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❙ ❙ I de flesta västländer dör omkring 1 procent av befolkning-
en varje år. Under det senaste århundradet har en förändring
inträffat vad beträffar dödsorsak: Hastig död till följd av in-
fektionssjukdomar har till stor del ersatts av sjukdomar med
en mer utdragen dödsprocess orsakad av cancer och hjärt–
kärlsjukdomar [1]. 

Framstegen inom medicinen har avsevärt förbättrat möj-
ligheten att behandla allvarligt sjuka patienter och att förlänga
livet eller uppskjuta döden. Att förhindra döden är emellertid
inte längre det enda självskrivna medicinska målet. Andra
mål, såsom att förbättra livskvaliteten hos patienter och när-
stående genom prevention och symtomlindring, måste också
vägleda beslutsfattandet i livets slutskede [2]. I vissa fall an-
ses det vara accepterat, rent av uppskattat, att döden påskyn-
das som ett resultat av vården vid livets slut. Beslut vid livets
slutskede kräver allt oftare en balansering av medicinska,
etiska, psykologiska och sociala aspekter. 

Medicinska beslut vid livets slut omfattar bl a beslut om att
avstå från eller avbryta potentiellt livsuppehållande behand-
ling, t ex respiratorbehandling, sondmatning och dialys. Hit
räknas även beslut att lindra smärta eller andra symtom med
t ex opioider, bensodiazepiner eller barbiturater i doser starka
nog att, som en möjlig sidoeffekt, påskynda döden samt be-
slut om dödshjälp på patientens begäran eller läkarassisterat
självmord. 

Eutanasi eller läkarassisterat självmord definieras i denna
artikel som att administrera, förskriva eller tillhandahålla lä-
kemedel för att, på patientens uttryckliga begäran, avsluta li-
vet. Medicinska beslut vid livets slut kan förekomma i alla si-
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tuationer där patienter dör, t ex på sjukhus, i särskilt boende
och i hemmet, där allmänläkaren som regel är den som har an-
svar för vården.

Mer omfattande studier av medicinsk praxis på detta om-
råde har än så länge endast genomförts i Nederländerna, Bel-
gien och Australien [3-6]. Beslut om att avstå från behandling
och lindring av smärta och andra symtom med stora doser
opioider var i dessa länder rätt vanliga, medan förekomsten av
dödshjälp på patientens begäran, läkarassisterat självmord
och avslutande av livet utan patientens uttryckliga begäran
var långt mindre vanliga. Beslut att inte ge behandling har stu-
derats ganska ofta i Förenta staterna och visar att många pati-
enter dör sedan man avstått från eller avbrutit behandlingen
[7, 8]. Även hälso- och sjukvårdsprofessionens inställning till
olika typer av beslut i livets slutskede har studerats i många
länder: Danmark, Förenta staterna, Italien, Nederländerna,
Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland [9-17]. Olika
studiedesign, begrepp och definitioner har emellertid an-
vänts, vilket gör det svårt att jämföra resultaten från sådana
kartläggningar. Internationella jämförande studier är sällsyn-
ta, och de som finns har fokuserat på speciella patientgrupper,
t ex nyfödda barn eller patienter inom intensivvården [18,
19]. Det är därför i stort sett okänt om, och i så fall på vilket
sätt, medicinska beslut vid livets slut varierar i Europa.

Vi genomförde en empirisk studie om beslutsfattande vid
livets slut i sex europeiska länder: Belgien (Flandern), Dan-
mark, Italien (fyra regioner), Nederländerna, Schweiz (den
tysktalande delen) och Sverige. De juridiska förutsättningar-
na för eutanasi och assisterat självmord är olika i dessa län-
der: Båda är förbjudna i Sverige, Danmark och Italien. I
Schweiz är assisterat självmord tillåtet för såväl läkare som
andra medborgare, medan eutanasi är förbjudet. I Nederlän-
derna var både eutanasi och assisterat självmord förbjudet vid
tidpunkten för denna studie, men läkaren blev inte åtalad om
vissa regler följdes. I Belgien var eutanasi också förbjudet,
men en ny lag diskuterades intensivt, och juridiken kring as-
sisterat självmord var (och är fortfarande) oklar. Studiedesig-
nen liknade den som användes i två tidigare nederländska stu-
dier [3, 4]. Vi kartlade dels vad läkaren faktiskt gjorde eller
avstod från att göra, dels avsikten med åtgärden eller under-
låtelsen, dels huruvida kompetenta patienter deltog i sådana
beslut eller inte.

