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❙ ❙ Förekommer dödshjälp i någon form utanför Nederländer-
na, där eutanasin är legaliserad? Har patienter i livets slutske-
de en uttalad dödsönskan, och i så fall varför? I två aktuella
artiklar i Lancet respektive JAMA diskuteras dessa frågor,
från olika utgångspunkter [1, 2]. Den ena studien ger insikt i
belgiska läkares sätt att hantera frågor kring dödshjälp, den
andra kan förklara varför vissa patienter i vissa situationer har
dödsönskningar.

Enkät till dödsattestutfärdande läkare
I den första studien har man slumpmässigt valt ut 3 999 döds-
fall (20 procent av alla dödsfall i belgiska Flandern under ett
år) och skickat ut en enkät till de läkare som utfärdat respek-
tive dödsattest [1]. Enkäten omfattade 51 frågor om beslut i
livets slutskede, med fokus på tre kategorier:

– Den första kategorin, »physician-assisted death«, innebar
att läkaren administrerade, skrev ut recept eller försåg pa-
tienten med dödande medel. Undergrupper inom denna
kategori var eutanasi, läkarassisterat självmord samt »av-
slutande av patientens liv utan patientens aktiva begäran«.

– Den andra kategorin omfattade smärt- och annan symtom-
kontroll med starka opioider i höga, potentiellt dödande
doser. Svaren indelades i icke-avsedda och avsedda döds-
fall.

– I den tredje kategorin återfanns beslut om att avbryta eller
avstå från livsuppehållande behandling, med undergrup-
perna icke-avsedda dödsfall, bidragande orsak till dödsfall
samt explicit avsikt (att patienten skulle dö snabbt).

Genom ett rigoröst juridiskt förfarande garanterades att
doktor och patient skulle förbli anonyma. Resultaten har räk-
nats om till skattningar för hela Belgien, där ca 56 000 döds-
fall inträffar varje år.

Uppskattningsvis hade man 705 fall (1,3 procent) av euta-
nasi eller läkarassisterat självmord i Belgien under 1998. Där-
till kommer 1 796 (3,2 procent) fall där en dödande drog hade
givits utan patientens explicita begäran. I de fall smärta var ett
stort problem och man använt höga doser av starka opioider
uppgav 71 procent av läkarna att avsikten enbart var att be-

handla smärtan, medan 29 procent faktiskt uppgav att avsik-
ten också hade varit att förkorta patientens liv. I 16 procent av
dödsfallen avbröt man eller avstod från meningslös livsuppe-
hållande behandling. I en tredjedel av dessa fall var avsikten
explicit att förkorta livet.

Intressanta läkarkarakteristika
Läkarkarakteristika var intressanta. Läkare som oftast fattade
beslut om att förkorta patientens liv, utan patientens begäran,
var unga, ofta under 34 år och icke-religiöst orienterade. Lä-
kare som valde att avstå från eller avsluta behandling var ofta
över 55 år. Läkare som däremot fokuserade på effektiv smärt-
och symtomkontroll, även om behandlingen skulle riskera att
förkorta patientens liv på grund av biverkningar, hade oftast
fått efterutbildning i palliativ vård. 

Studien visar sammanfattningsvis att i ca 10 procent av
alla dödsfall valde läkaren att förkorta patientens liv – med el-
ler utan patientens medgivande/begäran, trots att dödshjälp 
är förbjuden i Belgien. Siffrorna är sannolikt inte en över-
skattning. I studier som fokuserar på socialt icke-önsk-
värt/ickeacceptabelt beteende brukar siffrorna snarast vara
för låga [3]. 

Tyvärr efterfrågade man bara aktuella beslut, inte bakom-
liggande motiv. Det är därför svårt att uttala sig om varför lä-
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kare valde att ge aktiv (olaglig) dödshjälp, eller varför man i
ett antal fall avslutade patientens liv utan patientens aktiva be-
gäran. Att motiven inte alltid var genomtänkta, och att läkar-
na motsade sig själva, framgår i en del data som bara berörs
perifert. T ex framkom det att i 12 procent av eutanasifallen
uppgav läkarna att eutanasin explicit hade begärts av patien-
ten, samtidigt som man i en annan del av enkäten slog fast att
patienterna inte hade varit beslutskompetenta. 

Bristande respekt för patientens autonomi
Man kan utläsa att i ett icke obetydligt antal fall av eutanasi
samt i fall där läkaren har valt att ge dödliga doser av medici-
ner utan patientens begäran har beslutet grundats på läkarens
egen uppfattning om vad som är ett liv värt att leva. Man får
utgå från att läkarna hade goda privata skäl att tro att beslutet
var gott, men faktum kvarstår att man inte respekterat patien-
tens autonomi. Ett annat intressant fynd var att en fjärdedel av
de läkare som utfört eutanasi uppgav att man trodde sig ha för-
kortat patientens liv med mindre än ett dygn. Men om man var
övertygad om att patienten skulle dö inom 24 timmar, skulle
man då verkligen ha utfört eutanasi? 

