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Sammanfattning 
 

Patientens självbestämmanderätt är en viktig princip i svensk hälso- och sjukvård och 

återfinns i såväl artikel 8 Europakonventionen som i 2 kap. 6 § regeringsformen (1974:152) 

och 4 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Det innebär att hälso- och sjukvård inte får ges utan 

patientens samtycke och att patienten när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke och således 

kan begära att en behandling avbryts eller inte inleds. Endast den som är beslutskompetent 

kan samtycka till vård och behandling. När patienten är ett barn har vårdnadshavarna en 

bestämmanderätt över barnet enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381). 

 

Patientens möjligheter att få en livsuppehållande behandling avbruten respektive inte inledd 

skulle, enligt 3 kap. 2 § brottsbalken (1962:700), kunna begränsa av läkarens straffrättsliga 

ansvar för dråp. I rättsfallet NJA 1979 s. 802 konstaterade HD att aktiv dödshjälp, med vilket 

avses dödshjälp genom vidtagande av en aktiv handling, inte är tillåtet. Om en läkare som på 

patientens begäran avbryter en livsuppehållande behandling genom vidtagande av en aktiv 

handling, exempelvis att stänga av en respirator, kan hållas straffrättsligt ansvarig för dråp 

framstår som oklart. Skulle läkaren hållas straffrättsligt ansvarig kan påföljdsbestämningen 

påverkas i mildrande riktning. Passiv dödshjälp, med vilket avses underlåtenhet att ge 

behandling som håller patienten vid liv, är emellertid tillåtet om en beslutskompetent patient 

avböjer behandlingen. Av den anledningen kan straffrättsligt ansvar inte ådömas en läkare 

som, på en beslutskompetent patientens begäran, avbryter en livsuppehållande behandling 

genom en underlåtenhet respektive underlåter att inleda en livsuppehållande behandling. 

 

Till följd av att det framstår som oklart om en läkare som avbryter en livsuppehållande 

behandling, genom vidtagande av en aktiv handling, kan hållas straffrättsligt ansvarig för 

dråp, måste det anses föreligga ett lagstiftningsbehov på området. Det osäkra rättsläget skulle 

kunna avhjälpas genom en lagbestämmelse som angav vilken typ av dödshjälp som inte är 

otillåten.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdens primära uppgift är att återställa och förbättra patienternas 

hälsotillstånd.
1
 Läkaren ska värna liv.

2
 Under de senaste fyra decennierna har emellertid 

frågan om när det är tillåtet att inom hälso- och sjukvården förkorta en patients liv varit ämne 

för diskussion. Frågan har belysts från många håll, av såväl jurister som andra.
3
 

 

Att orsaka någon annans död är ett brott i svensk rätt, även om gärningen föranletts av 

medkänsla och begåtts i syfte att förkorta lidandet för offret.
4
 Frågan är om en läkare som, på 

patientens begäran, avbryter respektive inte inleder en livsuppehållande behandling kan hållas 

straffrättsligt ansvarig för att ha orsakat patientens död. Livsuppehållande behandlingar kan 

avbrytas antingen genom en aktiv handling eller genom underlåtenhet. Som exempel på 

avbrytande genom en aktiv handling kan nämnas att en respirator stängs av eller att ett dropp 

kopplas bort och som exempel på avbrytande genom underlåtenhet kan nämnas att 

läkemedelsdoser inte ges fortsättningsvis.
5
 Den sistnämnda situationen är i princip att 

jämställa med en underlåtenhet att sätta in en behandling överhuvudtaget.  

 

År 2010 skrev en kvinna ett brev till Socialstyrelsen där hon uppgav att hon ville få sin 

respirator avstängd och få vara nedsövd under förfarandet.
6
 Ärendet uppmärksammades av 

media, som skrev att kvinnan var totalförlamad och hade varit kopplad till en respirator större 

delen av sitt liv. Vidare skrev media att kvinnans sjukdom gjorde att hennes tillstånd ständigt 

försämrades och att kvinnan ville dö på ett värdigt sätt.
7
 Ärendet väckte många frågor, inte 

minst beträffande det rättsliga förhållandet mellan patientens självbestämmanderätt inom 

hälso- och sjukvården och läkarens straffrättsliga ansvar vid avbrytande respektive icke 

inledande av en livsuppehållande behandling. Det är den problematiken som är ämne för 

denna uppsats. 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda, analysera och diskutera om en läkare, 

som på patientens begäran avbryter respektive inte inleder en livsuppehållande behandling, 

kan hållas straffrättsligt ansvarig för orsakande av patientens död. Som ett led i att uppfylla 

syftet redogörs för gällande rätt på området. Det övergripande syftet kan delas in i tre 

delsyften.  

 

                                                           
1
 Axelsson s. 19. Jfr t.ex. 1 § HSL och 1 kap. 5 § PL. 

2
 Kommittédirektiv 1997:147 och p. 2 Läkarförbundets etiska regler (antagna vid Läkarförbundets 

fullmäktigemöte 2009).  
3
 Se t.ex. SOU 1979:59, kommittédirektiv 1997:147 och Leijonhufvud & Lynøe. 