❙ ❙ Material och metod
I varje deltagande land eller region gjordes ett slumpmässigt

urval av dödsorsaksintyg för personer (ett års ålder eller äldre)
från det centrala dödsorsaksregistret (Italien: 18 år eller äld-
re). Datainsamlingsperioden varierade mellan tre och sex må-
nader, men alla dödsfall inträffade mellan juni 2001 och feb-
ruari 2002. I alla länder, med undantag av Schweiz, blev alla
dödsfall som rapporterats till det centrala registret under peri-
oden stratifierade med avseende på sannolikheten för att ett
beslut i livets slutskede hade föregått det aktuella dödsfallet,
och fördelades till tre (Belgien, Danmark, Italien och Sverige)
eller fem (Nederländerna) strata. Urvalsfrekvensen vid can-
cer var t ex 1/2 och vid hastig död 1/12. Därigenom ökade
sannolikheten för att de fall som ingick i studien också före-
gicks av ett beslut vid livets slutskede. Stratifiering var inte
möjlig i Schweiz på grund av en långsam registrering av döds-
fallen. I Italien ingick endast personer över 18 år på grund av
decentraliserad registrering och eftersom en undersökning av
dödsfall hos minderåriga ansågs kräva mycket stor försiktig-
het och diplomati. Emellertid är antalet dödsfall hos yngre
mycket litet, och frånvaron av dessa uppgifter skulle knappast
påverka resultatet på ett betydelsefullt sätt.

Om dödsfallet inte var helt oväntat uppmanades läkaren att
fylla i ett fyrsidigt frågeformulär om de medicinska beslut
som hade föregått dödsfallet. Frågeformuläret i denna studie
var i stort sett detsamma som det som använts i de två tidiga-
re nederländska studierna. Landsspecifika versioner utforma-
des med utgångspunkt i en gemensam engelsk version. Den-
na översattes först till det aktuella språket och sedan tillbaka
till engelska för att identifiera eventuella inkonsekvenser.
Olika versioner testades och anpassades vid behov om detta
var möjligt utan att påverka innehållet. Uttryck som »eutana-
si« och »läkarassisterat självmord« användes inte i själva frå-
geformuläret därför att de har flera olika betydelser. Huvud-
frågorna var:

A. Avstod Du från eller avbröt medicinsk behandling 
– samtidigt som Du förutsåg att patientens död sannolikt

eller med säkerhet skulle påskyndas eller 
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❙ ❙ Fakta
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EURELD = Medical End-of-Life Decisions: Attitudes and Practices
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❙ ❙ Fakta

Förklaring av ord och uttryck

Läkarassisterad död (eng physician-assisted dying) innebär att lä-
karen ger läkemedel med den uttryckliga avsikten att påskynda
döden. Det är vanligt att skilja mellan:
– Dödshjälp på patientens begäran (eng euthanasia) innebär att

läkaren administrerar läkemedel för att avsluta patientens liv på
dennas uttryckliga begäran.

– Läkarassisterat självmord (eng physician-assisted suicide) in-
nebär att läkaren förskriver eller tillhandahåller läkemedel så
att patienten själv avslutar sitt liv.

– Dödshjälp utan patientens begäran (eng ending of life without
the patient’s explicit request) innebär att läkaren administrerar
läkemedel för att avsluta patientens liv utan dennas uttryckliga
begäran.

Lindring av smärta och symtom med möjlig livsförkortande effekt
(eng alleviation of pain and symptoms with possible life-shorte-
ning effect).

Beslut att inte ge (potentiellt) livsuppehållande behandling (eng
non-treatment decision). Det är vanligt att skilja mellan: 
– Att avstå från (potentiellt) livsuppehållande behandling (eng

withholding [potentially] life-prolonging treatment).
– Att avbryta (potentiellt) livsuppehållande behandling (eng with-

drawing [potentially] life-prolonging treatment).



– med den uttryckliga avsikten att påskynda patientens
död?

B. Ökade Du dosen av läkemedel för att lindra smärta och
andra symtom 
– samtidigt som Du förutsåg att patientens död sannolikt

eller med säkerhet skulle påskyndas eller 
– delvis med avsikten att påskynda patientens död?

C. Orsakades döden av ett läkemedel som administrerades,
tillhandahölls eller förskrevs med den uttryckliga avsikten
att påskynda patientens död?

