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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Den allmänna debatten om eutanasi, eller dödshjälp, blossar med jämna mellanrum 

upp både i Sverige och i övriga världen. Eutanasi berör många viktiga frågor som till 

exempel sjukvårdens uppgifter, läkarens roll och den enskilde individens rätt att 

bestämma över sitt liv. Rätten att bestämma över sitt liv är en grundläggande 

mänsklig rättighet, men är i svensk rätt inte oinskränkt. Inom hälso- och sjukvårds-

rätten finns många bestämmelser som begränsar patientens självbestämmanderätt. 

Begränsningarnas ändamål är i regel att skydda patienten eller att ge skydd åt 

personer i patientens omgivning. En patient kan till exempel inte begära att få en viss 

medicinsk behandling, utan denna fråga avgörs alltid ytterst av läkaren.1  

 

Rätten att bestämma över sitt liv är dock oinskränkt så till vida att självmord eller 

medhjälp till självmord inte är straffbart. Den rättsliga inställningen till självmord 

framgår av principen om angrepp på egen rättsfär, vilken är en allmän objektiv 

ansvarsfrihetsgrund. Tanken bakom denna ansvarsfrihetsgrund är att var och en 

bestämmer över sin egen rättssfär, så länge inget utomstående intresse kränks. Den 

rättsliga inställningen till självmord framgår även av brottsbalkens bestämmelser om 

mord och dråp, genom det objektiva rekvisitet att beröva annan livet, eller att vara 

orsak till annans död.2 

 

Den medicintekniska utvecklingen har givit sjukvården större möjligheter att påverka 

tidpunkten för dödens inträde. Detta kan sägas vara både på gott och ont. Det är 

positivt att sjukvården kan bota och lindra allt fler svåra sjukdomar och att fler 

människor kan överleva svåra sjukdomar i allt högre åldrar. Men den 

medicintekniska utvecklingen har även skapat etiska dilemman inom sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen måste ofta fatta beslut om att avstå från eller att avbryta en 

livsuppehållande behandling, trots att rättsläget på denna punkt är oklart. Inom 

juridiken har en gränsdragning gjorts mellan aktiv och passiv eutanasi. Denna 

gränsdragning kan dock vara mycket svår att göra i praktiken. Enligt svensk rätt är 

den aktiva formen av eutanasi förbjuden och bedöms enligt brottsbalkens 

                                                 
1 Sahlin, Vad säger hälso-och sjukvårdslagen, s 14 f 
2 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 129 f  
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bestämmelser om mord och dråp. Ett tydligt exempel på aktiv eutanasi är när en 

läkare avsiktligt förkortar en patients liv med en dödlig injektion. Passiv eutanasi 

anses däremot enligt gällande rätt vara tillåten. Denna form kan sägas vara detsamma 

som en underlåtenhet att påbörja en medicinsk behandling eller ett avbrytande av en 

påbörjad medicinsk behandling, med avsikt att patienten skall dö. Det finns i Sverige 

idag ingen reglering i lag om när eller under vilka förutsättningar passiv eutanasi får 

utföras. Rättsläget är dock klart på den punkten att åtgärder med enda syfte att orsaka 

en patients död aldrig är tillåtna, inte ens om patienten uttryckligen begär att få dö i 

förtid.3  

 

Debatten om eutanasi har åter blossat upp sedan parlamentet i Holland, i början av 

januari 2001, godkände ett lagförslag om legalisering av aktiv eutanasi. Lagen trädde 

dock i kraft först i april i år och bara drygt en månad senare beslutade även Belgien 

att legalisera aktiv dödshjälp. Holland och Belgien är i nuläget de enda länderna i 

världen som tillåter aktiv eutanasi. Holland har dock sedan mitten av 1970-talet, 

under strängt reglerade former, tillåtit åtalseftergift för läkare som utfört aktiv 

eutanasi.4  

 

 

1.2 Problemformulering 

•  Är gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi juridiskt försvarbar? 

•  Vilka skäl talar för eller emot en speciallagstiftning? 

 

1.3 Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att inledningsvis redogöra för begreppet eutanasi och 

klargöra vilka etiska principer som skall ligga till grund för hälso- och sjukvården. 

Med utgångspunkt från internationella ställningstaganden har jag valt att argumentera 

för ett införande av en speciallagstiftning. 

 

                                                 
3 Vängby i SvJT 1991, s 248 f  och SOU 2000:6 s 18 
 
4 Van der Wal m fl i NEJM 1996, s 1706, SvD 2002-04-02, s 10  
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1.4 Avgränsningar 
Eutanasi aktualiseras främst i livets slutskede hos människor som lider av obotliga 

sjukdomar med svåra smärtor. Min studie omfattar därför främst eutanasi inom 

hälso- och sjukvården, där läkaren har det yttersta ansvaret för patienten.  

 

I de flesta länder runt om i världen pågår en intensiv debatt om eutanasi. Jag har dock 

valt att endast inrikta mig på den holländska debatten om eutanasi, eftersom Holland 

är det enda landet i världen som har redovisat ett flertal forskningsrapporter på 

eutanasins område.  

 

1.5 Metod 
Uppsatsen består av refererande avsnitt samt egna analyser av tillämplig lag, 

rättspraxis och etiska principer. Jag har använt mig av juridisk litteratur, offentliga 

utredningar, rättspraxis samt tidskrifter för att kunna pröva rimligheten i rättsliga och 

etiska ståndpunkter. Jag har även tagit del av Socialstyrelsens allmänna råd om 

livsuppehållande åtgärder i livets slutskede. Socialstyrelsens råd är inte juridiskt 

bindande, men anger viktiga riktlinjer för hälso- och sjukvården.  
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2 Begreppet eutanasi 

2.1 Eutanasi ur ett historiskt perspektiv 
Eutanasi är ett grekiskt ord där eu står för god och thanatos för död, kort sagt ”en god 

död”. Eutanasi är dock inget nytt begrepp, utan användes redan under antiken. I 

Grekland och Rom var det tillåtet att begära hjälp att dö. Ordet eutanasi användes 

dock främst i betydelsen att underlätta den döendes lidande med hjälp av medicin och 

andra medel. Hippokrates (omkr. 460-377 f.Kr.), läkekonstens fader, uttryckte tydligt 

att han var motståndare till eutanasi. I den Hippokratiska läkareden kan man läsa 

följande: ”Jag skall icke ge ett dödsbringande medel till någon, inte ens om jag blir 

ombedd att göra det, och jag skall icke heller lägga fram förslag om detta…” 5 

 

När kristendomen blev allmänt erkänd förbjöds dödshjälp enligt det femte budordet 

”Du skall icke dräpa”. Enligt kristendomen ansågs eutanasi som ett förnekande av 

Guds suveränitet över liv och död. Under andra världskriget fick eutanasi en helt ny 

innebörd. De tyska nazisterna använde ordet eutanasi som ett förmildrande täckord 

för utrotandet av handikappade, äldre och andra grupper, vilka endast ansågs vara en 

ekonomisk belastning för landet. I den nutida allmänna debatten används vanligtvis 

orden eutanasi, dödshjälp och barmhärtighetsdödande som varandras synonymer. 

Begreppet eutanasi delas dock ofta upp i olika former, vilket gör det svårt att ge en 

allmänt accepterad definition.6  

 

2.2 Eutanasi ur ett medicinetiskt perspektiv 
I medicinsk-etisk litteratur delas eutanasin ofta upp i flera olika former. Jag har valt 

att återge några i litteraturen ofta återkommande definitioner, vilka ger en bra bild av 

begreppets mångtydighet. 7  

 

Frivillig aktiv eutanasi: Denna form innebär att en läkare avsiktligt, på patientens 

begäran, ger patienten medicin eller andra interventioner för att åstadkomma dennes 

död. 

 
                                                 

5 Tranöy, Medicinsk etik i vår tid, s 98 och Qvarnström, Vår död, s 11 
6 Holsten m fl, Medicinsk etik och människosyn, s 228 f  
7 De nedan angivna definitionerna bygger på Ringskog, Att påskynda livets slut, s 17, Tranöy, Medicinsk 
etik i vår tid, s 100 f och Nilstun m fl i Scandinavian Journal of Public Health, s 112 ff 
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Ofrivillig aktiv eutanasi: Läkaren ger avsiktligt medicin eller andra interventioner för 

att åstadkomma patientens död, men utan patientens samtycke. 

 

Frivillig passiv eutanasi: Denna form innebär att patienten, på dennes begäran, tillåts 

att dö genom att livsuppehållande åtgärder avbryts, eller till följd av att läkaren 

underlåter att sätta in behandling. 

 

Ofrivillig passiv eutanasi: Livsuppehållande åtgärder underlåts att utföras eller dras 

tillbaka så att effekten blir att patienten dör, utan att patienten har gett sitt samtycke 

därtill. 

 

Indirekt eutanasi: Läkaren ger patienten smärtstillande läkemedel i syfte att endast 

lindra smärta, men med en samtidig eventuell effekt att patienten dör. Viktigt att 

påpeka är att denna form inte innebär att läkaren avsiktligt utför dödshjälp.  

 

Läkarassisterat självmord: Läkaren ger patienten recept på läkemedel i dödlig dos 

eller förser patienten med andra hjälpmedel, trots att läkaren är införstådd med att 

patienten har för avsikt att använda dessa till att begå självmord (kallas ibland för 

aktiv assistans). 

 

De ovan nämnda definitionerna är klart och entydigt formulerade. I praktiken är det 

dock ofta svårt att göra en så tydlig avgränsning av en problemsituation. Begreppen 

flyter istället många gånger in i varandra. 
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3 Förkortande av liv och brottsbalken 

3.1  Handling och underlåtenhet 
Brotten mord, dråp och vållande till annans död kan begås både genom en aktiv 

handling och genom en underlåtenhet att handla. Det är ingen juridisk skillnad 

mellan att en läkare ger en patient en dödande morfindos och att han underlåter att 

sätta in behandling mot en lunginflammation, som annars skulle leda till döden. 

Brotten mord, dråp och vållande till annans död är exempel på så kallade oäkta 

underlåtenhetsbrott, vilka kännetecknas av att brottsbeskrivningarna inte uttryckligen 

anger att en underlåtenhet kan medföra straffansvar. Uttrycken ”berövar annan livet” 

och ”orsakar annans död” antyder att endast aktivt handlande avses, men även en 

underlåtenhet att rädda en människas liv kan medföra straffansvar. Någon allmän 

juridisk skyldighet att ingripa för att rädda någons liv finns dock inte i Sverige.  För 

gemene man finns en skyldighet att i tid anmäla eller på annat sätt avslöja brottet, om 

det kan ske utan fara för den ingripande. Detta framgår uttryckligen av 23 kap. 6 § 

BrB. 8 

 

En underlåtenhet att rädda en annan människas liv är endast lika straffvärd som en 

aktiv handling om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Inom 

straffrätten talar man i regel om garantställning eller en rättsplikt att handla. Många 

yrken medför en sådan skyldighet. Läkarens garantställning innebär en skyldighet att 

handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kravet på vetenskap och 

beprövad erfarenhet framgår av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (yrkesverksamhetslagen). En läkare som uppsåtligen låter 

patienten dö genom att han underlåter att ge den vård som krävs enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet, anses ha berövat livet på patienten. Ytterst är det dock 

domstolarna som måste kunna fastställa vad vetenskap och beprövad erfarenhet 

kräver av läkaren i den aktuella situationen. (Begreppet vetenskap och beprövad 

erfarenhet behandlas vidare i avsnitt 3.2)9 

 

                                                 
8 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 125 ff  och Vängby i SvJT 1991, s 245 f 
9Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 180 f  och Löfmarck i SvJT 1979 s 721 ff 
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3.1.1 Kravet på uppsåt 

Med uppsåt räknas inte endast gärningsmannens direkta syfte att döda en annan 

person, utan även ett indirekt och eventuellt uppsåt. Ett indirekt uppsåt innebär att 

gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd 

av handlingen, men denna effekt är dock inte själva syftet med handlingen. Gärnings-

mannens avsikt är inte att döda, men han inser att döden kommer att inträffa som en 

följd, en bieffekt, av hans handlande. Det eventuella uppsåtet innebär att gärnings-

mannen varken avser att döda, eller är säker på att hans agerande kommer att leda till 

att en annan människa dör. Han inser dock att det finns en risk att döden kan inträffa. 