Att bedömningsgrunderna hos friska personer och drabba-
de patienter skiljer sig avsevärt finns det klara belägg för [4]
– situationer som friska personer avfärdar som meningslöst li-
dande kan drabbade patienter uppleva som väl värda att uthär-
da. En annan viktig kunskap är att terminalt sjuka patienter
som i princip är positiva till eutanasi för medpatienter sällan
skulle efterfråga det för egen del [5].

Att besluten att förkorta patientens liv, utan patientens be-
gäran, togs företrädesvis av unga läkare som enligt studien ut-
bildats på »icke-katolska universitet« talar för att dessa läka-
re har en kortare livserfarenhet och möjligen en otydlig egen
existentiell plattform. Dessa faktorer påverkar naturligtvis
både medicinska och etiska beslut. 

Data rörande eutanasifrekvensen bör jämföras med situa-
tionen i Sverige. I en aktuell artikel har Valverius och medar-
betare frågat 947 läkare om deras inställning till eutanasi [6].
Enligt den anonyma självrapporteringen hade ingen medver-
kat till eutanasi, trots att hälften av läkarna i åtminstone några
situationer hade haft patienter som uttryckt en önskan att dö. 

Vad ville patienten?
Den andra studien har undersökt vilka faktorer som ökar vis-
sa patienters önskan om att tidigarelägga sin död [2]. Ytterst
är deras motiv mycket intressantare än läkarnas motiv, efter-
som det gäller patienternas liv. Trots att vården i livets slut-
skede har förbättrats finns det patienter som har dödslängtan.
För att kunna förbättra vården, och för att kunna föra en 
nyanserad dödshjälpsdebatt, är det av största vikt att förstå 
patienternas situation och motiv, snarare än att lita på fris-
ka debattörer med en förutbestämd syn för eller emot döds-
hjälp. 

I den aktuella studien valde man att studera »desire for has-
tened death«, dvs en önskan att tidigarelägga sin död, i stället
för att använda begreppen assisterat självmord, eutanasi eller
självmordstankar. Patientmaterialet bestod av 92 döende,
kognitivt intakta cancerpatienter (medianöverlevnad 28 da-
gar), som fick fylla i ett flertal skalor om livskvalitet, depres-
sion, hopp/hopplöshet, socialt stöd, existentiellt/andligt väl-
befinnande och symtomförekomst. Depression bedömdes
även enligt DSM-IV. Utfallsmått var SADH, »Scores on the
Schedule of Attitudes Toward Hastened Death«, dvs ett mått
på dödslängtan. 

Totalt bedömdes 17 procent enligt SADH-skalan ha en
stark önskan att tidigarelägga sin död (däremot vet man inte
hur många som verkligen skulle ha velat realisera sina tan-
kar). I multivariata analyser var denna önskan starkt kopplad

till depression och känsla av hopplöshet, i viss mån till fysisk
funktion och socialt stöd. Deprimerade patienter hade fyra
gånger större sannolikhet för dödslängtan än icke-deprimera-
de, data som får stöd i andra studier [5]. Bland patienter som
varken var deprimerade eller saknade hopp var det ingen som
uppvisade höga värden på SADH-skalan. Känslan av hopp-
löshet definierades som en pessimistisk kognitiv stil, oavsett
prognos (och oavsett samtidig depression). 

I univariata korrelationer sågs också ett starkt samband
mellan dödslängtan och låga resultat på välbefinnandet enligt
den existentiella/andliga skalan, där mening/meningslöshet
är ett centralt begrepp.

Författarna konkluderar att depression och känsla av hopp-
löshet är signifikanta prediktorer för dödslängtan, och att de
endast delvis överlappar varandra. De betonar att även bland
de undersökta patienterna var majoriteten inte deprimerade.
De hade saker att hoppas på, i nuet, för dagen, trots att de i
snitt bara hade fyra veckor kvar att leva.

Viktigt behandla depressioner även i livets slutskede
Studien har stor betydelse för svenska förhållanden och un-
derstryker vikten av att identifiera och behandla depressioner
även hos patienter i livets slutskede. Diagnostiken är svårare,
eftersom vissa vitalsymtom (viktnedgång, orkeslöshet osv)

enligt DSM-IV inte kan vägas in; fokus måste ligga på 
psykiska hållpunkter för depression. Att ha dåliga dagar, att
vara ledsen, är självklarheter i livets slutskede. Ändå finns det
en punkt där nedstämdhet går över i behandlingsbar depres-
sion, och där har SSRI och andra moderna preparat en given
plats. Studiedata talar starkt för att depressioner är både 
underdiagnostiserade och underbehandlade i livets slut-
skede [7]. 