När minst en av frågorna under A besvarades med ja klassifi-
cerades fallet som »beslut att inte behandla«. När minst en av
frågorna under B besvarades med ja klassificerades fallet som
»lindring av symtom med den möjliga effekten att livet för-
kortades«. När frågan under C besvarades med ja klassifice-
rades fallet som antingen »dödshjälp på patientens begäran«
när läkemedlet hade givits av någon annan än patienten på
dennas uttryckliga begäran (skriven eller på annat sätt) eller
som »läkarassisterat självmord« när patienten själv tog läke-
medlet. För Schweiz klassificerades alla de fall där läkemed-
let gavs av en representant från en organisation för »rätten att
dö« som läkarassisterat självmord. Alla andra fall där frågan
under C besvarades med ja klassificerades som »avslutande
av livet utan uttrycklig begäran från patienten«. I de fall då
mer än en fråga besvarades med ja klassificerades beslutet i
enlighet med den mest uttryckliga avsikten så att C fick före-
träde före B och B före A. 

För alla länder gällde att det sätt data insamlades på gjor-

de det omöjligt att identifiera vare sig läkare eller dödsfall.
Alla data från de enskilda länderna samlades i en gemensam
databas för att garantera identisk kodning och analys. Däref-
ter korrigerades stratifieringen genom att de aktuella fallen
gavs en vikt som var den omvända av urvalsfrekvensen i det
stratum de tillhörde. Sedan gjordes ytterligare en viktning för
att resultaten skulle vara representativa för alla dödsfall under
studieperioden. Denna beräknades genom att dividera antalet
fall i urvalet med antalet svarande med en specifik kombina-
tion av variablerna kön, ålder, dödsplats och dödsorsak
(Schweiz: endast kön och ålder; Danmark: endast kön, ålder
och dödsorsak). Logistisk regression användes för att beräk-
na dessa vikter för små grupper (mindre än 50 fall). 

❙ ❙ Resultat
Svarsfrekvensen var 75 procent för Nederländerna, 67 pro-
cent för Schweiz, 62 procent för Danmark, 61 procent för
Sverige, 59 procent för Belgien och 44 procent för Italien (Ta-
bell I). Det totala antalet studerade dödsfall var 20 480. I alla
länderna var omkring hälften av alla avlidna personer 80 år
eller äldre. Kardiovaskulära sjukdomar och tumörsjukdomar
var de vanligaste dödsorsakerna i alla länder. I Nederländer-
na inträffade 33 procent av de studerade dödsfallen på sjuk-
hus. I de övriga länderna var dödsfall på sjukhus vanligare,
speciellt i Belgien (49 procent) och Italien (50 procent). 

I samtliga länder var omkring en tredjedel av alla dödsfall
plötsliga och oväntade, vilket i princip utesluter beslutsfattan-
de i livets slut (Tabell II). Andelen dödsfall för personer som
var ett år eller äldre (Italien: 18 år och äldre) som föregicks av
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Tabell I. Andel svarande och karakteristika för de avlidna i sex europeiska länder. 

Land1 Belgien Danmark Italien Nederländerna Sverige Schweiz

Årligt antal dödsfall2 55 793 58 722 22 368 140 377 93 755 44 036
Svarsprocent 59 62 44 75 61 67
Antal studerade fall3 2 950 2 939 2 604 5 384 3 248 3 355

Viktad procent4 (procent av alla dödsfall)2

Kön
Män 51 (51) 47 (49) 48 (49) 49 (49) 47 (48) 49 (49)
Kvinnor 49 (49) 51 (51) 52 (51) 51 (51) 52 (52) 51 (51)

Ålder
05 – –   (0) –   (0) –     (1) –   (0) –   (1)
1–176 0 (0) 0   (0) –   (0) 0    (0) 0   (0) 1 (0)
18–64 17 (17) 19 (19) 12 (14) 19  (18) 12 (13) 17 (16)
65–79 34 (35) 34 (35) 33 (36) 35  (35) 31 (28) 29 (30)
≥80 49 (48) 46 (45) 55 (50) 46  (46) 56 (58) 53 (54)

Dödsorsak7

Kardiovaskulär sjukdom 30 (28) 26 (28) 39 (42) 25  (25) 50 (46) 36 (37)
Tumörsjukdom 27 (28) 27 (27) 33 (30) 28  (27) 27 (24) 25 (24)
Lungsjukdom 10 (12) 12 (10) 8   (7) 9    (9) 4 (7) 8 (7)
Neurologisk sjukdom 11 (11) 10 (11) 2   (2) 10  (11) 1 (2) 11   (9)
Annan/okänd 22 (21) 25 (24) 18 (18) 28  (28) 17 (21) 20 (23)