4
 Se 3 kap. 1, 2 och 7 §§ BrB och NJA 1979 s. 802. 

5
 Rynning, Rätt till liv och rätt att dö s. 99 f. 

6
 Socialstyrelsens svar till kvinnan, dnr 6367/2010, den 26 april 2010. 

7
 Se t.ex. Förlamad kvinna begär dödshjälp, Dagens Nyheter den 18 mars 2010. 



7 

 

Det första delsyftet består i att redogöra för regleringen om patientens självbestämmanderätt 

inom hälso- och sjukvården. Såväl barns som vuxnas möjligheter att bestämma över vården 

undersöks. Inom ramen för delsyftet analyseras och diskuteras frågan om hur långt patientens 

självbestämmanderätt sträcker sig och om patienten kan begära att läkaren avbryter eller inte 

inleder en livsuppehållande behandling.  

 

Det andra delsyftet består i att redogöra för regleringen om straffrättsligt ansvar för orsakande 

av annans död. Inom ramen för delsyftet analyseras och diskuteras om, och i sådana fall när, 

en läkare kan hållas straffrättsligt ansvarig för att ha avbrutit eller inte inlett en 

livsuppehållande behandling. Vidare utreds och diskuteras om påföljdsbestämningen kan 

påverkas av patientens begäran, så till vida att läkaren hålls straffrättsligt ansvarig. En 

redogörelse för regleringen om påföljdsbestämning görs. 

 

Det tredje, och sista, delsyftet består i att analysera och diskutera den studerade rättsliga 

regleringen, ur perspektivet de lege ferenda. Fråga för delsyftet är om det föreligger en rättslig 

konflikt mellan patientens självbestämmanderätt och läkarens straffrättsliga ansvar och om 

det av den anledningen föreligger ett lagstiftningsbehov på området.  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar avbrytande respektive icke inledande av livsuppehållande behandling 

inom hälso- och sjukvården, ur ett straffrättsligt perspektiv. För att genomföra arbetet, utan att 

det blir för omfattande, har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar. Med hälso- och 

sjukvård avses i förevarande uppsats åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Det är en definition av begreppet som är förenlig med de 

lagar och bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvårdsområdet.
8
 I uppsatsen görs ingen 

skillnad mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. Med livsuppehållande behandling 

avses behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv.
9
 

 

En behandlingsform som varit ämne för diskussion de senaste åren är palliativ sedering, vilket 

är en smärtlindringsbehandling som sänker patientens vakenhetsgrad och som kan används i 

livets slutskede, när annan smärtlindring inte ger effekt.
10

 Palliativ sedering berörs emellertid 

inte i uppsatsen, eftersom behandlingsformen inte är en livsuppehållande behandling. 

 

Inom offentlig hälso- och sjukvård råder sekretess enligt 25 kap. offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) och inom privat hälso- och sjukvård råder tystandsplikt enligt 

6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL). Frågor om sekretess och tystnadsplikt berörs 

emellertid inte i uppsatsen. Det beror på att sådana frågor faller utanför uppsatsens syfte, även 

om det är frågor som är tätt sammankopplade med informationsplikten som berörs i kapitlet 

om patientens självbestämmanderätt. 

                                                           
8
 Jfr 1 kap. 5 § PL, 1 § HSL och 1 kap. 2 § PSL som hänvisar till bland annat HSL. 

9
 Se 1 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling. 

10
 Se t.ex. Leijonhufvud & Lynøe  och Rynning, Utlåtande rörande de rättsliga förutsättningarna för tillämpning 

av sederingsterapi inom svensk hälso- och sjukvård. 
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Vid vård av patienter ska det föras patientjournal, se 3 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355). I 

merparten av de domstolsavgöranden och beslut från IVO som berörs i uppsatsen, påpekas 

och lämnas kritik för att det föreligger brister i journalföringen. Frågor om journalföring faller 

emellertid utanför uppsatsens syfte och berörs således inte. 

 

Beträffande frågor om tvångsvård behandlas endast lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). De andra tvångslagarna, exempelvis lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall, lämnas därhän, eftersom de inte faller inom ramen för uppsatsens syfte.  

 

Straffrättsligt ansvar är en sanktion som kan följa av att en läkare agerar felaktigt i sin 

yrkesutövning. Läkaren kan även drabbas av offentligrättsliga och civilrättsliga sanktioner. I 

uppsatsen berörs de offentligrättsliga sanktionerna kritik från IVO och återkallelse av 

läkarlegitimation, i den utsträckning de har anknytning till uppsatsens syfte. Den 

offentligrättsliga sanktionen kritik från Justitieombudsmannen berörs inte i uppsatsen. Det 

beror främst på utrymmesskäl, men även på grund av att Justitieombudsmannen enbart 

granskar myndigheters verksamhet och således inte privat hälso- och sjukvård.
11

 Vidare 

granskar Justitieombudsmannen, till skillnad från IVO, flera olika verksamheter, inte enbart 

hälso- och sjukvården. Civilrättsliga sanktioner behandlas inte överhuvudtaget.  

 

Enligt 1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) (BrB) ska en gärning, om inte annat är särskilt 

föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Vissa brottbeskrivningar 

föreskriver ansvar för oaktsamhet. Som exempel kan nämnas bestämmelsen i 3 kap. 7 § BrB 

som stadgar att den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död. 