I analogi med andra situationer är det förväntat att depri-
merade patienter i palliativ vård har dödsönskningar. När de-
pressionen (som ofta har påtagliga inslag av ångest) behand-
las blir patientens livskvalitet avsevärt bättre och dödsönskan
försvinner. 

Tidigare fanns det skäl att vara restriktiv med antidepres-
siv behandling på grund av att biverkningarna var särskilt be-
svärande för dessa fysiskt nedgångna patienter. Med dagens
moderna preparat av SSRI-typ finns det många fördelar med
behandling. Det är ändå viktigt att understryka att behand-
lingen är ett komplement till samtal och stöd, inte ett substi-
tut.

Skapa utrymme för hopp
Avsaknad av hopp var den andra starka prediktorn för döds-
längtan. Man understryker att en »hopplös« prognos inte be-
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höver leda till brist på hopp. Patienter kan ofta bevara ett hopp
också under de sista veckorna, även om målet ändras. De fles-
ta som arbetat inom palliativ vård förundras över hur flexibel
människan är. När personen var frisk var hoppet »gränslöst«
och handlade om hälsa, bra jobb, långa spännande resor. I li-
vets slutskede är det fokuserat på hopp i nuet: att kunna vak-
na till en bra dag, att orka umgås en stund, att bli tillräckligt
pigg för att orka åka till landet över en helg eller vara tillsam-
mans med familjen en julafton är reella saker att hoppas på
även när tiden är kort. 

Hopp är korrelerat till mening, som är en central existenti-
ell fråga. Således var det inte oväntat att låga värden på ska-
lan för existentiellt välbefinnande var korrelerat till dödstan-
kar.

Vård i livets slutskede innebär därför att personalen måste
kunna understödja patienten och skapa utrymme för hopp,
även när dagarna är räknade. Patientens tillfredsställelse be-
ror på relationen mellan hopp och utfall. Därför är det viktigt
med realistiska mål, dvs en ärlig, öppen och empatisk kom-
munikation. Det förutsätter också en egen existentiell medve-
tenhet, att förstå betydelsen av centrala existentiella frågor re-
laterade till mening/meningslöshet, existentiell ensamhet, fri-
het/ansvar och döden. Personalen måste kunna stötta i dessa
stora frågor. För detta krävs både utbildning och egen erfaren-
het.

God palliativ vård en motvikt mot dödslängtan
Frågor kring dödshjälp och dödsönskningar är ett återkom-
mande tema. Den första studien visar att läkarna känner sig
vilsna i dessa frågor. Den andra studien understryker vikten
av en fungerande palliativ vård som bygger på både kunskap
och inlevelse. Om vi inte kan diagnostisera och behandla de-
pressioner kommer en andel av patienterna att plågas av döds-
önskningar och självmordstankar. En obehandlad depression
är inte en indikation för dödshjälp, utan för förbättrad pallia-
tiv vård. Om vården inte heller lyckas skapa hopp förvärras
situationen. Är därtill symtomkontrollen bristfällig, med
smärtproblem och t ex andningssvårigheter, ökar självmords-
tankarna [5]. 

En fungerande palliativ vård med god symtomkontroll
samt psykosocialt och existentiellt stöd är en god motvikt mot
självmordstankar. Som Anders Milton konkluderar i en aktu-
ell ledare är Läkarförbundets ståndpunkt att läkaren alltid
skall bidra till att patienten får sluta sina dagar på ett värdigt
sätt, men inte vidta medicinska åtgärder med den enda avsik-
ten att ta livet av denne [8].

Ett intressant forskningsfynd är också att mer än hälften av
terminalt sjuka patienter och anhöriga bejakar eutanasi i en
hypotetisk situation, om det rör andra, men nästan aldrig om
det rör dem själva [5]. Dessa data manar till eftertanke. En
välgrundad utgångspunkt är att alla läkare vill patientens väl.
Men när läkare inte kan erbjuda god palliativ vård, när man
känner sig maktlös inför patientens behov av symtomlindring
och stöd, ökar benägenheten att erbjuda eutanasi [9]. Det är
därför som den statliga utredningen »Döden angår oss alla –
Värdig vård vid livets slut« [SOU 2000:6] förordar utbild-
ning/fortbildning i palliativ medicin och en utbyggd palliativ
vård i hela landet, på lika villkor. 
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