Görs i ett sådant fall den hypotetiska bedömningen att han skulle ha gjort likadant, 

även om han var säker på att hans agerande skulle leda till den andres död, anses han 

ha haft eventuellt uppsåt att döda den andre. En läkares uppgift är att lindra 

patientens smärta. Ibland krävs dock så höga doser av morfin att läkaren är medveten 

om att det finns en risk att morfindosen kan leda till patientens död. I de fall där man 

kan anta att läkaren skulle ha givit dosen även om han varit säker på att den var 

dödande, skall läkaren anses ha handlat med eventuellt uppsåt.10  
 

3.1.2 Medverkansansvar  

Enligt den allmänna regeln om medverkansansvar i 23 kap. 4 § BrB, döms inte bara 

den eller de som har utfört den brottsliga gärningen, utan även de som har främjat 

gärningen (psykisk eller fysisk medverkan). Den som främjat brottet kan vara 

anstiftare, medhjälpare eller medgärningsman. Ansvar för medverkan beror på 

omständigheter som ligger utanför främjarens kontroll, det vill säga beror på vad 

gärningsmannen faktiskt gör. Självmord eller försök därtill är inte straffbart, vilket 

innebär att det inte heller är otillåtet att hjälpa någon att begå självmord. Den som 

uppsåtligen dödar någon annan med dennes samtycke, kan straffas för mord eller 

dråp. Detta innebär att den som exempelvis har främjat aktiv dödshjälp, kan dömas 

för medhjälp till dråp. För att medverkansansvar skall bli aktuellt måste de objektiva 

rekvisiten för brottet vara uppfyllda. Detta innebär att de som främjat brottet kan 

                                                 
10 Forsbeck, En god död, s 45 f 
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dömas även om gärningsmannen frikänns, förutsatt att de själva uppfyller de 

subjektiva rekvisiten.11 

 

3.2 Socialadekvat åtgärd och begreppet vetenskap och beprövad 
erfarenhet 
Begreppet socialadekvat innebär inom sjukvården att en specifik åtgärd skall stå i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet för att den skall medföra 

ansvarsfrihet. Enligt yrkesverksamhetslagen skall hälso- och sjukvårdspersonalen 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av 

lagens förarbeten framgår att sjukvårdspersonalen är skyldig att känna till och iaktta 

de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen har meddelat. Detta innebär att 

personalen måste följa utvecklingen inom sina respektive områden så att de vid varje 

tillfälle kan ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och beprövad 

erfarenhet (adekvat vård). Socialstyrelsens råd är allmänt utformade och är därför 

inte juridiskt bindande, men de anger viktiga riktlinjer för hur olika problem bör 

lösas. 12 

 

Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär ett ”både och” och inte ett 

”antingen eller”. Frågan om vilka åtgärder som kan anses förenliga med vetenskap 

och beprövad erfarenhet är svårbesvarad, eftersom begreppets innebörd förändras i 

takt med den vetenskapliga utvecklingen. En behandlingsmetod som är förenlig med 

vetenskap och beprövad erfarenhet vid en viss tidpunkt behöver nödvändigtvis inte 

vara det vid en annan. Läkaren har i detta fall det yttersta ansvaret och rätt att 

bestämma om han skall vidta den aktuella åtgärden. Läkarens agerande kan 

emellertid anmälas i efterhand och prövas i domstol. Tillämpningen av hälso- och 

sjukvårdsförfattningarna prövas av ansvarsnämnden, KR och i sista hand av RegR. (I 

brottmål av TR, HovR och HD).13 Domstolarnas bedömningar måste grunda sig på 

läkarvetenskapen och ha stöd i rådande etiska uppfattningar, vilket innebär en 

allmänt omfattad, välgrundad mening inom läkarkåren (konsensus). Konsensus 

framgår till exempel av yttranden från Socialstyrelsen och dess vetenskapliga råd, 

artiklar i Läkartidningen, etiska internationella deklarationer och dokument från 
                                                 

11 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 105 ff 
12 A a, s 180 ff 
13 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 130 
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konsensuskonferenser. Som exempel kan nämnas de rekommendationer angående 

avbrytande av behandling vid livets slutskede, vilka utarbetades av bland annat 

läkare, filosofer och jurister vid en internationell konferens i Appleton, Wisconsin, 

USA. (Socialstyrelsens allmänna råd om vård i livets slutskede har grundats på de så 

kallade Appleton-rekommendationerna.)14  

 

3.3 Dödsbegreppet 
Lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död, trädde i kraft i 

januari 1988. Innan lagen trädde i kraft fanns det ingen rättslig definition av 

begreppet död, utan dödens inträde bestämdes utifrån etablerad medicinsk praxis och 

med hjälp av anvisningar från socialstyrelsen. Enligt medicinsk praxis ansågs tidigare 

att ett varaktigt hjärt- och andningsstillestånd motsvarade dödens inträde. Förslag om 

ett legaliserat dödsbegrepp lades fram redan i början av 1970-talet, vilket ledde till 

omfattande utredningar och en långvarig debatt i massmedierna. Den medicin-

tekniska utvecklingen innebar ett uppenbart behov av en precisering av döds-

begreppet. Enligt det nuvarande hjärnrelaterade dödsbegreppet, skall döds-

förklaringen ske när andning och blodcirkulation har upphört och stilleståndet har 

varat under så lång tid att funktionerna i hjärnans alla delar (stora hjärnan, lilla 

hjärnan och hjärnstammen), totalt och oåterkalleligt har upphört. Läkaren skall i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa när döden har 

inträtt. Socialstyrelsen ger anvisningar för hur detta skall gå till.15  

I de fall när andning och blodcirkulation upprätthålls på konstgjord väg, skall döden 

fastställas genom en undersökning som visar att hjärnans alla funktioner totalt och 

oåterkalleligt har upphört. Totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna kan 

numera konstateras med fullständig säkerhet. Lagen om kriterier för bestämmande av 

människans död innebär därför i dessa fall en skyldighet för läkaren att avbryta alla 

medicinska åtgärder, utom i de fall när organ skall doneras, eller det finns möjlighet 

att rädda livet på ett foster. Dödsbegreppet gäller i samtliga fall när en människas död 

enligt lag eller andra författningar har en rättslig betydelse. Dödsbegreppet gäller 

                                                 
14 Sahlin, Hälso-och sjukvårdslagen, s 54 ff och LT 1989 nr 18, s 1709 f 
15 SOU 1984:79 s 22 ff, Fröberg, Det nya dödsbegreppet, s 9 ff 
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också i medicinsk praxis. I nästan alla länder som har tillgång till modern intensiv-

vårdsutrustning, tillämpas numera hjärnrelaterade dödskriterier. 16 

3.4 Samtycke 
Enligt 24 kap. 7 § BrB är en gärning, som någon företar med någons samtycke, 

brottslig endast om gärningen med hänsyn till omständigheterna bedöms som 

oförsvarlig. Denna bedömning grundas på den skada, kränkning och fara som 

gärningen medfört. Även gärningens syfte och övriga omständigheter skall beaktas. 

Tanken bakom samtycke som en ansvarsfrihetsgrund är att var och en i princip bör få 

bestämma över sina egna intressen. Väljer någon att avstå från ett intresse har staten 

inte längre någon anledning att skydda vederbörande. Som exempel kan nämnas att 

samtycke till ringa grad av misshandel kan medföra ansvarsfrihet. Samtycket har 

dock en begränsad betydelse som ansvarsfrihetsgrund. Samtycke till misshandel 

(normalgrad) eller grov misshandel kan inte medföra ansvarsfrihet. Uppsåtligt 

dödande av en annan människa kan aldrig leda till ansvarsfrihet, inte ens om veder-

börande har uppmanat därtill.17 

3.4.1 Samtycke och brottets straffvärde  

Jag har ovan nämnt att samtycke till dödande aldrig kan medföra ansvarsfrihet. Detta 

innebär dock inte att samtycke saknar betydelse vid mord, dråp och vållande till 

annans död. Ett brott som exempelvis har utförts med samtycke eller har orsakats av 

stark mänsklig medkänsla kan bedömas som mindre straffvärt. Brottets straffvärde 

skall grundas på en helhetsbedömning av försvårande och förmildrande 

omständigheter. Enligt 29 kap. 1 och 3 § § BrB skall straffvärdet i huvudsak grundas 

på den skada, fara och kränkning som gärningen inneburit och på de avsikter som 

gärningsmannen hade. Brottets straffvärde är avgörande för brottsrubriceringen och 

kan i speciella fall även leda till en lindrigare påföljd än vad som föreskrivs för 

brottet. I förarbetena nämns barmhärtighetsmord som exempel på brott som kan 

orsakas av en stark mänsklig medkänsla. Med barmhärtighetsmord menas då ett 

förkortande av en obotligt sjuk människas lidande. De förmildrande 

omständigheterna som nämns i 29 kap. 3 § kan i vissa fall leda till att brottet 

barmhärtighetsmord ges en mycket lindrigare påföljd än vad som föreskrivs för 

brotten mord och dråp. Straffvärdet får dock aldrig bedömas så lågt att det leder till 
                                                 

16 A st 
17 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 174 f 
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påföljdseftergift.  Straffvärde kan endast saknas helt om den aktuella gärningen inte 

utgör ett brott. I ett sådant fall skall den åtalade frikännas, inte fällas och ges 

påföljdseftergift.18    

Domstolarnas bedömning av straffvärdet skall grundas på den praxis som har växt 

fram under lång tid (straffmätningstradition). Även avgöranden från underrätterna 

kan vara vägledande. Avvikelser från en fast praxis (straffmätningstradition) kan 

dock ske om det finns starka skäl som talar för en sådan bedömning. Bedömningen 

av straffvärdet får dock inte grundas på vad en majoritet av befolkningen för tillfället 

anser i fråga om ett brotts straffvärde.19 (Som exempel kan nämnas att 

opinionsmätningar snabbt kan ändras). 

3.4.2 Giltigt samtycke 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vården, i så stor utsträckning som möjligt, 

utformas och genomföras i samråd med patienten. För att ett samtycke skall vara 

giltigt inom sjukvården måste det ha lämnats frivilligt, givits av en beslutskompetent 

person, vara allvarligt menat och vara aktuellt. Nedan förklaras innebörden av de 

ovan nämnda villkoren. 

1) Samtycket måste vara frivilligt och ha lämnats under insikt om relevanta 

förhållanden. Det får inte ha tillkommit under någon form av tvång eller till följd av 

att vederbörande inte hade kännedom om de rätta förhållandena. 20 

2) Samtycket skall ha lämnats av en beslutskompetent person (skall vara kapabel att 

förstå innebörden av samtycket). Inom civilrätten har till exempel omyndiga, 

psykiskt sjuka och personer som står under förvaltarskap en begränsad 

rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmågan har dock ingen betydelse för att ett 

samtycke skall ha en ansvarsbefriande verkan inom sjukvården. Detta innebär att 

exempelvis omyndighet (ej 18 år) eller oförmåga att förvalta sin egendom, inte 

utesluter att en person kan lämna ett giltigt samtycke. Avgörande är istället att veder-

börande kan göra en rationell bedömning i det aktuella fallet, det vill säga förstå 

konsekvenserna av sitt beslut. Inom sjukvården används beteckningen 

                                                 
18  Prop 1993/94:130 s 38,43,  SOU 1953:14 s 147 och Jareborg, Straffrättens påföljdslära, s134 
19 Jareborg, Straffrättens påföljdslära, s 105 och 126 
20 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 167  
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beslutskompetens istället för rättshandlingsförmåga. En patients beslutskompetens 

omfattar både den personliga förmågan att fatta beslut och patientens behörighet.21 

Är patienten beslutsinkompetent (medvetslös, lider av svår psykisk sjukdom) måste 

beslut fattas av en legal ställföreträdare. Föräldrabalkens (FB:s) regler om 

vårdnadshavare, god man och förvaltare är tillämpliga även på hälso- och sjuk-

vårdens område. Vårdnadshavaren har rätt att fatta beslut i enlighet med FB:s krav på 

”barnets bästa” Hur detta begrepp skall tolkas inom sjukvården kan ibland vara något 

oklart. Föräldrar/vårdnadshavare har dock aldrig rätt att motsätta sig en behandling 

som bedöms vara av avgörande betydelse för barnets hälsa och utveckling.22 

Rättsläget beträffande ställföreträdares befogenheter inom sjukvården är oklart. 

Reglerna i FB om god man och förvaltare är tillämpliga även inom sjukvården, men 

vilka befogenheter som en god man eller förvaltare kan ha framgår inte klart vare sig 

av lagtext eller av förarbeten. I förarbetena nämns att god man och förvaltare har be-

hörighet att medverka i samråd med läkaren om enklare ingrepp och åtgärder. Men 

det framgår även att de sannolikt inte har några befogenheter att medverka i livs-

avgörande beslut som till exempel att avbryta en medicinsk behandling.23 Frågan om 

ställföreträdare inom hälso- och sjukvården har dock belysts i Europarådets 

konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, som trädde i kraft i december 

1999. Beträffande beslutsinkompetenta personer gäller enligt konventionen 

följande:24  

”När en vuxen person inte har förmåga att samtycka till en åtgärd beroende på 

psykisk störning, sjukdom eller liknande skäl, får åtgärden vidtas endast med 

tillstånd av hans eller hennes ställföreträdare eller en myndighet eller ett organ med 

stöd av lag”. 

Sverige har skrivit under konventionen, men ännu inte ratificerat den. Sverige har 

dock tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna att ge ställföreträdare större 

                                                 
21 Rynning, samtycke till medicinsk vård och behandling, s 290 ff och SoS allm. råd 1992:2  
22 A st 
23 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 299 och SOU 2000:6 s 92 
24 SOU 2000:6 s 91 ff  
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befogenheter att företräda beslutsinkompetenta patienter. Utredningen beräknas vara 

klar om något år.25  

I de fall när patienten är beslutsinkompetent är det viktigt att läkaren samråder med 

de anhöriga. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har läkaren en skyldighet att underrätta 

de anhöriga och informera dem om patientens tillstånd. De anhöriga kan ibland ge 

viktig information om patientens vilja, exempelvis vilken behandling patienten hade 

önskat. I praktiken är det nästan alltid fråga om ett informellt samråd till stöd och 

vägledning för sjukvårdspersonalens handlande. De anhöriga har dock inte någon 

laglig medbestämmanderätt. Läkaren har den medicinska kunskapen och det yttersta 

ansvaret för patienten. Läkaren får därför inte föra över ansvaret på de anhöriga. En 

anhörigs samtycke är varken nödvändigt eller tillräckligt för att medföra ansvars-

frihet för en läkare. Avgörande är alltid om läkaren kan sägas ha handlat i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 26  

3) Samtycket måste vara allvarligt menat. (Typexemplet är att skämt inte medför 

giltigt samtycke).27 

4) Slutligen krävs att samtycket är aktuellt, det vill säga att det ges då gärningen 

företas. Samtycket har ingen ansvarsbefriande verkan om den kränkte i efterhand ger 

sitt godkännande.28 

 

3.4.3 Skriftligt, muntligt, konkludent och hypotetiskt samtycke  

Den skriftliga formen av samtycke är inte så vanlig inom sjukvården. Krav på 

skriftligt samtycke förekommer i princip endast beträffande vissa speciella åtgärder 

av särskilt ingripande slag, exempelvis vid donation av organ. Det finns dock inget 

lagligt hinder för att inhämta skriftligt samtycke även i andra sammanhang. Den 

främsta fördelen med skriftligt samtycke är att det kan användas i bevissyfte. 