Dödsplats 
Sjukhus 49 (53) 39 (50) 50 (50) 33  (33) 43 (ej tillgänglig) 37 (ej tillgänglig)
Annan 51 (47) 59 (50) 49 (50) 67  (67) 55 (ej tillgänglig) 63 (ej tillgänglig)

1 Belgien: regionen Flandern; Italien: regionerna Emilia-Romagna, Trento, Toscana och Venedig; Schweiz: den tysktalande delen. 
2 För Belgien och Nederländerna gäller data för år 2001; för Danmark och Italien gäller data för år 1999; för Sverige gäller data för år 2001, med undantag för dödsorsak där data gäl-
ler för år 2000; för Schweiz gäller data för år 2001, med undantag för dödsorsak där data gäller för år 1999.
3 Fall för vilka frågeformuläret returnerades men var ofullständigt ifyllt vad avser plötslig/oväntad död inkluderades inte (för Belgien: n=10; Danmark: n=9; Italien: n=21; Nederländer-
na: n=0; Sverige: n=199; Schweiz: n=3).
4 Procenttalen är viktade för stratifiering (undantaget data från Schweiz, vilka inte stratifierades) samt bortfall (se »Material och metod« i artikeltexten). 
5 Dödsfall för barn under ett år ingick inte i urvalet. 
6 Nederländerna: 1–16 år; åldersgruppen 1–17 år var inte med i det italienska urvalet. 
7 Cerebrovaskulär sjukdom ingår i kategorin kardiovaskulär sjukdom för Italien och Sverige; i kategorin neurologisk sjukdom för Belgien, Danmark, Nederländerna och Schweiz.



något beslut i livets slut varierade mellan 23,1 procent (Itali-
en) och 50,8 procent (Schweiz). Läkarassisterad död, dvs fall
där läkemedel ges med den uttryckliga avsikten att påskynda
döden, rapporterades från alla länder, men förekomsten vari-
erade: omkring 1 procent eller mindre av alla dödsfall i Dan-
mark, Italien, Sverige och Schweiz, medan den i Belgien var
1,82 procent och i Nederländerna 3,40 procent. Dödshjälp på
patientens begäran visade sig i första hand vara en neder-
ländsk praxis, 2,59 procent av alla dödsfall. Inga fall fanns i
Sverige, i Italien och Danmark var incidensen 0,04 procent
respektive 0,06 procent och i Schweiz och Belgien 0,27 pro-
cent respektive 0,30 procent. Läkarassisterat självmord var
också relativt vanligt i Nederländerna (0,21 procent), men än
vanligare i Schweiz: Av de 0,36 procenten var en organisa-
tion för »rätten att dö« involverad i 0,33. Läkarassisterade

självmord var mycket ovanliga i Belgien och Danmark, och
inget fall rapporterades i Italien eller Sverige. Att avsluta pa-
tientens liv utan dennes uttryckliga begäran inträffade oftare
än dödshjälp på patientens begäran i alla länder utom Neder-
länderna. I Italien orsakades 0,06 procent av alla dödsfall av
denna praxis, och detta var den enda form av läkarassisterad
död som förekom i Sverige (0,23 procent). Andelen var något
större i Schweiz, Nederländerna och Danmark och störst i
Belgien (1,5 procent av alla dödsfall).

Lindring av smärta eller symtom där det som en möjlig si-
doeffekt förutsågs att patientens död sannolikt eller med sä-
kerhet skulle påskyndas var mycket vanligare än läkarassiste-
rad död i alla länder. Andelen dödsfall som föregicks av såda-
na handlingar var minst i Italien (18,9 procent) och störst i
Danmark (25,9 procent). Beslut att inte behandla, dvs att av-
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Tabell III. Karakteristika för patienter hos vilka beslut fattats vid livets slut i sex europeiska länder, Belgien (BE), Danmark (DK), Italien (IT), Nederländerna (NL),
Sverige (SE) och Schweiz (CH).