Oaktsamhetsbrott berörs emellertid inte i uppsatsen. Det beror på att uppsatsen behandlar 

situationer i vilka läkaren, efter begäran av patienten, bestämt sig för att avbryta eller inte 

inleda en livsuppehållande behandling samtidigt som läkaren är medveten om att patienten 

kommer att avlida om behandlingen inte ges. Patienten dör således inte till följd av att läkaren 

varit oaktsam.
12

 

 

Det finns vissa internationella överenskommelser med anknytning till uppsatsens ämne. I 

uppsatsen behandlas enbart Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Konventionen har stor påverkan på 

svensk rätt och således har prioriterats framför andra internationella överenskommelser. 

Sverige har som medlemsstat, enligt artikel 1 EKMR, en skyldighet att garantera att 

konventionens grundläggande fri- och rättigheter erhålls alla som vistas inom dess 

jurisdiktion. Vidare föreskrivs i 2 kap. 19 § RF att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR. På grund av utrymmesskäl genomförs 

ingen komparativ studie, även om det finns intressant jämförelsematerial från andra 

rättsordningar. 

 

                                                           
11

 Se 2 § lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
12

 Jfr Asp, Ulväng & Jareborg s. 314 ff. 
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1.4 Metod och material 

Arbetet med uppsatsen har genomförts genom användning av rättsvetenskaplig metod. Det är 

en metod som används för att, ur ett juridiskt perspektiv, öka kunskapen om rätten.
13

 

Rättskälleläran, som ryms inom den rättsvetenskapliga metoden, reglerar vilka källor som ska, 

bör och får användas samt hur dessa källor ska tolkas. Till de traditionella rättskällorna räknas 

vanligen författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin, i den nu nämnda ordningen enligt 

rättskällehierarkin.
14

 Det material som använts i uppsatsen består till största delen av de 

traditionella rättskällorna, men även andra källor med anknytning till rättstillämpningen har 

använts. 

 

I första hand har författningstext och förarbeten studerats. Såväl det hälso- och 

sjukvårdsrättsliga som det straffrättsliga regelverket behandlas i uppsatsen. Det rör sig 

framförallt om bestämmelser i patientlagen (2014:821) (PL) och BrB, men även vissa artiklar 

EKMR och bestämmelser i bland annat regeringsformen (1974:152) (RF) och föräldrabalken 

(1949:381) (FB). 

 

Även annat offentligt tryck än lagförarbeten behandlas i uppsatsen. I enlighet med 

bemyndiganden i förordningar har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd om 

livsuppehållande behandling.
15

 Föreskrifterna, som utgörs av bindande regler, behandlas i 

uppsatsen, eftersom de har anknytning till uppsatsens ämne och kan få betydelse för 

rättstillämpningen. 

 

Den rättspraxis som har använts i uppsatsen är avgöranden av Europadomstolen och HD. 

Bristen på relevanta överrättsavgöranden har emellertid medfört ett behov av att komplettera 

med annat material, så som ett underrättsavgörande, beslut från IVO och ett brev från 

Socialstyrelsen till en enskild. Underrättsavgöranden saknar prejudikatvärde, men kan 

användas som material i syfte att exemplifiera hur rättstillämpningen bedömt en viss fråga. 

Även besluten från IVO och brevet från Socialstyrelsen till en enskild ger exempel på hur 

rättsliga frågor bedömts i praktiken. Underrättsavgörandet, besluten från IVO och brevet från 

Socialstyrelsen till en enskild används således som jämförelsematerial till de mer traditionella 

rättskällorna, även om några generella slutsatser inte kan dras av materialet. 

 

Doktrinen har varit av betydelse för uppsatsen. Det är framförallt svensk litteratur som 

studerats. Ett av verken som använts är emellertid författat på engelska. I litteraturlistan 

återfinns etablerade namn inom såväl den medicinska rätten som straffrätten. Som exempel 

kan nämnas Rynning, Jareborg och Leijonhufvud. För redogörelsen av EKMR och RF har 

framförallt de vedertagna verken Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Danelius och 

Regeringsformen – en kommentar av Bull och Sterzel använts. 

 

                                                           
13

 Sandgren s. 13 och 39. 
14

 Sandgren s. 36 ff. 
15

 Se 2 och 4 §§ förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter 

m.m., 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling.  
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1.5 Etiska överväganden 

Rättspraxis utgör en viktig rättskälla i svensk rätt, varför sådana källor förekommer i 

uppsatsen. Även beslut från IVO behandlas i uppsatsen. Rättspraxis och IVO-beslut innehåller 

emellertid känsliga uppgifter som är kopplade till personerna som berörs i fallen. Av den 

anledningen uppges inte mer uppgifter om fallen och personerna än vad som är nödvändigt 

för att utläsa domstolens respektive IVO:s ståndpunkt i frågan. Ibland måste dock vissa 

omständigheter som är kopplade till personerna i fallet tas upp för att ge en korrekt 

redogörelse och då har så gjorts. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen utgörs av fyra kapitel. Det första kapitlet innehåller uppsatsens inledning. 

 

I andra kapitlet följer en redogörelse för regleringen om patientens bestämmanderätt inom 

hälso- och sjukvården. Kapitlet inleds med en genomgång av relevant regleringen i 

Europakonventionen, varpå följder en redogörelse för bestämmelser i svensk grundlag och 

vanlig lag. Frågor om bestämmanderättens utformning och omfattning samt patientens 

beslutskompetens och ålder berörs. 