Bevisvärdet bör dock inte överskattas, eftersom ett skriftligt samtycke inte är någon 

garanti för att patienten verkligen har förstått innebörden av den planerade åtgärden. 

                                                 
25 A a s 93, http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/asp  
26 SOU 2000:6 s 92 f och SoS allm.råd 1992:2 
27 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 173 
28 A st 
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Om patienten inte är införstådd med åtgärdens innebörd och konsekvenser blir det 

skriftliga samtycket endast en formalitet utan något egentligt innehåll.29  

 

Både muntliga och konkludenta samtycken är vanliga inom sjukvården. Det 

konkludenta (tysta) samtycket formuleras inte uttryckligen i ord. Patienten kan agera 

på ett sätt som underförstått visar att han eller hon ger sitt samtycke. Ett exempel på 

en sådan situation är att patienten tar emot och sväljer den medicin som läkaren eller 

sjuksköterskan har tilldelat patienten. En nackdel med det konkludenta samtycket är 

att en handling kan vara svårare att tolka än ett ja eller nej som svar på en uttrycklig 

fråga. Konkludent samtycke får inte förekomma i de fall när ett uttryckligt samtycke 

krävs enligt särskilda bestämmelser. Exempelvis får donation av en avliden patients 

organ, enligt lagen (1995:831) om transplantationer, endast ske om patienten under 

sin livstid skriftligen lämnat sitt samtycke eller framfört ett muntligt medgivande till 

en läkare, vårdpersonal eller anhöriga. I de fall när en medicinsk behandling innebär 

ett större risktagande för patienten, men då det inte finns några särskilda be-

stämmelser som kräver ett uttryckligt samtycke, bör konkludent samtycke givetvis 

undvikas. I praktiken är det dock sjukvårdspersonalens uppgift att göra en 

bedömning i varje enskilt fall. 30 

 

Med hypotetiskt samtycke avses att något faktiskt samtycke inte föreligger, men att 

den som förfogar över det aktuella intresset skulle ha samtyckt om vederbörande haft 

möjlighet att ta ställning till åtgärden i fråga. Det hypotetiska samtycket skiljer sig 

från det konkludenta samtycket på så sätt att den enskilde inte har haft tillfälle att ta 

ställning till den aktuella åtgärden. Rättsläget är oklart angående i vilken utsträckning 

hypotetiskt samtycke kan förekomma i sjukvården, det vill säga medföra 

ansvarsfrihet. Rättsläget är emellertid klart på den punkten att det endast kan vara 

godtagbart i de situationer när patienten inte kan ge ett giltigt samtycke 

(beslutsinkompetent patient).31 Det andra kravet är att det inte får finnas anledning att 

anta att vederbörande skulle ha motsatt sig åtgärden om han eller hon hade blivit 

tillfrågad. En tidigare uttryckt vilja kan dock ha ändrats beroende på en rad 

                                                 
29 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 318 ff 
30 A st 
 
31 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 385 ff 
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omständigheter. Som exempel kan nämnas att en läkare under pågående operation 

upptäcker en annan skada, som inte är akut (då skulle nödbestämmelsen kunna 

tillämpas), men som ändå innebär besvär för patienten, det vill säga ny operation och 

kostnader för sjukvården. Läkaren kan då bli tvungen att själv avgöra om patienten 

hade godkänt åtgärden. Åtgärden får inte antas strida mot patientens vilja, eftersom 

ett ingripande i en sådan situation kan bedömas som ett tvång, vilket strider mot varje 

patients självbestämmanderätt.32 

3.4.3.1 Livstestamente 

Med livstestamente avses en handling som en beslutskompetent person upprättar 

under sin livstid och i detta anger att vederbörande inte vill bli föremål för vissa 

behandlingsåtgärder i livets slutskede. I Sverige är livstestamente inte juridiskt 

bindande, vilket innebär att ett livstestamente aldrig kan utgöra ett giltigt samtycke 

och medföra ansvarsfrihet för läkaren. Livstestamenten skall dock vara etiskt 

vägledande för sjukvårdspersonalen när patientens samtycke inte längre kan 

inhämtas. Ju närmare i tiden ett livstestamente är skrivet, desto större betydelse skall 

det ha för sjukvårspersonalens bedömningar. År 2000 tillsattes en kommitté för att 

göra en utredning om vården i livets slutskede, vilken i nuläget har lagt fram ett 

slutbetänkande som rör frågor om livstestamenten. Kommitténs uppgift var bland 

annat att utreda vilken betydelse de etiskt vägledande livstestamentena bör ha i 

framtiden. Kommitténs slutbetänkande är nu under remissbehandling.33  

 

Danmark införde 1998 en lag som tillåter alla beslutskompetenta och myndiga 

personer (18 år) att skriva ett livstestamente. Livstestamentet behöver inte vara 

bevittnat och kan när som helst återkallas. Testamentet får innehålla ett 

ställningstagande om att testatorn inte vill ha livsförlängande behandling när 

vederbörande blir obotligt sjuk. Detta ställningstagande är juridiskt bindande. Med 

livsförlängande behandling menas behandling som varken kan bota eller lindra och 

som endast kan leda till en viss tids förlängning av livet. Testatorn kan i testamentet 

även välja att avböja livsförlängande behandling, om han i framtiden skulle drabbas 

av svår varaktig fysisk och psykisk invaliditet. Detta ställningstagande är dock inte 

juridiskt bindande, men skall vara vägledande för läkarens bedömning. Läkarna i 

                                                 
32 A st 
33 SOU 2000:6 s 93 ff och http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/asp  
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Danmark har en juridisk skyldighet att kontrollera om patienten har lämnat in ett 

livstestamente. Livstestamentena skall registreras i ett centralt register och i regel 

görs även anteckningar i patientens journal. (År 2000 var det cirka 75 000 danskar 

registrerade, vilket utgjorde mindre än 1,5 procent av befolkningen).34 

 

Nedan anges några exempel på argument för och emot livstestamenten, vilka ofta 

återkommer i debatten inom läkarkåren.35 

Argument för livstestamente:  

-Var och en skall ha rätt att göra ett eget val, möjligheten att kunna avböja 

livsuppehållande behandling skall därför finnas. (Många insjuknar akut och har inte 

diskuterat frågan om livsuppehållande behandling med sina anhöriga). 

- Livstestamenten skall användas först när patienten inte kan kommunicera med sin 

omgivning. Så länge patienten är beslutskapabel och ger uttryck för en annan vilja, 

skall testamentet återkallas. 

Argument emot livstestamente:  

- Många är rädda för att vårdas på sjukhus. En god palliativ vård (smärtlindring och 

omvårdnad) gör livstestamenten överflödiga. 

- Man kan inte veta om patienten ändrat uppfattning sedan testamentet skrevs, det 

finns risk att livstestamentet inte ger uttryck för patientens verkliga vilja.   

3.4.3.2 Egna synpunkter 
Enligt min mening borde varje beslutskompetent person ha en rätt att i ett så kallat 

livstestamente avböja en livsuppehållande behandling, det vill säga låta sjukdomen få 

ha sin ”naturliga gång”. En beslutskompetent patient har en långtgående själv-

bestämmanderätt inom sjukvården. Enligt självbestämmandeprincipen har varje 

beslutskompetent patient rätt att avbryta och avböja även en livsnödvändig 

behandling. Det borde därför vara möjligt att kunna få sin vilja respekterad, när man 

inte längre är beslutskompetent. Ett ofta återkommande argument emot livs-

testamente är att det finns en risk att patienten kan ha ändrat uppfattning sedan 

testamentet skrevs. En sådan risk kan givetvis inte uteslutas. Själv-

bestämmandeprincipen hamnar då i konflikt med reglerna om samtycke. Ett av 

villkoren för giltigt samtycke är att det ges när den aktuella gärningen företas. Men 

                                                 
34 SOU 2000:6 s 93 ff 
35 LT 2001 nr 13, s 1568-1569, LT 1996 nr 5, s 388, SOU 2000:6 s 93 f 
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när patienten är beslutsinkompetent är det naturligtvis inte möjligt att inhämta ett 

giltigt samtycke. Läkaren skall då samråda med patientens anhöriga. 

 

Hypotetiska samtycken har som jag tidigare nämnt endast en begränsad betydelse 

inom sjukvården. Men enligt min mening bör ett livstestamente, under vissa 

förutsättningar, ha en juridiskt bindande verkan. Jag anser dock att det måste finnas 

en möjlighet att frångå ett juridiskt bindande livstestamente, när det är uppenbart att 

patientens vilja inte stämmer överens med vad som står i livstestamentet. Det är 

därför viktigt att de anhöriga alltid rådfrågas, så att läkaren kan säkerställa att 

patienten inte har ändrat uppfattning. Men i de fall när patienten inte har givit de 

anhöriga skäl att anta att dennes åsikter har förändrats, bör livstestamentet enligt min 

mening ha en juridiskt bindande verkan. I en sådan situation anser jag att det är mer  

rimligt att läkaren tar hänsyn till ett livstestamente, än de anhörigas åsikter. (De 

anhöriga har en rätt samråda med läkaren, men de har ingen beslutanderätt inom 

sjukvården). Vidare anser jag att riskerna med livstestamenten skulle kunna minska, 

om det fanns en skyldighet att förnya testamentet efter en viss tid. Ett sådant system 

kan givetvis uppfattas som ”onödigt krångligt”, men skulle enligt min mening 

framtvinga överväganden av beslutet att avböja livsuppehållande behandling. 

Slutligen vill jag påpeka att det naturligtvis måste finnas en skyldighet för läkaren att 

återkalla ett livstestamente (som i Danmark), om patienten ger uttryck för en annan 

vilja. Syftet med livstestamenten är att de skall användas först när patienten inte kan 

kommunicera med sin omgivning. Så länge patienten ger uttryck för en annan vilja, 

skall livstestamentet givetvis återkallas. 

 

3.5 Nöd 
Nödregeln i BrB 24 kap. 4 § är en allmänt formulerad bestämmelse som möjliggör 

ingripanden för att skydda någons liv eller hälsa, förutsatt att ingripandet kan anses 

som försvarligt. Nödrättens tillämpning inom sjukvården är starkt begränsad på 

grund av att patienten har en långtgående självbestämmanderätt. En besluts-

kompetent patient har till exempel rätt att avböja livsuppehållande behandling. En 

läkare har dock en skyldighet att ingripa för att rädda en person som har försökt att 

begå självmord. Ingripandet i en sådan situation anses försvarligt, eftersom 

forskningsrapporter har visat att en självmordsbenägen person i regel lider av någon 
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form av psykisk sjukdom och att självmordsförsöket ofta är ett ”rop på hjälp”. En 

skyldighet för en läkare att ingripa vid självmordsförsök kan även sägas framgå av 

Läkarförbundets yrkesetiska regler, punkt III: ”Läkaren skall besinna vikten av att 

skydda och bevara människoliv.” Sammanfattningsvis kan sägas att nödregeln kan 

tillämpas för att rädda en beslutsinkompetent person (exempelvis dementa, psykiskt 

sjuka och medvetslösa).36 

                                                 
36 Sahlin i SvJT 1990 s 598 ff ,  Rynning, samtycke till medicinsk vård och behandling, s 380 f och LT 1996 
nr 30-31, s 2646 
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4 Gränsdragningen mellan medhjälp till självmord och 
dödande på begäran 

Jag har tidigare nämnt att det inte är straffbart att begå självmord (eller att medverka 

till självmord) och att ett samtycke aldrig kan medföra ansvarsfrihet för någon som 

hjälpt en annan person att ta sitt liv. Gränsen mellan dödande på begäran 

(barmhärtighetsdödande) och medhjälp till självmord har därför en avgörande 

betydelse för brottsrubricering och påföljd. Jag har nedan valt att referera de tre 

rättsfall som finns på eutanasins område, där dödshjälpen har utförts av en 

privatperson. (För läkare gäller särskilda regler, vilka jag redogör för i kapitel sex). 

Hedebyfallet och RH 1996 antyder var gränsen går mellan medhjälp till självmord 

och samtycke till dödande. Solnafallet behandlar inte problemen med denna 

gränsdragning, men jag har ändå valt att referera rättsfallet i detta kapitel eftersom det 

är intressant att jämföra hur domstolarna motiverade påföljden i de olika rättsfallen.  

 

4.1 Hedebyfallet 37 

S E Handberg led av sjukdomen multipel scleros (MS) och var under sin sista tid 

nästan helt förlamad. Med vetskap och rädsla för att han snart skulle tas in för 

långtidsvård på sjukhus önskade Handberg inget hellre än att få dö i förtid. Handberg 

ville ha hjälp av någon utomstående, som hade en principiell övertygelse om att en så 

invalidiserad person som han hade rätt att få dödshjälp. Handberg kontaktade därför 

Berit Hedeby, en författarinna och journalist, stark förespråkare till dödshjälp och 

ordförande i aktionsgruppen ”Rätten till vår död”. Hedeby diskuterade därefter fallet 

med en läkare, R Toss, som även han var medlem i aktionsgruppen och som länge 

hade intresserat sig för frågan om dödshjälp. Efter samråd med Toss placerade 

Hedeby en dödlig dos av sömnmedel i Handbergs mun och gav honom vätska så att 

han kunde svälja tabletterna. Två försök till dödshjälp misslyckades och Toss ansåg 

därför att Hedeby skulle öka dosen av sömntabletter samt ge Handberg en dödlig dos 

av insulin. Även vid det tredje försöket placerade Hedeby tabletterna i Handbergs 

mun och gav honom vätska så att han kunde svälja tabletterna. Därefter injicerade 

                                                 
37 NJA 1979 s 802 
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hon snabbverkande insulin i Handbergs armveck. Handberg påträffades död 

morgonen därpå. 