Lindring av smärta eller symtom
Läkarassisterad död med möjlig livsavkortande effekt Beslut att ej behandla 

BE DK IT NL SE CH BE DK IT NL SE CH BE DK IT NL SE CH
Antal studerade fall 74 31 5 373 9 35 846 915 689 1 293 828 739 431 409 120 1 097 490 930

Viktad procent
Ålder (år)

1–17 3 0 – 0 0 0 0 1 – 0 0 0 0 0 – 0 0 0
18–64 25 25 40 34 48 29 18 16 16 18 10 15 12 16 11 14 13 11
65–79 52 42 60 38 38 35 38 33 36 36 27 30 28 32 29 33 31 27
≥80 20 31 0 28 14 37 44 50 48 46 62 55 60 50 59 53 55 61

Kön
Man 66 45 80 53 62 48 52 44 53 46 42 46 43 39 37 44 44 44
Kvinna 34 54 20 47 38 52 48 55 46 54 58 54 57 60 62 56 55 56

Dödsorsak
Kardiovaskulär sjukdom 12 17 0 7 0 18 14 22 20 14 36 24 28 20 27 14 45 28
Tumörsjukdom 58 58 100 71 37 31 55 45 62 47 40 43 26 25 40 23 25 26
Lungsjukdom 5 0 0 5 16 8 8 10 5 9 5 10 12 15 10 12 4 11
Neurologisk sjukdom 13 6 0 6 14 8 12 9 2 9 1 10 14 18 4 16 2 17
Annan/okänd 12 20 0 12 33 35 12 14 11 22 17 13 20 22 19 36 24 17

Dödsplats
Sjukhus 50 23 60 24 52 12 55 36 40 27 42 48 55 49 49 42 56 46
Annan 50 77 40 76 48 88 45 64 60 73 57 52 45 51 51 58 43 54

Uppskattad
förkortning av livet

Mindre än en vecka 47 52 20 16 78 17 57 65 61 60 71 66 45 57 66 45 59 50
En vecka–en månad 46 48 60 69 0 54 27 12 5 19 5 18 42 32 24 36 31 39
Mer än en månad 7 0 20 14 0 17 1 0 0 2 0 3 6 4 2 8 1 7
Okänt 0 0 0 1 23 12 15 23 34 18 24 13 6 7 9 11 9 4

Tabell II. Förekomst av beslut vid livets slut i sex europeiska länder. 

Land Belgien Danmark Italien Nederländerna Sverige Schweiz
Antal studerade dödsfall 2 950 2 939 2 604 5 384 3 248 3 355

Viktad procent
Plötslig och oväntad död1 34,1 33,5 29,0 33,1 30,0 32,0
Ej plötsligt dödsfall, inget beslut vid livets slut 27,5 25,9 47,9 23,4 34,2 17,2
Beslut vid livets slut 38,4 40,6 23,1 43,6 35,9 50,8
Läkarassisterad död 1,82 0,79 0,10 3,40 0,23 1,04

Dödshjälp på patientens begäran 0,30 0,06 0,04 2,59 0,00 0,27
Läkarassisterat självmord 0,01 0,06 0,00 0,21 0,00 0,36
Dödshjälp utan patientens begäran 1,50 0,67 0,06 0,60 0,23 0,42

Lindring av smärta eller symtom
med möjlig livsavkortande effekt 22,0 25,9 18,9 20,2 21,2 22,1
Beslut att ej behandla 14,6 13,9 4,1 19,9 14,5 27,7

1 Inkluderar också alla fall där läkaren hade kontakt med patienten först efter dödsfallet.



stå från eller avbryta potentiellt livsuppehållande behandling,
var också mycket vanligare i de flesta länder än läkarassiste-
rad död, men varierade något mer. Sådana beslut fattades i 4,1
procent av alla dödsfall i Italien, omkring 14 procent i Belgi-
en, Danmark och Sverige, 19,9 procent i Nederländerna och
27,7 procent i Schweiz.

I allmänhet fanns en tendens till att fatta olika slags beslut
vid livets slut trots likartade karakteristika i de studerade län-
derna (Tabell III). I alla länder inträffade läkarassisterad död
relativt ofta hos patienter under 80 år och hos patienter som
led av cancer. Vidare praktiserades läkarassisterad död oftast
utanför sjukhusen i Danmark, Nederländerna och Schweiz,
men inte i Belgien, Italien och Sverige. Den tid livet förkor-
tades, så som detta bedömdes av läkaren, var mindre än en
månad i de flesta fall. Lindring av smärta eller symtom före-
kom i alla åldersgrupper och relativt ofta hos patienter med
cancer. Denna praxis var likartad både på och utanför sjukhus.
Den uppskattade förkortningen av livet var sällan mer än en
månad och tenderade att bli kortare när det var frågan om lä-
karassisterad död. I en tämligen stor andel av fallen kunde
dock ingen uppskattning göras (13–34 procent). Beslut att
inte behandla fattades också för patienter i alla åldersgrupper,
men relativt ofta för personer 80 år eller äldre. Dessa beslut
var inte relaterade till speciella dödsorsaker eller dödsplatser.
Livet bedömdes oftare ha förkortats med mer än en vecka som
ett resultat av beslut att inte behandla, än som ett resultat av
behandling av smärta eller symtom.