 

Uppsatsens tredje kapitel berör läkarens straffrättsliga ansvar. I kapitlet görs en redogörelse 

för regleringen om straffrättsligt ansvar för orsakande av annans död. Frågor om 

brottsbeskrivningsenlighet, dödshjälp, uppsåt och allmänna ansvarsfrihetsgrunder berörs. 

Vidare redogörs för om påföljdsbestämningen kan påverkas av patientens begäran om att inte 

erhålla behandling, så till vida att läkaren skulle hållas straffrättsligt ansvarig. 

 

Uppsatsens fjärde och sista kapitel utgörs av en sammanfattande analys och diskussion av det 

som framkommit i kapitlen ovan. Perspektiv de lege ferenda analyseras och diskuteras. 

Slutsatser dras för att besvara uppsatsens syfte. 
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2 Patientens självbestämmanderätt inom 

hälso- och sjukvården 
 

2.1 Inledning 

När en patient kommer i kontakt med hälso- och sjukvården hamnar ofta intresset för den 

fysiska integriteten i riskzonen. Hälso- och sjukvården innefattar många gånger sådana 

åtgärder som patienten inte skulle utsätta sig för i andra sammanhang. Vidare finns också en 

risk för att vården och behandlingen medför oönskade komplikationer och biverkningar.
16

 

Den fysiska integriteten är ett av den svenska rättsordningen skyddat intresse och huvudregeln 

är att hälso- och sjukvården är frivillig. Principen om patientens rätt att bestämma över sin 

hälso- och sjukvård benämns vanligen som patientens självbestämmanderätt och kan härledas 

från såväl artikel 8 EKMR som 2 kap. 6 § RF och 4 kap. 2 § PL. Ett delsyfte med uppsatsen är 

att redogöra för regleringen om patientens, såväl barns som vuxnas, självbestämmanderätt 

inom hälso- och sjukvården. Delsyftet omfattar även att analysera och diskutera hur långt 

patientens självbestämmanderätt sträcker sig och om patienten kan begära att läkaren avbryter 

eller inte inleder en livsuppehållande behandling. I detta kapitel kommer därför det angivna 

delsyftet om patientens självbestämmanderätt inom hälso- och sjukvården att behandlas.  

 

2.2 Europakonventionen 

EKMR antogs år 1950 av Europarådet, som vid den tiden bestod av tio stater varav en var 

Sverige. Konventionen trädde i kraft 1953.
17

 Enligt artikel 1 EKMR är medlemsstaterna 

skyldiga att garantera att alla som vistas inom dess jurisdiktion erhåller de fri- och rättigheter 

som följer av konventionen. Medlemsstaterna har dels en negativ och dels en positiv 

förpliktelse i förhållande till de grundäggande fri- och rättigheterna i konventionen. Den 

negativa förpliktelsen innebär att staten ska avhålla sig från att agera på ett sätt som inkräktar 

på en persons konventionsrättigheter. Den positiva förpliktelsen innebär att staten ska tillse att 

en persons konventionsrättigheter kommer i åtnjutande även i förhållande till andra enskilda 

rättssubjekt, exempelvis genom införande av lagbestämmelser som skyddar dessa 

rättigheter.
18

 

 

Artikel 2 EKMR föreskriver att envars rätt till livet ska stadgas genom lag. Enligt artikeln har 

rätten till liv inte kränkts om liv berövats för att verkställa domstols dom i de fall då han eller 

hon dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff. Vidare föreskrivs i artikeln att 

inte heller ska liv anses ha berövats i strid med artikeln, när detta är en följd av våld som var 

absolut nödvändigt. Rätten till liv anses vara EKMR:s mest fundamentala rättighet.
19

 

Rättigheten innebär att staterna har en skyldighet att erbjuda grundläggande och adekvat 

hälso- och sjukvård till folket.
20

 Artikel 8 EKMR föreskriver en rätt till skydd för privatliv. 

                                                           
16

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 17. 
17

 Danelius s. 17. 
18

 Danelius s. 58 f. 
19

 Danelius s. 61. 
20

 Cameron s. 84 och Rynning, Rätt till liv och rätt att dö s. 87. 
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Enligt artikeln kan rätten till privatliv begränsas genom lag, om de är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle. Den fysiska integriteten utgör en central del i skyddet för privatlivet.
21

  

 

I fallet Pretty mot Storbritannien tog Europadomstolen upp frågan om dödshjälp.
22

 Pretty, 

som till följd av en muskelsjukdom var förlamad i större delen av kroppen, ville själv 

bestämma när hon skulle dö för att undvika att avsluta livet under plågsamma former. 

Förlamning gjorde det omöjligt för henne att själv ta sitt liv, varför hon begärde att hennes 

make inte skulle åtalas om han hjälpte henne att dö. Brittisk lag tillåter emellertid inte 

dödshjälp och samtliga instanser av den inhemska domstolen avslog hennes begäran. I 

Europadomstolen menade Pretty att rätten till liv, enligt artikel 2, innebär en rätt för henne att 

dö och att skyddet för privatlivet, enligt artikel 8, innebär att hon har rätt att bestämma när 

hennes liv ska avslutas. Europadomstolen konstaterade i fallet Pretty mot Storbritannien att 

rätten till liv, enligt artikel 2, inte innebär en rätt att dö. Vidare anförde domstolen att skyddet 

för privatliv, enligt artikel 8, medför att en beslutskompetent patient i regel har rätt att avböja 

en behandling även om det leder till att patienten avlider, eftersom vård utan samtycke 

kränker skyddet för den fysiska integriteten. Av domstolen klargjordes även att ett förbud mot 

att hjälpa någon att dö inte utgör en kränkning av skydd för privatliv i artikel 8. 