  

Hedeby åtalades enligt 3 kap. 2 § BrB och dömdes i TR för dråp till åtta månaders 

fängelse. Läkaren Toss dömdes för medhjälp till dråp och fick även sin läkar-

legitimation återkallad. En kort tid därefter begick han självmord. I HovR:n ändrades 

påföljden till ett år, vilket även HD fastställde. Hedeby dömdes till ett års fängelse 

med stöd av strafflindringsbestämmelsen i 29 kap. 3 § BrB. (Enligt 3 kap. 2 § BrB är 

det lägsta straffet för dråp, fängelse i sex år). HD beaktade främst att Hedeby hade 

handlat med stark medkänsla och att det var ostridigt att Handberg ville ha hjälp av 

Hedeby att förkorta sitt liv. Anledningen till att HovR höjde straffet från åtta månader 

till ett år var att markera att den aktiva dödshjälpen innebar ett allvarligt avsteg från 

den grundläggande principen om respekt för människolivet. HD ansåg att det var av 

stor vikt att så allvarliga avsteg som aktiv dödshjälp belades med en kännbar påföljd, 

vilket annars kunde leda till svåröverskådliga konsekvenser. HD konstaterade vidare 

att det enligt gällande rätt är en brottslig handling att uppsåtligen beröva en annan 

människa livet, även om dödandet sker på begäran. HD påpekade att medhjälp till 

självmord är straffritt och att gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och 

medhjälp därför är avgörande för om dödshjälp skall anses som brottsligt. 

Bedömningen skulle därför ske efter allmänna principer om medverkansansvar inom 

straffrätten.  

 

HD konstaterade att Hedeby avsiktligt hade utfört dödshjälpen i en praktiskt taget 

oavbruten följd, vilket kunde ses som en enda gärning. Båda preparaten var nämligen 

av tillräckligt stor dos för att döda, men det var inte möjligt att avgöra huruvida 

tabletterna hunnit verka innan insulinet injicerades. HD konstaterade vidare att 

Handberg delvis själv hade medverkat till gärningen när han svalde tabletterna, men 

att han inte alls var delaktig i det sista ledet av gärningen, det vill säga injektionen 

som Hedeby gav honom. HD gjorde därför den slutliga bedömningen, att 

händelseförloppet präglades av ett sådant mått av självständigt handlande från 

Hedebys sida att hennes medverkan skulle bedömas som gärningsmannaskap och 

inte medhjälp till självmord.  
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Justitieråd Fredlund var av skiljaktig mening. Han ansåg att Hedeby medverkat till 

Handbergs död vare sig döden hade inträffat på grund av tillförseln av 

sömntabletterna eller insulinet, eller båda dessa ämnen i förening. Han ansåg att 

Hedeby hade handlat aktivt redan när hon hade placerat tabletterna i munnen på 

Handberg. 

 
4.2 Solnafallet 38 
En 51-årig kvinna led sedan fyra år tillbaka av en svårartad muskelsjukdom. Hon 

besvärades av ständig värk och kraftlöshet. När hon senare dessutom drabbades av 

näthinneavlossning med risk för blindhet försökte hon begå självmord. Kvinnans 

sambo lyckades att rädda henne, men efter en tid gjorde hon ett nytt försök att begå 

självmord. Kvinnan efterlämnade ett brev till sin sambo (där hon tog avsked och 

tackade för all hjälp) och ett annat brev till hennes läkare, där hon förklarade att hon 

hade tagit en överdos av smärtstillande och ångestlindrande tabletter. Sambon hittade 

henne och tillkallade ambulans. Kvinnan förblev medvetslös, vårdades i respirator 

och utvecklade så småningom epileptiska anfall. Sambon bestämde sig då, efter 

samråd med kvinnans anhöriga, att koppla ur respiratorn och kväva henne. Han 

erkände sedan för sjukvårdspersonalen att han hade kvävt henne. 

 

I TR dömdes sambon för dråp, men påföljden begränsades till villkorlig dom till följd 

av de förmildrande omständigheterna. TR tog särskilt hänsyn till att brottet hade 

begåtts med kvinnans utryckliga samtycke och orsakats av medmänsklighet. 

Obduktionen visade att kvinnan hade dött av kvävning, vilket gjorde att sambons 

handlande ansågs vara för aktivt för att bedömas som medhjälp till självmord. 

Domen överklagades, men HovR fastställde TR dom. 

 

4.3 RH 199639 
Dottern Ö led av Huntingstons sjukdom (en obotlig sjukdom som medför tilltagande 

demens, rörelsesvårigheter och ofta även depression) och hade flera gånger försökt 

begå självmord. När dottern var nästan helt förlamad bad hon sin mamma om hjälp 

så att hon kunde ta sitt liv. Efter flera övertalningsförsök gick mamman slutligen med 

på att hjälpa henne. Mamman placerade en dödlig dos tabletter i dotterns mun och  
                                                 

38 Statens medicinsk etiska råd, Etiska vägmärken 5, s 138 ff 
39 RH 1996:69 s 195 
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gav henne vätska så hon kunde svälja tabletterna. Obduktionen visade att dottern 

hade dött till följd av tabletterna. Av målet framgår att dottern var beslutskompetent, 

att hon inte led av någon form av demens. Både TR och HovR konstaterade att 

mammans handlande inte innebar annat än att hon hade gjort det möjligt för dottern 

att själv begå självmord. Mamman dömdes därför för medhjälp till självmord (ingen 

straffbelagd gärning). Domstolarna grundade sin bedömning på Hedebyfallet och 

ansåg att HD:s domskäl kunde tolkas så att det var gärningsförloppets senare del, det 

vill säga den dödliga injektionen som Hedeby gav Handberg, som var att anse som 

gärningsmannaskap. TR och HovR (i detta mål) konstaterade att gärningsmannaskap 

endast kan föreligga om vederbörandes medverkan består av ett aktivt och 

självständigt handlande. Gärningsmannaskap kan inte anses föreligga om någon 

endast ställer dödande medel till den sjukes förfogande eller på annat sätt gör det 

möjligt för den sjuke att själv vidta den åtgärd som leder till döden.  

 

Som exempel gav TR i sin motivering att medhjälp till självmord hade förelegat om 

mamman hade löst upp tabletterna i vatten i en pipmugg och ställt vid dotterns säng, 

så att hon själv hade kunnat ta sitt liv. Med utgångspunkt från detta exempel kom TR 

fram till att endast den skillnaden att mamman, med dotterns samtycke, hade stoppat 

tabletterna i dotterns mun, inte kunde konstituera ett gärningsmannaskap. TR ansåg 

att det ”måste vara ett naturligare synsätt att inget av de två alternativa 

handlingssätten utgör straffbar medverkan”. TR kom därmed fram till att mammans 

handlande inte utgjorde ett sådant mått av självständigt och aktivt handlande att det 

kunde bedömas som gärningsmannaskap. HovR fastställde TR domslut och 

motiverade sitt ställningstagande med att mamman endast hade gjort det möjligt för 

dottern att ta sitt liv. Mammans handlande ansågs vara så osjälvständigt i förhållande 

till dotterns eget handlande att hon inte kunde ha berövat dottern livet. (Dottern skulle 

inte ha dött om hon inte själv hade svalt tabletterna och intagit vätska). Enligt HovR:s 

mening fanns det heller inga omständigheter som pekade på att mamman hade 

påverkat dottern att svälja tabletterna.  

 

4.4 Egna synpunkter 
De ovan refererade rättsfallen visar att gränsdragningen mellan medhjälp till 

självmord och gärningsmannaskap i praktiken är mycket subtil. Trots detta har 
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distinktionen ändå en avgörande betydelse för brottsrubricering och straffvärde. Jag 

har svårt att se någon egentlig skillnad mellan Hedebys och mammans handlande, 

men skillnaden mellan påföljderna är däremot betydande. I båda fallen ansåg 

domstolen att det var ostridigt att samtycke förelåg samt att de utförde handlingen 

med stark medkänsla. Hedeby dömdes till ett års fängelse för dråp, mamman fick 

inget straff. Jag anser att en sådan tolkning som HD gjorde i Hedebyfallet var orimlig 

med tanke på att det inte kunde fastställas att det var injektionen som orsakade 

Handbergs död. Av Hedebyfallet framgår att Handberg frivilligt hade svalt 

tabletterna och att Hedeby först därefter hade givit den dödande injektionen. Jag 

anser att HD:s resonemang om att det skulle ha förelegat en gärning är en ganska 

märklig slutsats. Det rörde sig ganska uppenbart om två gärningar, problemet var att 

fastställa vad som hade orsakat Handbergs död. Antag att det var tabletterna som de 

facto orsakade Handbergs död, skulle inte detta förhållande innebära att Hedeby 

dömdes för en gärning som egentligen inte var straffbar?  

 

Om obduktionen däremot hade kunnat utgöra bevis för att det var injektionen som 

hade orsakat döden, hade det däremot enligt min mening varit försvarligt att döma till 

dråp. Det är viktigt att förbjuda en sådan aktiv gärning som att ge någon en dödande 

injektion, eftersom det är en annan person än den självmordsbenägne som utför den 

dödande handlingen. I en sådan situation kan det enligt min mening alltid finnas en 

risk att den självmordsbenägne personen inte vill ta sitt liv. Det avgörande steget att 

ta sitt liv, bör därför endast få tas av den självmordsbenägne personen, inte av någon 

annan. Ur denna synvinkel är det en betydande skillnad mellan att göra det möjligt 

för någon att ta sitt liv och att faktiskt utföra den dödande gärningen. (Även om 

gränsdragningen i praktiken kan tyckas vara mycket subtil).  

 

Jag anser att den tolkning som domstolen gjorde i RH 1996 är den mest rimliga. 

Situationen att en beslutskompetent person ber någon annan att placera en dödlig dos 

tabletter i munnen på denne, bör enligt min mening inte bedömas som gärnings-

mannaskap med tanke på att vederbörande kan välja att spotta ut tabletterna. Detta 

förhållande bör bedömas som medhjälp till självmord. En förutsättning är givetvis att 

vederbörande verkligen är beslutskompetent och inte har övertalats att ta tabletterna. 

Sådana förhållanden skulle innebära att gärningen utfördes med tvång, vilket måste 
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ses som ett allvarligt brott.  

 

I Solnafallet dömde domstolen till en mycket lindrigare påföljd jämfört med 

Hedebyfallet. Kvävningen innebar en aktiv handling och påföljden blev villkorlig 

dom. Hedeby dömdes till fängelse, trots att det enligt min mening förelåg likvärdiga 

förmildrande omständigheter i Hedebyfallet som i Solnafallet. Domen i Solnafallet 

ger enligt min mening uttryck för en mer tolerant syn på så kallade 

barmhärtighetsmord, eftersom samtycke och mänsklig medkänsla bedömdes som 

viktiga förmildrande omständligheter och därmed minskade brottets straffvärde 

avsevärt. Troligen tog domstolen (i Solnafallet) även hänsyn till förhållandet att 

brottet begicks av en anhörig. Hur domstolarna kommer att bedöma liknande fall i 

framtiden (gränsdragning och straffvärde), måste nog bedömas som oklart, eftersom 

några generella slutsatser inte kan dras bara på tre rättsfall. Två av dessa rättsfall har 

dessutom endast avgjorts i hovrätten.  
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5 Etiska regler   

5.1 Pliktetik och konsekvensetik 
Ordet etik härstammar från två grekiska ord, éthos och êthos, vilka är släkt med 

varandra. Éthos betyder sedvänja (socialetik) och êthos är det grekiska ordet för 

ståndpunkt (individetik). Ordet moral kommer från latinet och betyder sedvänja. I 

allmänt språkbruk sammanblandas ofta etik och moral, men enligt vedertagen praxis 

avser ordet moral människans praktiska handlande. Etik kan därför sägas vara 

moralens teori, medan moral är etikens praxis. En allmänt omfattad etik är de normer 

och värden som är accepterade i den kultur vi tillhör. Människor ingår ofta i flera 

olika sorters gemenskaper, vilka inte alltid vilar på samma värdegrund. Gruppens 

normer och omgivningens tryck kan i vissa fall stå i strid med de egna värderingarna. 

Etiken kan i dessa fall utgöra en bas för hur vi skall lösa viktiga livsfrågor och 

därmed hålla samman människor oberoende av livsåskådning och bakgrund. 40 

 

Etiken brukar delas in i två huvudtyper, nämligen plikt- och konsekvensetik. 

Pliktetiken grundas på de principer (normer, regler, värden) som anger vilka 

rättigheter och skyldigheter vi har. Enligt pliktläran innebär god moral att leva och 

handla i enlighet med allmängiltiga normer (påbud, förbud). I kristendomen är Tio 

Guds bud kärnan för god moral. Kant är den klassiske representanten för pliktetiken. 

Kants morallag, det kategoriska imperativet formuleras ofta på följande sätt: ”Handla 

så, att du kan vilja att din handling blir till allmän lag för alla förnuftiga varelser.” Det 

kategoriska imperativet innebär att det är avsikten som räknas och inte resultatet. 

Enligt konsekvensetiken är det däremot verkningarna av våra handlingar som 

bestämmer om de är moraliskt försvarbara eller inte. Det moraliskt rätta anses vara 

att leva och handla så att konsekvenserna av det vi gör blir de bästa möjliga. 