Beslut vid livets slut var vanligast för inkompetenta pati-
enter i alla länderna (Tabell IV). Andelen kompetenta patien-
ter var relativt stor i länder där det totala antalet sådana beslut
var högt: Nederländerna (35 procent) och Schweiz (32 pro-
cent). I länder där det totala antalet beslut vid livets slut var
lågt var andelen kompetenta patienter också relativt liten:
Sverige (15 procent) och Italien (9 procent). I de fall patien-
ten var kompetent diskuterades beslut vid livets slut med pa-
tienten och närstående oftast i Nederländerna (92 procent re-
spektive 81 procent), mer sällan i Italien (42 respektive 42
procent) och Sverige (38 respektive 36 procent). I de fall då
patienten var inkompetent hade beslutet tidigare diskuterats

med patienten, eller denne hade tidigare uttryckt sin önskan,
som mest (34 procent) i Nederländerna och Schweiz. Dessut-
om hade beslutet oftast diskuterats med närstående i Neder-
länderna (85 procent) och Belgien (77 procent). Mer än 50
procent av alla beslut diskuterades varken med patienten eller
närstående i Italien och Sverige (Tabell IV). Analysen av de
olika typerna av beslut vid livets slut visade att mönstret var
likartat såväl för lindring av smärta och symtom med möjlig
livsförkortande effekt som för beslut att inte ge (potentiellt)
livsuppehållande behandling i alla länderna. Antalet fall av
dödshjälp på patientens begäran, läkarassisterat självmord
och dödshjälp utan patientens begäran var alltför litet för att
medge en meningsfull jämförelse av olika beslutskarakteris-
tika. Livstestamenten (eller motsvarande) fanns i mindre än 5
procent av fallen i alla länder, utom Nederländerna, där de
rapporterades i 13 procent.

Läkare diskuterade med sina kolleger vad gäller beslut vid
livets slut i omkring 40 procent av alla fallen i Nederländer-
na, Belgien och Schweiz, och i mindre än 20 procent i de öv-
riga länderna. Sjuksköterskorna involverades rätt ofta i Bel-
gien (57 procent) och Schweiz (50 procent). Däremot disku-
terades besluten mer sällan med någon annan vårdgivare i Ita-
lien och Sverige.

❙ ❙ Diskussion
Detta är den första studie där praxis beträffande beslut vid li-
vets slut studeras samtidigt i olika länder med identiska fråge-
formulär och studiedesign. Under den förberedande fasen av
studien gjordes stora insatser för att öka trovärdighet och vali-
ditet. När så var möjligt gav professionella medicinska orga-
nisationer eller andra auktoriteter stöd till studien i form av ett
introduktionsbrev, och studien presenterades i nationella eller
regionala medicinska tidskrifter. Dessutom användes en myc-
ket noggrann procedur för att garantera anonymiteten för alla
läkare och avlidna. Alla berörda kunde känna sig säkra på att
ingen information som förmedlats någonsin skulle kunna an-
vändas i ett annat sammanhang än i studien, t ex vid rättsliga
undersökningar. Slutligen var det frågeformulär som använ-
des begränsat till fyra sidor, och det innehöll endast frågor med
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Tabell IV. Karakteristika för beslutsfattandet i sex europeiska länder (alla typer av beslut vid livets slut).

Land Belgien Danmark Italien Nederländerna Sverige Schweiz
Antal studerade fall 1 351 1 355 814 2 763 1 327 1 704

Viktad procent
Diskussion med patient eller närstående
Patienten var kompetent 23 22 9 35 15 32

Beslutet diskuterades med patienten 67 58 42 92 38 78
Beslutet diskuterades inte,
men patienten hade någon gång uttryckt sin vilja 8 13 3 2 5 5
Beslutet diskuterades med patientens närstående 71 52 42 81 36 72
Beslutet diskuterades inte med vare sig
patient eller närstående 20 34 52 5 53 13

Patienten var inkompetent 66 58 59 48 64 58
Beslutet diskuterades med patienten 15 8 6 19 6 16
Beslutet diskuterades inte,
men patienten hade någon gång uttryckt sin vilja 13 16 7 15 8 18
Beslutet diskuterades med patientens närstående 77 52 39 85 39 69
Beslutet diskuterades inte med vare sig
patient eller närstående 20 46 58 12 58 29