 

2.3 Regeringsformen 

Enligt svensk grundlag är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp, se 2 kap. 6 § RF. Skyddet är emellertid inte absolut. Enligt 2 kap. 20 och 21 §§ RF 

får inskränkning göras genom lag, endast om syftet med inskränkningen är att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

 

Grundlagskyddet i 2 kap. 6 § RF gäller som nämnts gentemot det allmänna. Det innebär dels 

att staten i egenskap av lagstiftare inte får stifta lagar som står i strid med rättighetsskyddet 

och dels att staten i det praktiska agerandet inte får vidta åtgärder som strider mot 

rättighetsskyddet.
23

 

 

I förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 6 § RF uttalas att med kroppsliga ingrepp avses såväl 

våld mot kroppen som läkarundersökningar, kroppsbesiktningar och lättare ingrepp, 

exempelvis vaccinationer och blodprover.
24

 Rynning menar att med våld mot kroppen 

omfattas sådana ingrepp som innebär en förändring av kroppen, exempelvis kirurgiska 

ingrepp.
25

 I förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 6 § RF uppges vidare att ett kroppsligt 

ingrepp utgörs av en faktiskt vidtagen åtgärd, varför ren underlåtenhet inte omfattas av 

bestämmelsen.
26

  

 

                                                           
21

 Danelius s. 371. 
22

 Dom den 29 april 2002, nr 2346/02. 
23

 Bull & Sterzel s. 58. 
24

 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
25

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 100. 
26

 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
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Vad som avses med påtvingat i 2 kap. 6 § RF nämns inte i förarbetena till bestämmelsen. Bull 

och Sterzel menar att ett ingrepp är påtvingat om det inte är helt frivilligt och att det inte 

måste vara fråga om fysiskt tvång.
27

 Enligt Rynning torde med påtvingat avses dels att 

personen varit tvungen att tåla ingreppet och dels att det kan antas att personen skulle tackat 

nej till ingreppet om denne hade fått välja själv. Att personen är tvungen att tåla ett ingrepp 

kan lika väl bero på att personen saknar möjlighet att uttrycka sin motvilja som att personen 

tvingas genom våld eller hot.
28

 

 

Innebörden av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § RF sammanfattas med ett 

uttalande i förarbetena till PL, där det anges att grundlagsskyddet innebär att: 

 

”hälso- och sjukvård inte får ges mot någons vilja, dvs. med tvång, om detta inte särskilt 

framgår av lag”.
29

  

 

2.4 Patientlagen 
 

2.4.1 Informerat samtycke 

Enligt 2 a § p. 3 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) ska hälso- och sjukvården 

bygga på respekt för patientens självbestämmande. I 4 kap. 2 § PL föreskrivs att hälso- och 

sjukvård enbart får ges om patienten samtycker till det. Enligt bestämmelsen i PL kan ett 

rättsligt giltigt samtycke lämnas antingen skriftligen, muntligen eller genom att patienten på 

annat sätt visar att han eller hon samtycker till den åtgärd som föreslås. Det sistnämnda 

beskrivs i förarbetena som konkludent samtycke.
30

 

 

I 4 kap. 2 § PL föreskrivs att samtycket ska ha föregåtts av information enligt 3 kap. samma 

lag. I förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 2 § PL uttalas att om patienten ska kunna ta 

ställning i frågan om en behandlingsåtgärd är det av central vikt att patienten får adekvat 

information om behandlingen och att informationen är sådan att patienten förstår den.
31

 Enligt 

3 kap. 1 § PL ska patienten bland annat få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som 

finns för undersökning, vård och behandling och väsentliga risker för komplikationer och 

biverkningar. I 3 kap. 4 § PL stadgas att om informationen inte kan lämnas till patienten, ska 

den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne. I 3 kap. 6 § PL 

föreskrivs att informationen ska vara individuellt anpassad efter mottagarens ålder, mognad, 

erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vidare ska, enligt 3 

kap. 7 § PL, den som ger informationen så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har 

förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. 

 

Samtycket kan enligt 4 kap. 2 § PL när som helst dras tillbaka. Rynning menar att när 

återkallelsen kommit till personalens kännedom, eller i alla fall borde ha uppmärksammats av 

personalen, är samtycket återkallat. Det innebär att hälso- och sjukvård inte längre får ges 

                                                           
27

 Bull & Sterzel s. 71. 
28

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 107. 
29

 Prop. 2013/14:106 s. 56. 
30

 Prop. 2013/14:106 s. 57. 
31

 Prop. 2013/14:106 s. 57. 
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med hänvisning till det tidigare givna samtycket.
32

 Enligt 4 kap. 2 § PL ska en patient som 

väljer att avstå från vård och behandling informeras om vilka följderna kan bli av beslutet.  