Konsekvensetikens mest kända representanter är de engelska utilitaristerna Bentham 

och Mill. Utilitarismens huvudprincip, enligt Mill, är att vi skall handla så att det vi 

gör ger bästa möjliga resultat för största möjliga antal människor. Den enda hållbara 

moralprincipen är främjandet av allmän lycka (nyttoprincipen). Enligt 

konsekvensetiken är dödandet i sig varken rätt eller fel, utan beror helt på vilka 

konsekvenser handlandet får, för alla inblandade. Inom moralfilosofin är det vanligt 
                                                 

40 Statens medicinsk-etiska råd, Etiska vägmärken 1, s 7 ff 
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att betrakta plikt- och konsekvensetiken som oförenliga med varandra, eftersom vi 

inte utan logisk motsägelse kan acceptera båda typerna av etik på samma gång, utan 

vi måste välja. 41 

 

5.2 Medicinsk etik 
5.2.1 Allmänt 

Den medicinska etiken är utgångspunkten för allt arbete inom hälso- och sjukvården 

och har inslag av både pliktetiska och konsekvensetiska synsätt. Arbetet inom sjuk-

vården grundas på ett flertal etiska principer. De grundläggande principerna inom 

medicinsk etik är självbestämmandeprincipen (patientens rätt att välja och avböja en 

medicinsk behandling), omsorgsprincipen (att göra gott och inte skada) samt rättvise-

principen (alla har rätt till likvärdig vård). Principerna har dock ingen inbördes 

rangordning och ger inga detaljerade föreskrifter om hur sjukvårdspersonalen skall 

handla. Sjukvårdpersonalen måste dock fatta de avgörande besluten och ur denna 

synvinkel kan sjukvården sägas ha inslag av konsekvensetik. De ovan nämnda 

principerna har ingående diskuterats i den medicinsk-etiska litteraturen och anses 

kunna accepteras av människor med olika moraliska värderingar. Principerna skall 

vara vägledande för sjukvårdspersonalens arbete och har utarbetats för att undvika 

subjektiva värderingar inom sjukvården. På så sätt anses även allmänhetens 

förtroende för sjukvården kunna bevaras. Principerna har särskilt stor betydelse när 

sjukvårdspersonalen måste fatta beslut i frågor om livsuppehållande åtgärder i livets 

slutskede, eftersom det inte finns några lagregler på detta område.42 

 

I praktiken uppstår inte sällan ett gap mellan resurser och behov inom sjukvården. De 

grundläggande principerna inom medicinsk etik (omsorgs- rättvise- och 

självbestämmandeprincipen) kan i sådana situationer bli svåra att tillämpa. Själv-

bestämmandeprincipen är betydelsefull, men måste ha vissa begränsningar om 

prioriteringar skall vara möjliga att genomföra. Rättvisa kan tolkas på olika sätt och 

omsorgsprincipen anses vara för allmän för att ha mer än ett begränsat värde vid 

prioriteringar. Prioriteringsutredningen har därför utarbetat de tre nedan angivna 

etiska principerna, vilka skall vara vägledande när prioriteringar måste göras. 

- Människovärdesprincipen (kan sägas innefatta rättviseprincipen)  
                                                 

41 Tranöy, Medicinsk etik i vår tid, s 65 ff. 
42 Statens medicinsk-etiska råd, Etiska vägmärken 1, s 17 ff och Tranöy, Medicinsk etik i vår tid, s 68 f 
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- Behovsprincipen (även kallad solidaritetsprincipen) 

- Kostnadseffektivitetsprincipen 

Principerna har rangordnats så att människovärdesprincipen går före behovs-

principen, vilken i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna hamnar 

dock lätt i konflikt med varandra och det är inte alltid klart vilken princip som går 

före en annan i en viss situation.43  Jag kommer nedan att redogöra för principernas 

betydelse och vilka begränsningar de har. 

 

5.2.2 Människovärdesprincipen  

Svensk lagstiftning skall genomsyras av en humanistisk människosyn. Enligt RF 

skall den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde. 

Människovärdesprincipen framgår även av 2 § lagen (1982:763) om hälso- och 

sjukvård (HSL).  

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet…” 

 

Enligt den humanistiska människosynen är människan ett subjekt, ett jag, som har 

frihet, ansvar och ett mänskligt värde. Människan kan utifrån sina egna etiska 

överväganden göra egna val och ta ansvar för sina beslut. Alla människor har samma 

mänskliga rättigheter. Människovärdet är alltid knutet till människans existens och 

inte till hennes personliga egenskaper eller funktioner i samhället (exempelvis 

inkomst, begåvning, ålder). Alla människors lika värde utesluter dock inte 

möjligheten att värdera människors egenskaper, lämplighet eller kvalifikationer i ett 

visst bestämt sammanhang. En sådan rangordning kränker inte andra människors 

människovärde. Mot den humanistiska människosynen kan man invända att dess 

giltighet inte går att bevisa med en empirisk undersökning. Samma invändning kan 

dock göras mot andra uppfattningar om människan. I motsats till den humanistiska 

människosynen står den teknokratiska, där människovärdet är bundet till hennes 

funktion och inte till existensen. Trots att människans funktioner avtar vid bland 

                                                 
43 SOU 1995:5 och SOU 2001:8 
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annat svår sjukdom och åldrande är människovärdet orubbat enligt den humanistiska 

människosynen. 44  

 

5.2.3 Behovsprincipen (även kallad solidaritetsprincipen) 

Människovärdesprincipen innebär att prioriteringar inom vården inte får grundas på 

exempelvis människors inkomst. Men när resurserna är begränsade kan inte alla få 

vad de egentligen har rätt till. Ett urval utifrån behov måste då göras. Sjuka 

människor har i första hand ett behov att bli botade från sin sjukdom, vilket är ett 

hälsorelaterat behov. Om sjukdomen inte kan botas, har patienten behov av 

symtomlindring och omvårdnad. Detta är ett livskvalitetsrelaterat behov. 

Svårighetsgraden av sjukdom kan bedömas efter det lidande som den sjuke själv 

upplever eller med en medicinsk bedömning. Det kan ifrågasättas om det är möjligt 

att gradera och jämföra olika människors behov, eftersom detta egentligen är en 

filosofisk fråga. Sådana överväganden är dock ofrånkomliga i praktiken och sker mer 

eller mindre medvetet vid medicinska bedömningar och prioriteringar. Sjukvårds-

personalen skall då göra en sammanvägning av hälso- och livskvalitetsrelaterade 

behov. 45  

 

Rättvisa är ett mångtydigt begrepp, men inom sjukvården skall rättvisa ses i samband 

med två andra begrepp, nämligen solidaritet och jämlikhet. Rättvisa innebär då att 

resurserna i första hand skall fördelas till dem med de största behoven och att alla lika 

fall skall behandlas lika. Enligt behovsprincipen skall sjukvården särskilt beakta 

behoven hos de svagaste, det vill säga personer som inte själva kan uttrycka sin vilja 

och ofta är omedvetna om sitt människovärde. Hit hör bland annat barn, medvetslösa, 

åldersdementa, gravt psykiskt sjuka personer och patienter i livets slutskede. Vem 

som har stört behov avgörs ytterst av läkaren.46 De etiska principerna kan ge stöd för 

läkarens beslutsfattande, men är inte alltid tillräckligt vägledande. Hur bör till 

exempel en ensam läkare på akutmottagningen prioritera om det samtidigt kommer 

in två allvarligt skadade patienter, en berusad alkoholist som krockat med sin bil och 

ett litet barn som suttit i den bil som blivit påkörd? 47 

                                                 
44 A a s 25 ff och SOU 1995:5 s 88 
45 SOU 1995:5 s 21 och 117 
46 SOU 2001:8 s 33 f 
47 Einhorn (professor och biträdande överläkare, institutionen för onkologi, patologi, Stockolm) i LT 2002 nr 
1-2, s 51 
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Minskade resurser i form av personalbrist och reducerat antal vårdplatser har under 

den senaste tioårsperioden givit upphov till svåra prioriteringssituationer för läkarna, 

framförallt inom intensivvården. På många av våra sjukhus finns idag uppenbara 

risker att patienter inte får tillgång till den intensivvård de behöver, eller skrivs ut för 

tidigt från intensivvårdsavdelningen, vilket kan leda till onödiga komplikationer för 

patienterna.48 

 

5.2.4 Principen om självbestämmande och integritet  

Grundlagsskyddet mot kroppsliga ingrepp framgår av 2 kap. 6 § RF och innefattar 

även ett skydd mot påtvingad läkarvård. Enligt 2 a § HSL är hälso- och sjukvårdens 

ändamål att uppfylla vissa krav på god vård. Kraven på god vård innebär bland annat 

att patientens självbestämmande och integritet skall respekteras och att vården, så 

långt det är möjligt, skall utformas i samråd med patienten. Detta innebär att var och 

en har rätt att bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar under 

förutsättning att det inte kränker någon annans självbestämmanderätt. Varje patient 

har i princip en obegränsad rätt att avstå från en behandling eller att lämna sjukhuset 

under pågående behandlingsperiod. Även om en patient är svårt sjuk skall principen 

om självbestämmanderätt och integritet respekteras, förutsatt att patienten bedöms 

vara en beslutskompetent person.49 

 

Människovärdesprincipen hamnar lätt i konflikt med principen om själv-

bestämmande och integritet. Även om människolivets skyddsvärde prioriteras högt i 

både grundlag och vanlig lag, anses människovärdesprincipen inte ha en generell 

prioritet över den enskilda människans rätt att bestämma över sin egen kropp. Av för-

arbetena till HSL framgår tydligt att människovärdesprincipen får ge vika för 

patientens självbestämmanderätt, även om denna rättighet innebär att patienten 

avböjer vård som är livsnödvändig. Läkaren skall i en sådan situation tydliggöra 

konsekvenserna av att patienten avböjer viss behandling. Men om patienten ändå 

säger nej till behandlingen, måste läkaren respektera beslutet.50  

 

                                                 
48Lundberg (professor, anestesi- och intensivvårdskliniken i Lund) i LT 2002 nr 13, s 1428 
49 SOU 1995:5 s 124 f 
50 Sahlin, Vad säger sjukvårdslagen, s 14 och Prop. 1981/82:97 s 117 f 
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Abortlagstiftningens accepterande av aborter är ett annat exempel på 

självbestämmanderättens prioritet framför människovärdesprincipen. Det ofödda 

barnets liv anses mindre skyddsvärt än kvinnans kroppsliga och personliga integritet. 

Skyddet för mänskligt liv och för människokroppen, i både RF och BrB, avser dock 

endast angrepp från andra än individen själv. Rätten att bestämma över sin egen 

kropp är som jag tidigare nämnt oinskränkt så till vida att det inte är straffbelagt att 

försöka ta sitt liv eller att skada sig själv. 51 

5.2.4.1 Självbestämmanderättens begränsningar inom vården 

Principen om självbestämmande och integritet är inte oinskränkt. Grundlagsskyddet 

för den personliga integriteten får begränsas genom lag. Sekretess- och 

smittskyddslagen, de särskilda tvångslagarna LVP, LVM och LVU 52 är exempel på 

lagar, där undantag från självbestämmanderätten är vanliga. Syftet med dessa 

speciallagar är att skydda allmänheten, anhöriga, personal eller att skydda en 

människas liv och hälsa mot angrepp från henne själv. Självbestämmanderätten 

begränsas vidare av sjukvårdspersonalens plikt att handla enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En patient har inte rätt att begära en viss typ av behandling, 

undersökning eller en remiss. Det är i tillämpliga fall läkaren, sjuksköterskan eller 

annan sjukvårdspersonal som i sista hand avgör vilka medicinska behov som skall 

tillgodoses. Om undersökningen eller behandlingen bedöms sakna betydelse och inte 

heller i övrigt kan tjäna något medicinskt syfte anses läkaren ha rätt att vägra 

undersökning och behandling.53 

 

HSL:s krav på att behandlingen skall utformas och genomföras i samråd med 

patienten får inte tolkas så att patienten bestämmer innehållet och omfattningen av 

vården. Patienten anses därför inte ha någon rätt att kräva aktiv dödshjälp. Patientens 

krav på viss behandling kan även begränsas på grundval av sjukvårdens begränsade 

resurser (se ovan 5.2.3). 54  

                                                 
51 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s 374 f och SoS allm.råd 1992:2 
52 Lag(1991:1128) om psykiatrisk vård i vissa fall, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
53 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s 126 ff 
54 SOU 1995:5 s 93 och Prop. 1981/82:97 s 50, 118-119 
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5.2.5 Omsorgsprincipen (att göra gott och att inte skada) 

Läkaren har en allmän skyldighet att handla för att rädda människors liv. 

Men när patientens sjukdom inte kan botas, kan en behandling avbrytas om den inte 

anses fylla något medicinskt syfte. Det är dock viktigt att patienten ändå får god 

omvårdnad, det vill säga effektiv smärtlindring och/eller personligt stöd för att dämpa 

eventuell ångest (palliativ vård). Många är rädda för att inte få dö under värdiga 

former. Målet med den palliativa vården är att se till att skapa en livskvalitet, så att 

människor orkar leva tills de dör. Livskvalitet innebär att patientens egna önskemål 

bör uppfyllas i så stor utsträckning som möjligt. Är patienten beslutsinkompetent 

skall läkaren samråda med patientens anhöriga. God omvårdnad omfattar dock inte 

alltid artificiell vätske- eller näringstillförsel, utan denna fråga får avgöras från fall till 

fall. (Återkommer till denna svåra fråga i kapitel 6). 55 

5.2.5.1 Principen om dubbel effekt 
En teoretiskt genomarbetad variant av principen om dubbel effekt finns i juridisk 

doktrin och rättspraxis och avser de olika distinktioner som görs mellan olika former 

av uppsåt (principen om dubbla avsikter). Inom moralfilosofin har principen om 

dubbel effekt diskuterats flitigt. Den medeltida teologen Thomas av Aquino var en av 

de första filosoferna som var anhängare av läran om den dubbla effekten. Enligt 

denna princip är det ibland rätt att utföra en god handling, även om man inser att den 

också har en annan, dubbel effekt, som är oönskad. Huvudidén med principen är att 

kunna visa att vissa effekter av en handling är moraliskt godtagbara, andra inte. En 

handling är moraliskt godtagbar om följande fyra krav är uppfyllda: 56 

1) Den aktuella handlingen måste vara moraliskt god (oberoende av konsekvenserna) 

2) Den handlande får eftersträva endast de goda konsekvenserna av handlingen, inte 

de dåliga. 

