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Subutex, säger hon. Utan lä-
kemedel är det många som 
inte klarar att sluta – trots att 
alternativet ofta är brottslig-
het, prostitution eller en för 
tidig död.

Om det är svårt att nå fram 
till beslut i huvudmannafrå-
gan, så tycker Hillevi Larsson 
att man skulle kunna bryta 
loss vissa delförslag från 
Missbruksutredningen och 
behandla dem snabbare. En 
fråga hon nämner är just lä-
kemedelsbehandling av opi-
atmissbrukare.

Kanske är regeringen inne 
på samma spår. I slutet av 
september gav man Socialsty-
relsen i uppdrag att snabbut-
reda hur metadon- och Subu-
texprogrammen fungerar.

Miki Agerberg

I ett brev till Statens medi-
cinsk-etiska råd, SMER, 
uppmanar Niels Lynøe, pro-
fessor i medicinsk etik, och 
Madeleine Leijonhufvud, 
professor emerita i straff-
rätt, SMER att utreda en 
ändring i brottsbalken för 
att öka möjligheterna att 
erbjuda sederingsterapi till 
patienter med dödliga so-
matiska sjukdomar som kan 
innebära ett outhärdligt li-
dande under den sista fasen.

Brevskrivarna hänvisar till 
en nyligen publicerad studie 
i NEJM som visar på en av-
sevärt förhöjd suicidrisk 
hos patienter som nyligen 
fått cancerbesked. Om 

dessa patienter 
haft visshet om 
att de kunde be 
om sederings-
terapi om plå-
gorna skulle bli 
för svåra kan-
ske många av 
dem hade vågat 
leva vidare, re-
sonerar brevskrivarna.

Problemet är att om patien-
ten önskar sådan terapi i ett 
skede när döden inte be-
döms inträffa inom de när-
maste dygnen kommer pa-
tientens liv att förkortas, 
eftersom patienterna ofta 
avstår från vätskebehand-
ling. Detta skulle, skriver 

man, kunna 
uppfattas som 
dråp av åklaga-
re, även om det 
rör sig om åt-
gärder som är 
adekvata en-
ligt hälso- och 
sjukvårdslag-
stiftningen. 

Med ett förtydligande av 
brottsbalkens ansvarsfri-
hetsgrunder menar Lynøe 
och Leijonhufvud att fler 
läkare skulle våga lova sina 
patienter att få somna in 
med sederingsterapi om de 
upplever lidandet som out-
härdligt.

Michael Lövtrup

»Det är ansvarslöst och tragiskt att inget      har hänt« »Sederingsterapi kan behöva  
regleras i brottsbalken«

Madeleine 
Leijon-
hufvud 

Niels Lynøe