 

Samtycken anses efterhand bli obsoleta, trots att de inte har återkallats av patienten. Det som 

avgör om ett tidigare lämnat samtycke är obsolet, är bland annat om lång tid passerat sedan 

samtycket lämnades och om förutsättningarna för vården har förändrats på något sätt. Ett nytt 

samtycke måste i sådana fall inhämtas innan vård och behandling kan ges till patienten.
33

  

 

Det förekommer att patienter utformar direktiv, i vilka de anger att de i framtiden, när döden 

är ofrånkomlig, inte önskar livsuppehållande behandling.
 34

 Sådana direktiv brukar kallas 

livstestamenten.
35

 Patientens inställning till behandlingen kan emellertid ha förändrats sedan 

livstestamentet skrevs och det torde vara av den anledningen som dessa inte är juridiskt 

bindande. Även om livstestamenten saknar bindande verkan kan de fungera som 

informationskälla när patientens inställning till vården ska försöka fastställas.
36

 Som framgått 

ovan är emellertid skriftliga samtycken juridiskt bindande. Skillnaden består i att patienten i 

det senare fallet har tagit ställning till frågan i en konkret situation.
37

 

 

2.4.2 Beslutskompetens 

Samtycke till vård och behandling kan endast lämnas av beslutskompetenta patienter, vilka 

kan tillgodogöra sig den information som lämnats och förstå följderna av sitt beslut.
38

 Det 

förekommer emellertid att patienter, tillfälligt eller mer varaktigt, saknar beslutskompetens.
39

 

Nedsatt beslutskompetens kan drabba personer med kognitiva störningar, med vilket avses 

störningar som påverkar de intellektuella funktionerna och som exempelvis kan innebära 

koncentrationssvårigheter eller sämre förmåga att planera och hålla ihop tankar.
40

 Patientens 

beslutskompetens kan dock inte enbart bedömas med hänsyn till en diagnos, eftersom 

beteenden och symtom kan skilja sig mycket åt mellan personer med samma diagnos. 

Beslutskompetensen ska således bedömas individuellt för varje patient.
41

 Vem som ska göra 

bedömningen anges emellertid inte, men det torde rimligtvis vara den som ska inhämta 

samtycket som får göra bedömningen. Även barn kan vara beslutsinkompetenta på grund av 

låg ålder och bristande mognad.
42

 I detta avsnitt berörs dock enbart vuxna patienter. Barn 

behandlas nedan.
43

 

 

                                                           
32

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 344 f. 
33

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 348 f. 
34

 SOU 2004:112 s. 580.  
35

 SOU 2004:112 s. 580 och Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 348 f. 
36

 SOU 2004:112 s. 580. 
37

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 349. 
38

 Prop. 2013/14:106 s. 64. 
39

 Prop. 2013/14:106 s. 59, SOU 2006:110 s. 193 och SOU 2015:80 s. 351. 
40

 SOU 2006:110 s. 193 och SOU 2015:80 s. 351 f. 
41

 SOU 2015:80 s. 352. 
42

 Prop. 2013/14:106 s. 64 ff. och Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 286. Se mer om 

barns beslutskompetens nedan i avsnitt 2.5. 
43

 Se avsnitt 2.5. 
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Beslutskompetensen kan vara helt nedsatt, exempelvis på grund av medvetslöshet, eller 

partiellt nedsatt, vilket innebär att förmågan att fatta beslut varierar i förhållande till 

situationen och vad frågan avser.
44

 Rynning använder begreppen absolut och relativ 

beslutsinkompetens. Med absolut beslutsinkompetens avses patienter som saknar förmåga att 

uttrycka sin vilja på grund av att de inte är kontaktbara eller i alla fall inte kan uttrycka sin 

inställning i frågan. En relativt beslutsinkompetent patient är förvisso kontaktbar och kan 

uttrycka sin vilja, men saknar ändå sådan insikt som krävs för att kunna uppfatta 

informationen och förstå följderna av sitt beslut. Denna typ av inkompetens kan exempelvis 

ha sitt ursprung i förståndshandikapp, psykisk sjukdom, utmattning eller medicinering. Desto 

större risker som är förenade med ingreppet, sjukdomen eller skadan, desto högre krav bör 

ställas på patientens beslutskompetens. Dessutom torde kravet på beslutskompetensen vara 

större för en patient som tackar nej till mycket betydelsefull vård, än för en patient som tackar 

ja.
45

 

 

Fråga är om det finns någon alternativ person som kan lämna ett rättsligt giltigt samtycke 

istället för den vuxna beslutsinkompetenta patienten. I Sverige finns två typer av legala 

ställföreträdare för vuxna personer, nämligen god man enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltare 

enligt 11 kap. 7 § FB.
46

 Lagtexten föreskriver att en av den goda mannens respektive 

förvaltarens uppgifter kan vara att hjälpa huvudmannen att sörja för sin person. Vad som 

omfattas av den typen av uppgift framgår inte tydligt av vare sig lagtexten eller förarbetena. 