3) Den dåliga effekten får inte vara ett medel att åstadkomma den goda effekten. 

4) Det goda som handlingen åstadkommer, måste överväga det onda som den 

medför. 

 

                                                 
55 SOU 2000:6 s 50 och SoS allm.råd 1992:2 
56 Statens medicinsk-etiska råd, Etiska vägmärken 5, s 112 ff   
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Enligt Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har principen om dubbla effekter legat 

till grund för riktlinjerna i Socialstyrelsens allmänna råd om vård i livets slutskede. 

Av riktlinjerna framgår bland annat att läkaren inte under några omständigheter får 

vidta en åtgärd med det huvudsakliga syftet att döda en patient, även om åtgärden 

sker av barmhärtighetsskäl eller med patientens uttryckliga samtycke. Däremot har 

läkaren rätt att ge patienten smärtlindrande läkemedel (endast i lindrande syfte), även 

om detta kan innebära att den dödliga utgången påskyndas.57  

 

5.2.6 Kostnadseffektivitetsprincipen 
Kostnadseffektivitetsprincipen skall enligt prioriteringsutredningen tillämpas endast 

vid jämförelse av metoder för behandling av samma sjukdom. Som exempel kan 

nämnas att det i vissa fall kan vara motiverat att välja den näst bästa medicinska 

behandlingen. Människovärdes- och behovsprincipen är dock överordnade kostnads-

effektivitetsprincipen. Detta innebär att svåra sjukdomar och väsentliga livs-

kvalitetsförsämringar skall prioriteras framför lindriga sjukdomar, även om detta 

medför väsentligt större kostnader för sjukvården. Kostnadseffektivitetsprincipen kan 

därmed inte försvara att sjukvården avstår från eller försämrar kvaliteten av vården 

av döende, svårt sjuka, gamla, dementa eller andra grupper som inte anses lönsamma 

för samhället.58 

                

   

 

                                                 
57 Tännsjö, Du skall understundom dräpa, s 57 f och SoS allm. råd 1992:2 s 13f 
 
58 SOU 1995:5 s 120 f 
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6 Läkarens roll 

6.1 Riktlinjer för vård vid livets slutskede 
Sjukvårdens uppgift är varken att påskynda eller förlänga döendet, utan att hjälpa den 

sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta, ångest och under så värdiga och lugna 

former som möjligt. Det är i detta skede som beslut ibland måste fattas om att avstå 

från eller avsluta en livsuppehållande behandling (passiv eutanasi). Inom sjukvården 

finns det många exempel på åtgärder, vilka kan rubriceras som livsuppehållande. 

Med livsuppehållande behandling avses inte bara medicintekniska behandlingar som 

exempelvis respirator- och pacemakerbehandling, utan även närings- och 

blodtillförsel. Även viss läkemedelsbehandling kan ibland vara livsuppehållande. 

Antibiotika är en sådan typ av läkemedel.59 

 

Jag har tidigare nämnt att en beslutskompetent patient har rätt att avböja en 

livsuppehållande behandling. Om patienten däremot är beslutsinkompetent, måste 

läkaren informera och diskutera eventuella problem med patientens anhöriga. Det är 

dock den läkare som har det medicinska ansvaret för patientens vård, som har det 

fulla ansvaret för att fatta beslut om att avstå från eller att avsluta en livsuppehållande 

behandling. Av Socialstyrelsens allmänna råd framgår emellertid följande: ”Det är 

dock önskvärt att, om tiden så medger, ett sådant beslut föregås av en öppen och 

informativ diskussion inom det vårdlag som har ansvar för patienten, och att härvid 

alla aktuella frågeställningar blir belysta”.60 

 

Från medicinsk synpunkt är en åtgärd meningslös, när den varken kan bota eller 

lindra. I vissa situationer är det från början uppenbart att en livsuppehållande åtgärd 

inte kommer att ha någon medicinsk effekt. Läkaren kan då välja att inte påbörja en 

sådan behandling. Men trots att en livsuppehållande behandling kan vara medicinskt 

motiverad och temporärt förlänga patientens liv, måste läkaren även ta hänsyn till om 

det finns en risk att behandlingen medför svåra smärtor eller andra komplikationer. 

En läkare har därför inte någon skyldighet att i alla situationer använda tillgängliga 

                                                 
59 SoS allm. råd 1992:2, s 13 f 
60 A a s 16 ff 
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åtgärder, för att på konstlat sätt upprätthålla och förlänga livsfunktionerna i livets 

slutskede.61 

 

Enligt patientjournallagen (1985:562) skall journalen innehålla väsentliga uppgifter 

om vidtagna och planerade åtgärder. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd är det 

särskilt viktigt att överväganden, bedömningar och beslut om att avstå från eller 

avsluta livsuppehållande behandling dokumenteras, för att förhindra att felaktiga 

åtgärder vidtas av en jourhavande läkare.62 Enligt Nolin, överläkare vid en 

intensivvårdsavdelning i Kristianstad, är journalanteckningar beträffande läkares 

beslut om att upphöra med livsuppehållande behandling, ofta bristfälliga. Nolin 

granskade för några år sedan 246 patientjournaler på den vårdavdelning han arbetade 

på. Samtliga patienter hade vårdats mellan 1994 och 1998 och fått livsuppehållande 

behandling. Undersökningen av patientjournalerna visade att läkarnas anteckningar 

ofta var så oklara att det inte framgick varför en behandling hade avbrutits eller 

vilken behandling som hade avbrutits. Enligt Nolin bör inte bara andra läkare kunna 

läsa journalerna, utan även patientens anhöriga. De anhöriga måste kunna förstå och 

värdera läkarens ställningstagande.63 

 

6.2 Gränsdragning mellan aktiv och passiv eutanasi i teorin 
Jareborg har sammanfattat tre situationer när läkarens handlande och underlåtenhet 

kan anses som rättsenliga.64 

 

1) Läkaren avstår från att sätta in behandling:  

När livsuppehållande åtgärder inte tjänar något rimligt medicinskt syfte, det vill säga 

varken kan bota eller lindra, har läkaren rätt att avstå från att sätta in behandling. 

Frihet från ansvar för ett sådant underlåtenhetsbrott motiveras främst med att 

patienten får en naturlig död. Här är det fråga om ett tillåtet risktagande, eftersom den 

aktuella åtgärden inte förändrar rådande riskläge. 

 

2) Nödvändig behandling ger biverkningar, vilka leder till att döden påskyndas: 

Läkaren har en rätt att företa en åtgärd som såsom biverkan påskyndar döden i de fall 

                                                 
61 A st 
62 SoS allm.råd 1992:2 s 21 
63 Nolin i Dagens Medicin, 1999-11-30 
64 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 190 f 
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när det inte finns något annat sätt att nå kraven på god omvårdnad (i många fall krävs 

höga doser av smärtlindring). Det är i dessa fall inte fråga om ett kontrollerat 

dödande, utan endast ett tillåtet risktagande för att på bästa sätt kunna lindra 

patientens smärta. 

 

3) Påbörjad behandling avbryts:  

I de fall när läkaren har fastställt att patienten inte kommer att återfå medvetandet, 

kan livet förkortas genom att en påbörjad behandling inte fullföljs. Ofta är det fråga 

om allvarligt hjärnskadade patienter. En läkares beordrande av borttagande av 

respiratorbehandling, näringsdropp eller upphörande med blodgivning anses enligt 

rättspraxis (se nedan 6.3) vara tillåtet.  

 

Jareborg har valt att kalla dödshjälpen enligt punkt två och tre som aktiv, men en 

tillåten sådan. Alla andra former av aktiv dödshjälp (utom de i punkt två och tre) är 

otillåtna.65 Justitierådet Vängby anser att en läkares avbrytande av respirator-

behandling bör jämställas med en underlåtenhet, istället för ett aktivt handlande. 

Genom att inte på artificiell väg förse patienten med syre låter man ”naturen ha sin 

gång”. Vängby betonar dock vikten av att det måste vara en läkare som stänger av 

respiratorn. Om behandlingen avbryts av en lekman är förfarandet att betrakta som en 

aktiv handling.66 

 

Vid vård av patienter i livets slutskede är det ur ett medicinsk-etiskt perspektiv ingen 

moralisk relevant skillnad mellan att avsluta en livsuppehållande behandling och att 

underlåta att sätta in en sådan behandling. I båda fallen blir följden att patienten 

avlider. Vidare skall läkaren i båda fallen göra en bedömning som grundas på 

vetenskap och beprövad erfarenhet.  Inom etiken talas dock om att det finns en 

psykologisk skillnad mellan avbrott och underlåtelse.  I praktiken kan det vara svårare 

för en läkare att avbryta en redan påbörjad behandling än att underlåta att sätta in en 

behandling. 67 

 

                                                 
65 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 190 f 
66 Vängby i SvJT 1991 s 248 f 
67 Tranöy, Medicinsk etik i vår tid, s 101f och SoS allm.råd 1992:2 s 16 
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I kapitel fyra refererade jag några rättsfall som behandlar problemen med gräns-

dragningen mellan medhjälp till självmord och dödande på begäran 

(barmhärtighetsdödande). I samtliga refererade rättsfall var det en privatperson som 

utförde dödshjälpen/medverkade till självmord.  Hur läkarmedhjälp till självmord 

skall bedömas juridiskt är oklart, eftersom frågan aldrig har avgjorts i domstol. För 

flera år sedan gjorde dock justitierådet Vängby följande uttalande i en artikel i 

Läkartidningen: ”Medhjälp till självmord är straffritt, och på den punkten bör det inte 

vara någon skillnad mellan läkare och andra, men hur ansvarsnämnden skulle se på 

det vågar jag inte sia om…”68 

 

Enligt min mening är det uppenbart att läkarmedhjälp till självmord strider mot 

läkaretiken. Enligt omsorgsprincipen har läkaren en allmän skyldighet att handla för 

att rädda människors liv. Denna skyldighet framgår även av Läkarförbundets 

yrkesetiska regler, punkt III: ”Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara 

människoliv.” Läkaren har en garantställning, vilket enligt min mening motiverar att 

en läkare inte bedöms på samma sätt som en privatperson som hjälper någon att begå 

självmord. Jag anser därför att det borde vara straffbart för en läkare att hjälpa en 

patient att begå självmord. Medhjälp till självmord är inte straffbart enligt gällande 

rätt, men läkarmedhjälp till självmord strider mot läkaretiken. Enligt min mening 

behövs därför en speciallagstiftning beträffande eutanasi.  

 

6.3 Rättspraxis 
Beträffande eutanasi finns det endast ett fåtal rättsfall som behandlar frågan om 

läkarens rättsliga ställning. Två fall har avgjorts i hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd och två fall har prövats i TR (Kirunafallen). 
 

6.3.1 Kirunafallen.69  

6.3.1.1 Den 80-åriga kvinnan 
En 80-årig kvinna med hjärnblödning vårdades 1961 på Kiruna lasarett under två 

månader med näringsdropp. När kvinnan började glida in i djupare koma, avbröt 

läkaren behandlingen av näringstillförsel, efter samråd med kvinnans anhöriga. 

                                                 
68 LT 1991 nr 15, s 1418 
69 SvJT 1965 rf s 77 och SOU 1979:59 s 51 
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Kvinnan avled efter sex dygn. Läkaren åtalades för att ha handlat i strid med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicinalstyrelsens rättsmedicinska nämnd fick 

i uppgift att göra en bedömning av om kvinnan var att anse som döende. Nämnden 

gjorde först ett allmänt uttalande om att det torde vara vanligt att en läkare underlåter 

att sätta in en behandling, om patientens död med visshet kommer att inträda inom 

något dygn, såvida inte särskilda förhållanden föreligger. Ett sådant särskilt skäl 

kunde vara att en anhörig skulle hinna ta avsked från patienten.  

 

Nämnden uttalade vidare att i de fall när en obotligt sjuk patient med säkerhet endast 

har en eller annan vecka kvar att leva och när sjukdomstillståndet innebär svårt 

lidande för patienten, kan det efter medicinskt övervägande bedömas vara mest 

humant att avbryta en livsuppehållande behandling. Nämnden konstaterade att den 

80-åriga kvinnans livstid var synnerligen begränsad. Kvinnan ansågs vara döende, 

eftersom hennes tillstånd inte hade förbättrats (snarare försämrats) under de två 

månaderna som näringsdroppet gavs. Domstolen konstaterade därefter att läkaren 

hade handlat i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att han 

inte hade brutit mot övriga etiska regler inom sjukvården. Motiveringen var att 

patienten hade befunnit sig i ett sådant tillstånd att en fortsatt behandling inte hade 

haft någon medicinsk eller mänsklig uppgift att fylla. Läkaren friades från ansvar och 

domen överklagades inte. 