Okänt om patienten var kompetent 12 20 32 16 21 10
Diskussion med andra vårdgivare
Andra läkare 43 17 18 43 18 37
Sjuksköterskor 57 36 12 36 30 50
Ingen diskussion med andra vårdgivare 16 37 44 24 46 20
Okänt om beslutet diskuterades
med andra vårdgivare 7 21 32 14 18 8



direkt anknytning till det aktuella dödsfallet. Läkaren fick en-
käten 1–6 månader efter dödsfallet. Vi tror därför att studien
ger välgrundade och tillförlitliga data om beslutsfattande vid
livets slut i dessa europeiska länder. Svarsfrekvensen var över
75 procent i Nederländerna, omkring 60 procent i Belgien,
Danmark, Schweiz och Sverige och 44 procent i Italien. Det
kan inte uteslutas att bortfallet till viss del har påverkat resul-
taten, särskilt i Italien. Men underrapportering av icke önsk-
värt socialt beteende är ett vanligare fenomen i sociologisk
forskning än överrapportering. Det är därför troligt att syste-
matisk avvikelse, om den finns, i huvudsak resulterar i för låga
uppskattningar av förekomsten av beslut vid livets slut [20].

I alla länder inträffade plötsliga och oväntade dödsfall i
omkring en tredjedel av alla fall. För de övriga två tredjede-
larna av dödsfallen förefaller beslut vid livets slut vara en vik-
tig fråga. Att ge läkemedel för att förkorta patientens liv prak-
tiseras överallt. Andelen är relativt stor i Nederländerna, vil-
ket i första hand beror på den höga frekvensen av dödshjälp
på patientens begäran. Andelen fall av dödshjälp utan patien-
tens uttryckliga begäran var störst i Belgien och minst i Sve-
rige och Italien. Läkarassisterat självmord förekom inte i Sve-
rige och mycket sällan i övriga länder; vanligast i Schweiz där
en organisation för »rätten att dö« oftast är involverad. Lind-
ring av smärta eller symtom där det förutses att patientens
död, som en möjlig sidoeffekt, sannolikt eller med säkerhet
skulle påskyndas tycks praktiseras i ett betydande antal döds-
fall i alla länder. Variationen i antalet beslut att inte behandla
är mycket större: sällsynta i Italien och relativt vanliga i
Schweiz. Det fanns inga större skillnader mellan länderna vad
gäller patientkarakteristika när olika typer av beslut fattades.
Däremot fanns stora variationer beträffande hur ofta läkaren
diskuterar beslut vid livets slut med andra.

Beslut som möjligen är ett medicinskt svar på patientens
lidande (lindring av smärta och symtom, dödshjälp utan pati-
entens uttryckliga begäran) praktiseras överallt. Beslut som
troligen är mer påverkade av kulturella skillnader, såsom pa-
tientautonomi, åsikter om medicinsk meningslöshet och lega-
la möjligheter (dödshjälp på patientens begäran, beslut att inte
behandla), varierar däremot mer mellan länderna. Denna va-
riation kan också vara relaterad till olika uppfattningar om
vad som egentligen är ett beslut att inte behandla.

Beslut vid livets slut är vanligast för inkompetenta patien-
ter i alla sex länder. I de länder där andelen sådana beslut är re-
lativt stor, såsom i Nederländerna och Schweiz, är också ande-
len kompetenta patienter relativt stor. Vidare diskuteras beslu-
ten oftare med patienter och närstående i dessa länder. Andra
studier har visat att många medicinska åtgärder vid livets slut
inte alltid uppskattas av berörda patienter. Dessutom är kom-
munikationen mellan vårdgivare och terminalt sjuka patienter
bristfällig [21, 22]. Trots viktiga framsteg vad gäller behand-
ling vid livets slut har många patienter ändå smärta och andra
fysiska eller psykiska problem [23]. Hjärt–lungräddning, re-
spiratorbehandling och sondmatning är livräddande för några,
men för andra förlänger de döendet och kan medföra mycket
lidande för patienter och deras närstående [24]. 

Sammanfattningsvis har läkare i sex europeiska länder
rapporterat att beslut vid livets slut fattas för många av deras
patienter. Både själva beslutet och variationen av olika slags
beslut bör studeras ytterligare i syfte att förbättra vården, bota
sjukdomar, rädda liv och sträva efter en fridfull död [25].

*
Denna studie har fått stöd från den europeiska kommissionens
5:e ramprogram (Contract QLRT-1999-30859).