Det tycks emellertid stå klart att varken den goda mannen eller förvaltaren har behörighet att 

besluta i ärenden som rör hälso- och sjukvård, eftersom det är patienten själv som måste 

lämna samtycke för att vård ska få ges enligt såväl RF som PL.
47

 Rynning menar emellertid 

att om patienten inte är fullt beslutskompetent borde både patientens och den goda mannens 

alternativt förvaltarens samtycke tillsammans kunna resultera i ett giltigt samtycke för vård.
48

 

 

Patientens närstående har inte någon lagstadgad rätt att besluta i frågor beträffande samtycke 

till hälso- och sjukvård, med undantag för vårdnadshavarens bestämmanderätt över den 

underårige.
49

 Den vuxna patientens närstående kan emellertid fungera som informationskälla 

när hälso- och sjukvårdspersonalen ska försöka ta reda på vad patientens vilja är. Enligt 

Rynning torde det emellertid i praktiken otvivelaktigt förekomma att patientens närstående 

uppfattas som en ställföresträdare, vilket alltså saknar laglig grund.
50

 

 

 

 

 

                                                           
44

 SOU 2015:80 s. 351 f. 
45

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 282 ff. 
46

 Den 22 september 2016 offentliggjordes lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av 

ställföreträdarskap för vuxna. Regeringen föreslår att enskilda genom en framtidsfullmakt ska kunna utse vem 

som ska ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter när de själva inte längre kan.  
47

 2 kap. 6 § RF och 4 kap. 2 § PL. Se även SOU 2004:112 s. 563, Rynning, Samtycke till medicinsk vård och 

behandling s. 301 f, prop. 2013/14:106 s. 59 f. och SOU 2015:80 s. 272. 
48

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 302. 
49

 Se mer om relationen mellan vårdnadshavare och underåriga patienter nedan i avsnitt 2.5. 
50

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 306. 
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2.4.3 Självbestämmanderättens omfattning 

I 6 kap. 1 § PSL stadgas att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. 

Även i 5 kap. 1 § PL föreskrivs att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Det betyder inte att patienten har en ovillkorlig rätt 

att kräva en viss undersökning eller behandling. Om den önskade undersökningen eller 

behandlingen bedöms vara betydelselös eller inte kunna tjäna något medicinskt syfte, bör 

läkaren enligt förarbetena till bestämmelsen i 5 kap. 1 § PL ha rätt att vägra patienten 

undersökningen eller behandlingen.
51

 Vidare uttalas i förarbetena till bestämmelsen att 

patientens möjligheter att medverka i vården aldrig får leda till att kravet på vetenskap och 

beprövad erfarenhet åsidosätts. Vård och behandling ska alltid utföras i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.
52

 

 

I 7 kap. 1 § PL föreskrivs att patienten har rätt att välja behandlingsalternativ, om det finns 

flera alternativ som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.
53

 Den valda 

behandlingen ska enligt bestämmelsen erhållas patienten om den anses befogad med hänsyn 

till sjukdomen eller skadan och kostnaderna. Patientens självbestämmanderätt, vilken kommer 

till uttryck i 4 kap. 2 § PL, innebär att patienten har en i princip obegränsad rätt att få en 

behandling avbruten eller inte inledd överhuvudtaget.
54

 Enligt förarbetena till bestämmelsen i 

2 a § p. 3 HSL, om respekt för patientens självbestämmande, innebär emellertid inte 

självbestämmanderätten att patienten har rätt att få dödshjälp. Personalen inom hälso- och 

sjukvården får således inte, med stöd av patientens självbestämmanderätt, aktivt avsluta 

patientens liv.
55

 

 

Livsuppehållande behandlingar kan, beroende på vilken typ av behandling det är fråga om, 

avbrytas antingen genom en aktiv handling från läkarens sida eller genom att läkaren 

underlåter att ge någon ytterligare behandling. Som exempel på den förra kan nämnas att en 

respirator stängs av eller att ett dropp kopplas bort och som exempel på den senare kan 

nämnas att läkemedelsdoser inte ges fortsättningsvis. Rynning menar att det främst blir 

problematiskt om läkaren avbryter behandlingen genom en aktiv handling. Framförallt om 

avbrytandet leder till att patienten avlider omedelbart, eftersom läkaren inte har någon 

skyldighet att företa en aktiv åtgärd som medför att patienten avlider.
56

  

 

År 2010 skrev en kvinna ett brev till Socialstyrelsen där hon uppgav att hon ville få sin 

respirator avstängd och få vara nedsövd under förfarandet. Socialstyrelsen uttalade i sitt svar 

till kvinnan att Socialstyrelsen inte får fatta beslut i frågor som rör en enskild patientens vård. 

                                                           
51

 Prop. 2013/14:106 s. 121, som hänvisar till prop. 1981/82:97 s. 54. 
52

 Prop. 2013/14:106 s. 121, som hänvisar till prop. 1981/82:97 s. 50. 
53

 Se även 3 a § och 18 a § HSL som hänvisar till 7 kap. 1 § PL. 
54

 Prop. 2013/14:106 s. 56, som hänvisar till prop. 1981/82:97 s. 118. 
55

 Prop. 1981/82:97 s. 118. 
56

 Rynning, Rätt till liv och rätt att dö s. 99 f. 
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Det är den ansvarige läkaren som i samråd med patienten som ska fatta beslut om patientens 

vård och behandling. Vidare uttalade Socialstyrelsen att det är upp till den vårdsökande att 

bestämma om en behandling ska sättas in eller inte och om en redan insatt behandling ska 

fortsätta ges eller avbrytas. Socialstyrelsen menade även att patienten har rätt till 

smärtlindring så som sömnmedel eller morfin, om exempelvis en respirator ska kopplas bort. 