6.3.1.2  Fallet Julia 
Julia vårdades 1962 på Kiruna lasarett och var djupt medvetslös under hela sin 

vårdtid. Läkaren (samma läkare som friades i fallet om den 80-åriga kvinnan) 

åtalades för att ha fört över det avgörande ansvaret om avbrytande av näringstillförsel 

på de anhöriga. Medicinalstyrelsens rättsmedicinska nämnd påpekade att läkaren har 

det fulla ansvaret att fatta sådana beslut, eftersom det rör sig om ett medicinskt 

övervägande. Enligt den utredning som gjordes fanns det dock inga omständigheter 

som talade för att läkaren hade avsett att föra över någon del av ansvaret på de 

anhöriga. Läkaren friades. 
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6.3.2 Treåringen.70  

Det finns endast två fall från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ansvars-

nämnden), ett från 1983 och ”Treåringen” från 1986. Båda fallen behandlar frågan 

om vad som skall anses som god vård i livets slutskede. På grund av att domstolarna 

gjorde likartade bedömningar, redogörs endast för det senaste fallet (Treåringen). 

 

Våren 1986 förekom uppgifter i massmedierna att spädbarnsdråp förekom på 

svenska sjukhus. Socialstyrelsen fick uppdraget att utreda påståendena. Ett enda fall 

påträffades. En treårig pojke var nära att drunkna och fick efter olyckan en svår 

hjärnskada. Han var medvetslös under hela vårdtiden. Pojken tillfördes näring genom 

sond, men på grund av att sondmatningen orsakade kramper beslutade läkaren, efter 

samråd med pojkens föräldrar, att avbryta behandlingen. Därefter fick pojken endast 

vatten och kramplösande medel i sonden. Pojken dog två månader efter att 

näringstillförseln avbröts. Socialstyrelsen konstaterade att pojkens tillstånd inte hade 

uppfyllt kriterierna för dödsbegreppet, det vill säga total och oåterkalleligt bortfall av 

hjärnans funktioner. Socialstyrelsen ansåg att läkaren inte hade rätt att avbryta 

näringstillförseln, eftersom den utgjorde livsnödvändig omvårdnad. I pojkens journal 

fanns uppgifter om att han hade magrat kraftigt de senaste månaderna. 

Socialstyrelsen överlämnade därför ärendet till en åklagare för att klarlägga om den 

ansvarige läkaren gjort sig skyldig till dråp.  

 

Åklagaren konsulterade svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och 

delegationen ansåg att läkarens avbrytande av behandlingen stämde överens med god 

vård enligt de etiska reglerna. Delegationen kom fram till att både intravenös 

näringstillförsel och sondmatning hör till basal omvårdnad samt är en form av 

behandling. Delegationen påpekade vidare att behandling eller omvårdnad, som 

endast förlänger eller försvårar den sjukes lidande är både meningslösa och 

inhumana. Efter utredningen beslöt åklagaren att lägga ned förundersökningen.  

 

Socialstyrelsen ansåg emellertid att flera frågor var obesvarade, till exempel om 

läkaren hade gjort en rätt bedömning av pojkens tillstånd och om svält hade varit en 

bidragande orsak till döden. Socialstyrelsen vände sig därför till två experter på 

                                                 
70 LT 1989 nr 4, s 250 ff, Statens medicinsk - etiska råd, Etiska vägmärken 5, s 140 f 
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barnmedicin. Vid undersökningen kom nya uppgifter fram. Det fanns bland annat 

inte några uppgifter som visade om några andra behandlingar hade prövats innan 

näringstillförseln avbröts. Socialstyrelsen kritiserade dessa förhållanden. Kritik 

riktades även mot rättsläkarens bedömning, eftersom det i efterhand kom fram nya 

uppgifter som pekade på att hjärnskadan troligen inte var den enda orsaken till 

pojkens död. De nya uppgifterna pekade på att även svält var en bidragande orsak.  

Efter en samlad bedömning kom Socialstyrelsen slutligen fram till att det inte var 

motiverat att åklagaren gjorde en ny prövning av fallet. 

 

Fallet gav upphov till en intensiv debatt i massmedierna och bland läkare. 

Ansvarsnämnden gjorde därför ett allmänt uttalande om att god omvårdnad i livets 

slutskede kan bedömas på två helt olika sätt. Det ena synsättet präglas till stor del av 

provtagningar, undersökningar och behandlingar nästan ända in i dödsögonblicket. 

Det andra synsättet som ofta kallas för ”den skonsamma linjen” har som mål att 

bekämpa onödigt lidande genom att behandlingar och provtagningar minskas ned till 

ett minimum, vilket kan leda till att döden påskyndas. Det första synsättet innebär att 

livet kan förlängas, medan ”den skonsamma linjen” istället ökar livskvaliteten. 

Kravet på livskvalitet innebär att sjukvårdspersonalen skall kunna identifiera varje 

patients behov, även de behov som patienten inte själv kräver och som kanske 

patienten inte är medveten om. 

 

Ansvarsnämnden valde den ”den skonsamma linjen” på grund av att denna linje 

stämde bäst överens med den allmänna uppfattningen.  

 

 

6.4 Dold aktiv eutanasi? 
 

6.4.1 Faktorer som påverkar läkarens beslutsfattande  
Enligt Läkarförbundets yrkesetiska regler får läkarens beslutsfattande och förhållande 

till patienten inte påverkas av dennes personliga livsåskådning eller politiska åsikter. 

En del forskningsrapporter visar att läkarens handlande främst påverkas av den 

formella utbildningen, men att andra faktorer som till exempel arbetsmiljö, religion 

och patientens sjukdomstillstånd gör det ofrånkomligt att personliga egenskaper hos 

läkarna eller hos patienterna påverkar deras handläggning och behandling 
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i sjukvården. I läkarens arbetsmiljö finns flera faktorer som påverkar dennes 

ställningstagande och val av behandling. Läkaren påverkas bland annat av den 

formella organisationen, ekonomiska ramar, vårdkultur och dennes förhållande till 

sina medarbetare. På de flesta arbetsplatser uppkommer ofta någon form av 

vårdkultur, informella regler för hur personalen bör agera. 71  

 

Androes doktorsavhandling visar att läkarens yttersta ansvar för en döende patient 

och förhållandet till den döendes anhöriga och läkarens medarbetare, kan framkalla 

en kraftig stressituation hos läkaren.72 Brist på tid, emotionell utbrändhet och en 

känsla av maktlöshet kan leda till att läkaren inte alltid fattar de beslut som är etiskt 

motiverade.73 
  

6.4.1.1 Attitydundersökning  
Med tanke på att läkare dagligen fattar livsviktiga beslut är det intressant att se om 

läkares attityder stämmer överens med läkaretiken. I Sverige har det tyvärr inte gjorts 

någon omfattande undersökning av läkares inställning till aktiv eutanasi. En enkät-

undersökning från 1996 (som redovisades i Läkartidningen) ger dock en bild av 

läkarkårens attityder. Enkätundersökningen pekar på oenighet bland läkare 

beträffande aktiv eutanasi. Enkäter skickades ut till fem grupper av svenska läkare, 

vilka alla arbetade på avdelningar som vårdade patienter i livets slutskede 

(allmänkirurger, internmedicinare, geriatriker, anestesiologer och onkologer). 245 

enkätsvar kom in. De ansvariga för utredningen kunde fastställa att det inte fanns 

någon allmän konsensus om aktiv eutanasi. Undersökningen pekade på att andelen 

motståndare och förespråkare till aktiv eutanasi var ungefär lika stora. Mellan elva till 

tjugo procent svarade att de var osäkra.74 

 

Studiens tillförlitlighet kan givetvis ifrågasättas. Enkätundersökningar innebär alltid 

vissa metodproblem, frågor som ställs kan till exempel missförstås. Enligt min 

mening kan man dock dra slutsatsen att vi inte kan ta för givet att inte aktiv eutanasi 

                                                 
71 Ringskog, Att påskynda livets slut, s 64 f 
72 Androe, Facing death, s 13 ff   
73 Einhorn i LT 2002 nr 1-2, s 51 
74 LT 1996, nr 14, s 1350-1351 
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förekommer inom sjukvården. Det är alltid läkaren som fattar det avgörande beslutet 

om en livsuppehållande behandling skall sättas in eller avbrytas.  

 
 
6.4.2 Terminal sedering 
Terminal sedering används i vissa fall för att lindra svåra plågor vid livets slutskede. 

Med hjälp av narkosdropp sövs patienten ned en tid innan döden beräknas infalla. 

För några år sedan misstänktes en läkare i Göteborg ha utfört aktiv eutanasi. Läkaren 

hade givit tre obotligt sjuka patienter dropp med narkosmedel, så att patienterna fick 

möta döden sovande. Socialstyrelsen anmälde läkaren till åtal, men åklagaren 

avvisade fallet eftersom det inte gick att styrka att läkaren hade handlat uppsåtligt.75  

 

Enligt Edenbrandt, överläkare vid en palliativ vårdenhet, måste riktlinjerna för 

smärtlindring vid livets slut vara glasklara. Det får inte finnas några tvivel om att 

patienten dör av grundsjukdomen och inte av narkosdroppet. Edenbrandt arbetade för 

en tid sedan på ett sjukhus i Norge och upptäckte ett fall där en obotligt sjuk patient 

fått terminal sedering, inte mot fysiska smärtor utan mot depression och känslan av 

att vara familjen till last. Droppet förkortade patientens liv, vilket innebar att det rörde 

sig om aktiv dödshjälp. Fallet anmäldes och gav upphov till en omfattande utredning 

och debatt i Norge. Edenbrandt anser att det behövs en debatt även i Sverige. 

”Terminal sedering är inte något som ska omgärdas av hysch-hysch, vilket är fallet 

idag. Vi måste diskutera när terminal sedering ska användas, hur behandling ska 

genomföras, liksom hur kvalitetssäkring och utbildning ska gå till.” 76 

 

Det finns i Sverige idag ingen säker kunskap om i vilken utsträckning läkare avbryter 

medicinsk behandling. Men för omkring ett år sedan tillsattes en utredning i Sverige 

som för närvarande utreder hur stora doser smärtstillande läkemedel läkare i 

allmänhet ger och i vilken utsträckning de avbryter livsuppehållande behandling. 

Studien ska samordnas med liknande undersökningar i Danmark, Italien, Schweiz, 

Holland och Belgien. Rapporten beräknas vara klar hösten 2003. (Omfattande 

enkätundersökningar kommer att genomföras och läkarna garanteras anonymitet).77 

Enligt min mening är det anmärkningsvärt att inte någon liknande utredning har 
                                                 

75 DN 1998-04-08, s A5 
76 Edenbrandt i Dagens medicin, 2001-09-25, s 40 
77 LT 2002, nr 1-2, s 71 och DN 2001-01-11, sA7 
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gjorts tidigare i Sverige, med tanke på att passiv eutanasi har accepterats i praktiken i 

stort sett ända sedan det hjärtrelaterade dödsbegreppet började användas i medicinsk 

praxis. Det kommer dock att bli mycket intressant att se vad utredningen visar, 

särskilt med tanke på att vi då även kommer att få information om hur förhållandena 

ser ut i Holland och Belgien, som nyligen legaliserade aktiv eutanasi.  
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7 Den holländska modellen 

I april år 2002 legaliserade Holland aktiv eutanasi.78 Holland har dock ända sedan 

1970-talet tillåtit åtalseftergift för läkare som utfört aktiv eutanasi, under strängt 

reglerade former. De stränga villkoren anger inom vilka ramar aktiv eutanasi får 

utföras och har sedan 1970-talet utvecklats i praxis. Legaliseringen av aktiv eutanasi 

innebär i stort sett endast en kodifiering av dessa villkor. Hollands utveckling har 

dokumenterats i de så kallade Remmelinkrapporterna, vilka grundas på utredningar 

som har gjorts av den statliga Remmelinkkommissionen. Den första rapporten 

redovisades 1991 och den senaste kom 1996. Av rapporterna framgår att ett särskilt 

begrepp används för eutanasi. Medical desicions concerning the end of life (MDEL) 

omfattar alla former av eutanasi, aktiv/passiv, frivillig/ofrivillig samt läkarassisterat 

självmord.  

 

Villkoren för att få begära MDEL är att vederbörande bedöms vara 

beslutskompetent, begäran är frivillig, bestående och att patienten upplever sitt 

lidande som svårt och hopplöst. Det finns dock inga krav på att vederbörande måste 

lida av en obotlig sjukdom. 1994 blev det nämligen enligt praxis även tillåtet för 

läkare att i undantagsfall grunda beslut om MDEL på outhärdligt psykiskt lidande. 

Varje patients situation måste dock utredas av en läkare vid flera tillfällen och 

diskuteras med en oberoende läkare. Läkarna måste även noggrant journalföra 

händelseförloppet och rapportera varje fall av MDEL till en åklagare för granskning i 

efterhand. Viktigt att påpeka är att läkarna inte har någon skyldighet att utföra 

MDEL. Rapporterna visar att patienten vanligtvis får en dödlig injektion och att 

behandlingen ofta sker i hemmet.  

 

Remmelinkrapporten från 1991 baserades på åklagares granskning av rapporterade 

fall, intervjuer och enkätundersökningar om läkarens uppfattningar om MDEL 

(under anonymitetsskydd). Enligt rapporten förekom cirka 2300 fall av MDEL och 

400 assisterade självmord. (Kan jämföras med totalt 130 000 dödsfall under året). De 

                                                 
78 All information om förhållandena i Holland bygger på Van der Maas m fl i Lancet, s 669 ff , Van der Wal 
m fl  i NEJM, s 1706 ff , Angell i NEJM, s 1676 f, DN 2002-04-02, s A 13 och DN 2001-04-17, s A 11 
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vanligaste orsakerna till begäran om MDEL var svårt lidande, obotlig sjukdom, 

känslan av att vara beroende av andra (slippa förnedring) samt att vara trött på livet. 