*
Artikeln kommenteras på nästa sida.
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Kommentar:

Förekommer läkarassisterad
dödshjälp i Sverige?

❙ ❙ Den översatta artikeln (se föregående sidor) om hur beslut
fattas vid livets slut i sex europeiska länder föranleder två
kommentarer vad gäller svenska förhållanden. Den första
kommentaren gäller förekomsten av läkarassisterad död, den
andra det faktum att läkare i Sverige relativt sällan diskuterar
beslut vid livets slut med patienten, närstående eller andra
vårdgivare.

Inga svenska patienter begärde läkarassisterad död
Av 3 248 dödsfall svarade nio läkare ja på frågan: »Orsaka-
des döden av ett läkemedel som Du eller någon annan läkare
ordinerade, tillhandahöll eller administrerade med den uttala-
de avsikten att påskynda döden (eller att möjliggöra för pati-
enten att själv avsluta sitt liv)?« 

I inget av fallen angavs att patienten själv administrerade
läkemedlet, inte heller att frågan diskuterades med patienten.
Inga fall av dödshjälp på patientens uttryckliga begäran eller
läkarassisterade självmord identifierades alltså i Sverige. 

Innebär detta att dödshjälp utan patientens uttryckliga be-
gäran verkligen förekommer i Sverige? Svaret på denna frå-
ga är mer osäkert. De uppgifter vi har om vad läkarna faktiskt
gjort och deras bedömningar gör det emellertid mindre troligt
att de angivna doserna kan ha varit den direkta orsaken till
dessa patienters död (Tabell I).

Patient, anhöriga och andra vårdgivare involveras sällan
Stora skillnader förelåg i de fall beslut fattats vid livets slut
vad gäller den ansvariga läkarens diskussion med patienter,
närstående eller andra vårdgivare. Beslutet diskuterades var-
ken med kompetenta patienter eller deras närstående i Sverige
(53 procent), Italien (52 procent), Danmark (34 procent), Bel-
gien (20 procent), Schweiz (13 procent) och Nederländerna
(5 procent). Inte heller diskuterades frågan med andra vårdgi-
vare: Sverige (46 procent), Italien (44 procent), Danmark (37
procent), Nederländerna (24 procent), Schweiz (20 procent)
och Belgien (16 procent). I båda fallen har Sverige störst an-
del där ingen diskussion förekom. 

Skillnaden kan, åtminstone delvis, bero på att de nationel-
la översättningarna av frågorna i enkäten var något olika. I

den engelska originalenkäten användes verbet »discuss«.
Detta har i Belgien och Nederländerna översatts med »over-
leggen« (överlägga, rådgöra, samråda), Danmark »tale med«,
Italien »discùtere« (diskutera), Sverige »diskutera« och
Schweiz »besprechen« (tala om, avhandla, dryfta, diskutera,
överlägga om). 

Några av de läkare i Sverige som svarade nej på frågan om
beslutet diskuterats kanske skulle ha svarat ja på frågan om
beslutet varit föremål för samtal. Olikheter i översättningen
kan i så fall förklara en del av den stora skillnaden, men långt
ifrån hela. En troligare förklaring är nog att läkare i Sverige
faktiskt talar med andra om sådana frågor i mindre utsträck-
ning än i de övriga länderna. 
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Tabell I. Medicinering, överlevnadstid, kompetens och diskussion inför livets slut vad gäller de nio patienter som beskrivs ha fått dödshjälp utan uttrycklig
begäran.

Tidigare opioid- Dos under Avled efter Förkortar Kompetent
Patient behandling Läkemedel Hur senaste 24 h sista dos livet1 patient Diskussion med

1 Nej Morfin sc – – < 24 h Nej Sjuksköterska/närstående
2 Ja Morfin iv kontinuerligt – – Inte alls Delvis Ingen
3 Ja Morfin iv 90 mg 2 h < 24 h Delvis Sjuksköterska/närstående

Stesolid iv 5 mg
4 – – – – – – – –
5 Nej Morfin- sc 7,5 mg 6 h < 24 h Nej Sjuksköterska/närstående

Skopolamin
6 – – – – – < 24 h – Läkare/närstående
7 – Teofyllin kontinuerligt – – Inte alls Nej Sjuksköterska/närstående
8 – – – – – – – –
9 Ja Stesolid sc 10 mg 2,5 h Inte alls Ja Ingen

Dilaudid-Atropin sc 5 mg 2,5 h

1 Enligt läkarens bedömning.