1000 fall rapporterades ha utförts trots att patienten inte var beslutskompetent!  

I den uppföljande rapporten från 1996 konstaterades att totala antal fall av MDEL 

hade ökat från 1,7 procent 1990 till 2,4 procent 1995. Det förekom också fall där 

läkaren inte hade inhämtat patientens samtycke eller att patienten inte var 

beslutskompetent. Dessa fall hade dock minskat från 1000 (1990) till 900 (1995).  

 

7.1 Internationella ställningstaganden 
Bara några månader efter legaliseringen i Holland, röstade parlamentet i Belgien för 

en legalisering av aktiv eutanasi. Hur stor påverkan legaliseringen i Holland och 

Belgien kan få på övriga Europa i framtiden är oviss. Jag tycker dock att det är viktigt 

att påpeka att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har kritiserat 

legaliseringen av aktiv eutanasi.79 Även Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna har ansett att aktiv eutanasi strider mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. Europadomstolen prövade nyligen ett fall angående aktiv eutanasi. En 

kvinna från Storbritannien ansåg att hon hade rätt att få hjälp att begå självmord, 

eftersom hon var nästan helt förlamad och vårdades med livsuppehållande 

behandling. (I Storbritannien kan aktiv eutanasi ge ända upp till fjorton års fängelse). 

Kvinnan anförde som grund att lagen i Storbritannien stred mot Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter. Europeiska domstolen konstaterade att kvinnans sambo 

inte hade laglig rätt att hjälpa henne begå självmord, men gav kvinnan rätt att avbryta 

den livsuppehållande behandlingen. Kvinnan dog några veckor senare.80  

 

Europarådets utskott för sociala, hälso- och familjefrågor presenterade för några år 

sedan en utredning om vård av obotligt sjuka och döende. Utredningen kom fram till 

följande slutsats:  

”Att avsiktligt vålla en patients död är oetiskt, även om det sker på patientens eller de 

anhörigas begäran. Detta hindrar förstås inte läkaren att respektera patientens önskan 

att låta döden inträffa naturligt i sjukdomens slutfas.”81 

 

                                                 
79 DN 2002-04-02, s A13 
80 Case of Pretty v UK ( 2002) 
81 Signum 1999 nr 2, s 6 f 
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Både Europadomstolens dom och Europarådets utredning stämmer överens med 

svensk praxis och läkaretik. Den frivilliga passiva formen av eutanasi anses vara 

förenlig med de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
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8 Slutsatser 

8.1 Är gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi juridiskt 
försvarbar? 
Många läkare måste dagligen fatta beslut om att avbryta eller avstå från att sätta in en 

livsuppehållande behandling. De få rättsfall som finns på eutanasins område visar att 

det är mycket sällsynt att en läkare åtalas. Kirunafallen och fallet om treåringen 

belyser även svårigheterna att bevisa en läkares uppsåt. Den palliativa vården har 

medfört särskilda svårigheter att avgöra var gränsen går mellan aktiv och passiv 

eutanasi. En för stor dos läkemedel kan döda istället för att lindra patientens smärtor. 

Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är möjligt att kunna bevisa en läkares 

eventuella uppsåt i en sådan situation. Ur denna synvinkel kan en gränsdragning 

mellan aktiv och passiv eutanasi uppfattas som orimlig, eftersom det i praktiken blir 

svårt att upprätthålla någon klar gräns.  

Enligt min mening finns det dock en betydande juridisk skillnad mellan aktiv och 

passiv eutanasi, vilket motiverar en gränsdragning. En läkare som avbryter eller 

avstår från att sätta in en livsuppehållande behandling orsakar inte patientens död. 

Döden inträder som en följd av en svår och obotlig sjukdom. Inom den palliativa 

vården uppstår ofta särskilda problem när stora doser av smärtstillande läkemedel 

måste ges för att lindra patientens smärtor. I sådana fall rör det sig uppenbart om ett 

aktivt ingripande. Ett sådant ingripande kan dock endast bedömas som passiv 

eutanasi om läkarens syfte är att endast lindra patientens smärta. Det är i dessa fall 

inte fråga om ett kontrollerat dödande, utan endast ett tillåtet risktagande för att på 

bästa sätt kunna lindra patientens smärta. Jag anser att det är mycket viktigt att 

problemen med bevisning av läkares uppsåt och patienternas dödsorsak, inte medför 

att gränsen mellan aktiv och passiv eutanasi suddas ut. Aktiv eutanasi (frivillig och 

ofrivillig) är inte förenlig med läkaretiken. FN:s kommission för de mänskliga 

rättigheterna har kritiserat legaliseringen av aktiv eutanasi i Holland och Belgien. 

Även Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna anser att aktiv eutanasi strider 

mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Dessa uttalanden stämmer överens 

med svensk praxis och läkaretiken. Den frivilliga passiva formen av eutanasi anses 

vara förenlig med de grundläggande mänskliga rättigheterna, men inte aktiv eutanasi. 

Ett accepterande av att läkare utövar aktiv eutanasi, kan enligt min åsikt leda till att 
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allmänhetens förtroende för sjukvården minskar. Människor kan skrämmas av tanken 

att deras liv vilar i läkarens händer. Rapporterna från Holland visar dessutom att det 

är svårt att kontrollera och förhindra att aktiv eutanasi inte missbrukas.  

 

8.2 Behovet av en speciallagstiftning 
Det största problemet beträffande eutanasi i Sverige, är enligt min mening, att det 

saknas en lagstiftning och en öppen debatt. Det finns inte någon reglering i lag om 

när läkaren har rätt att avbryta eller avstå från att sätta in en livsuppehållande 

behandling. Det finns inte någon fast praxis och inte någon allmän konsensus bland 

läkare i fråga om inställningen till aktiv eutanasi. Det har inte heller utretts hur stora 

doser smärtlindrande medel läkare i allmänhet ger till patienter i livets slutskede. 

Detta ger enligt min mening en skrämmande bild av dagens sjukvård. Enligt 

människovärdesprincipen har alla människor rätt till vård på lika villkor. Men på 

grund av det oklara rättsläget anser jag att det finns en stor risk att sjukhusen utformar 

sina egna informella regler. Detta kan innebära att vården av en döende patient 

varierar från ett sjukhus till ett annat. Jag anser att avsaknaden av klara regler endast 

leder till en bristande kontroll av utvecklingen. Det finns en risk att missförhållanden 

inte blir upptäckta. De medicinsk etiska principerna har utarbetats för att skapa en 

gemensam värdegrund och för att bevara allmänhetens förtroende för sjukvården. 

Enligt min mening kan det skapa stor otrygghet bland allmänheten, om den passiva 

eutanasin får ske i ”det dolda”. Ovisshet kan skapa ogrundade misstankar.  

 

Jag ser även en fara med att en läkare har det fulla ansvaret att fatta beslut om 

avbrytande av livsuppehållande behandling. Av Socialstyrelsens allmänna råd 

framgår att läkaren bör samråda med övrig sjukvårdspersonal ”…om tiden så 

medger”. Läkarens beslutsfattande kan dock påverkas av flera olika faktorer, 

exempelvis stress och vårdkultur (informella regler, rutiner som har utvecklats på ett 

sjukhus). Det skulle därför vara motiverat att en läkare ålades en skyldighet att 

diskutera beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling med minst en 

oberoende läkare. En sådan skyldighet skulle sannolikt även resultera i noggrannare 

uppgifter i patientjournalerna.  

Det finns många etiska principer som kan vara vägledande för läkarens besluts-
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fattande. Principerna hamnar dock lätt i konflikt med varandra, vilket gör att det 

behövs klara regler. En lagstiftning är enligt min mening nödvändig för att öka 

kontrollen och insynen i vården. Varje patients sjukdomstillstånd är givetvis unikt, 

vilket kan utgöra ett argument emot en speciallagstiftning. Jag anser dock att det i 

motiven till en sådan lag kan utarbetas relativt omfattande regler. Det är idag tillåtet 

för en läkare att avbryta eller avstå från att sätta in en livsuppehållande behandling, 

om behandlingen bedöms som meningslös, det vill säga varken kan bota eller lindra. 

Enligt min mening behövs det klara regler för när olika behandlingar skall bedömas 

som meningslösa, så att subjektiva bedömningar kan undvikas. Det finns även behov 

av att klargöra vilken rangordning de etiska principerna skall ha när det gäller 

avbrytande av livsuppehållande behandling. 

Enligt min mening är det uppenbart att läkarmedhjälp till självmord strider mot 

läkaretiken. Enligt omsorgsprincipen har läkaren en allmän skyldighet att handla för 

att rädda människors liv. Denna skyldighet framgår även av Läkarförbundets 

yrkesetiska regler, punkt III: ”Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara 

människoliv.” Läkaren har en garantställning, vilket enligt min mening motiverar att 

en läkare inte bedöms på samma sätt som en privatperson som hjälper någon att begå 

självmord. Jag anser därför att det borde vara straffbart för en läkare att hjälpa en 

patient att begå självmord. (Hur läkarmedhjälp till självmord skall bedömas juridiskt 

är oklart, frågan har aldrig avgjorts i domstol). Medhjälp till självmord är inte 

straffbart enligt gällande rätt, men läkarmedhjälp till självmord strider mot 

läkaretiken. Jag anser därför att det behövs en speciallagstiftning beträffande 

eutanasi. 



 55

 

9 KÄLLFÖRTECKNING 
 

9.1 Offentligt tryck 
Prop 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslagen 

Prop 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken  

SOU 1953:14. Förslag till brottsbalk 

SOU 1979:59. I livets slutskede 

SOU 1984:79. Dödsbegreppet 

SOU 1988:7. Frihet från ansvar 

SOU 1995:5. Vårdens svåra val 

SOU 2000:6. Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut 

SOU 2001:8. Prioriteringar i vården 

Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:2. Livsuppehållande åtgärder i livets 
slutskede 

 

9.2 Litteratur 
Androe, M, Facing death, Umeå University Medical Dissertations 1994 

Forsbeck, R, En god död, Libris 2000 

Fröberg, U, Det nya dödsbegreppet, LIC Förlag 1988 

Holsten, F, m.fl., Medicinsk etik och människosyn, Liber AB 1997 

Jareborg, N, Straffrättens ansvarslära, Iustus Förlag 1994 

Jareborg, N, Straffrättens påföljdslära, Norstedts Juridik 2000 

Qvarnström, U, Vår död, Almqvist & Wiksell, 1993 

Ringskog, S, Wasserman, D, Att påskynda livets slut, Institutet för psyko-social 
medicin, 2000 

Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, Iustus Förlag 1994 

Sahlin, J, m.fl., Vad säger hälso- och sjukvårdslagen?, LIC Förlag 1992 

Sahlin, J, Hälso- och sjukvårdslagen, sjätte upplagan, Norstedts Juridik 2000 



 56

Statens medicinsk-etiska råd, Etiska vägmärken 1, Fritzes 1999 

Statens medicinsk-etiska råd, Etiska vägmärken 5, Fritzes 1992 

Tranöy, K, Medicinsk etik i vår tid, Studentlitteratur 1993 

Tännsjö, T, Du skall understundom dräpa, Prisma 2001 

 

9.3 Rättsfall 
NJA 1979 s 802 

RH 1996 s 195 

SvJT 1965 rf s 77 (publicerat hovrättsavgörande) 

Europadomstolen 

Case of Pretty v. Storbritannien, No. 2346/02, 29 april 2002 

 

9.4 Artiklar 
Angell, M.D, Euthanasia in the Netherlands - good news or bad?, New England 
Journal of Medicine 1996, vol 28: 1676-1678 

Dagens Medicin, IVA-journal ger oklar bild av läkarbeslut, 1999-11-30, s 1 

Dagens Medicin, Narkosdropp i livets slut får aldrig övergå i aktiv dödshjälp, 2001-
09-25, s 40 

Dagens Nyheter, Inget åtal för dödshjälp, 1998-04-08, s A5 

Dagens Nyheter, Dödshjälp i Sverige synas, 2002-01-11, s A7 

Dagens Nyheter, Första landet att tillåta dödshjälp, 2002-04-02, s A13 

Läkartidningen, Nya riktlinjer om att avstå från behandling – bra underlag för 
svensk principdebatt, 1989 nr 18, s 1708-1712 

Läkartidningen, Oenighet bland läkare om aktiv dödshjälp,1996 nr14, s 1350-1351 

Läkartidningen, Det heliga livet, 1996 nr 30-31, s 2644-2646 

Läkartidningen, Livstestamente - en dödsfälla?, 2001 nr 13, s 1568-1570 

Läkartidningen, Etiken i praktiken - en fråga om att prioritera rätt, 2002 nr 1-2, s 50-
51 

Löfmarck, M, Rätt att dö, plikt att hålla vid liv, Svensk Juristtidning 1979, s 720-725 

Nilstun, T, m.fl., Surveys on attitudes to active euthanasia and the difficulty of 
drawing normative conclussions, Scandinavian Journal of Public Health 2000, vol 



 57

28: 111-116 

Sahlin, J, Om nödrätt i hälso- och sjukvården, Svensk Juristtidning 1990, s 596-622 

Signum, Eutanasi i Europa, 1999 nr 2, s 6-8 

Svenska Dagbladet, Dödshjälp nu laglig i Nederländerna, 2002-04-02, s 10 

Van der Maas, P, m.fl., Euthanasia and other medical decisions concerning the end 
of life, Lancet 1991, vol 338: 669-74 

Vängby, S, Avbrytande av behandling och brottsbalken, Svensk Juristtidning 1991, s 
245-255 

Van der Wal, G, Evaluations of the notification procedure for physician-assisted 
death in the Netherlands, The New england journal of Medicine 1996, vol 28: 1699-
1707 

 

9.5 Övrigt 
http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/asp 

 

 

 

 