Det ingår i god palliativ vård.
 57

 

 

År 2011 utkom Socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om 

livsuppehållande behandling. I föreskrifterna anges bland annat hur hanteringen av en patient 

som inte vill ha livsuppehållande behandling ska ske. Enligt 4 kap. 3 § Socialstyrelsens 

föreskrifter ska patientens önskemål om att avsluta eller inte inleda den livsuppehållande 

behandlingen tillgodoses av hälso- och sjukvården när förutsättningarna i 1-2 §§ är uppfyllda. 

I 4 kap. 1 § anges att den fasta vårdkontakten
58

 som första åtgärd ska försäkra sig om att 

information som ska lämnas till patienten också har lämnats, såväl till patienten som till 

dennes närstående, i enlighet med 2 b § HSL som i sin tur hänvisar till 3 kap. PL.
59

 Vidare ska 

den fasta vårdkontakten kontrollera att patienten varit förmögen att tillgodogöra sig 

informationen, förstått konsekvenserna av sin begäran, haft tid att överväga sitt val och står 

fast vid det. Avslutningsvis ska, enligt 4 kap. 2 §, den fasta vårdkontakten rådgöra med en 

legitimerad yrkesutövare om situationen. Föreskrifterna berör inte frågan om vuxna 

beslutsinkompetenta patienter eller patienter under 18 år.
60

 

 

2.4.4 Vård utan samtycke 

Det finns vissa lagstiftade inskränkningar i skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp och 

kravet på samtycke, till exempel tvångsvård och vård i nödsituationer. Tvångsvård regleras i 

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 

smittskyddslagen (2004:168), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukar i vissa fall.
61

 Det bör framhållas att de 

två sistnämnda lagarna är tvångslagar inom socialtjänsten.
62

 

 

Vård i nödsituationer regleras i 4 kap. 4 § PL. I bestämmelsen föreskrivs att patienten ska få 

den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar 

patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av 

någon annan orsak inte kan utredas. I förarbetena uttalas att det ska vara fråga:  

                                                           
57

 Socialstyrelsens svar till kvinnan 2010-04-26, Dnr 6367/2010. 
58

 I 29 a § HSL och 6 kap. 2 § PL förskrivs att det ska utses en fast vårdkontakt till patienten om det behövs för 

att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården eller om patienten 

begär det. Den fasta vårdkontakten kan vara en person ur hälso- och sjukvårdspersonalen, så som exempelvis en 

läkare eller sjuksköterska, eller en person från den administrativa personalen (se prop. 2009/10:67 s. 61 och 

prop. 2013/14:106 s. 99 som hänvisar till prop. 2009/10:67). Om patientens tillstånd är livshotande ska en läkare 

utses som fast vårdkontakt enligt 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om 

livsuppehållande behandling. 
59

 Se mer om bestämmelserna i 3 kap. PL ovan i avsnitt 2.4.1.  
60

 Se mer om beslutskompetens ovan i avsnitt 2.4.2 och patienter under 18 år nedan i avsnitt 2.5. 
61

 LVU berörs i avsnitt 2.5.3, medan övriga tvångslagar lämnas utanför denna uppsats. 
62

 Se 1 § LVU och 1 och 2 §§ LVM. 
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”om sådan nödvändig vård som inte kan anstå tills en patient eventuellt själv kan ta 

ställning till åtgärden”.
63

 

 

I förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 4 § PL uttalas vidare att när nödsituation upphört kan 

vård inte längre beredas med stöd av bestämmelsen, även om patienten fortfarande är 

beslutsinkompetent.
64

 Vidare förs emellertid ingen diskussion i förarbetena kring 

intresseavvägningar som gjorts i och med införandet av bestämmelsen. 

 

Ytterligare en nödbestämmelse finns i 24 kap. 4 § BrB, vilken föreskriver att straffrättsligt 

ansvar inte ska ådömas den som agerar i nöd, så länge agerandet inte är oförsvarligt.
65

 Av 

bestämmelsen framgår att med nöd avses exempelvis fara som hotar liv och hälsa. 

Förhållandena inom hälso- och sjukvården kan onekligen många gånger vara sådana att de 

faller in under uttrycket fara som hotar (patientens) liv eller hälsa.
66

 Lagstiftarens intention är 

att bestämmelsen ska tillämpas endast i undantagsfall.
67

 Sahlin menar att det, när 

bestämmelsen ska tillämpas inom hälso- och sjukvården, ska vara fråga om situationer av 

kortare varaktighet och att bestämmelsen således inte kan åberopas för att rutinmässigt ge 

vård utan samtycke.
68

 

 

Utmärkande för en nödsituation enligt 24 kap. 4 § BrB är kollisionen mellan två motstående 

intressen. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att för att det ena intresset ska få inkräkta på 

det andra och nödbestämmelsen således ska kunna tillämpas: 

 

”gäller att den gärning som företas i nöd skall vara påkallad av ett intresse av betydligt 

större vikt än det som offras”.
69

 

 

De intressen som kolliderar om en beslutskompetent patient motsätter sig livsnödvändig vård 

är dels intresset av att bevara människors liv och hälsa och dels intresset av patientens 

självbestämmanderätt.
70

 Enligt doktrinen bör det förstnämnda intresset ge vika för det 

sistnämnda och vård med stöd av förevarande bestämmelse har således inte ansetts kunna ges 

till en beslutskompetent patient som motsätter sig vården.
71

 Annorlunda förhåller det sig 

emellertid om personen i fråga är frihetsberövad med stöd av lag. I en sådan situation har det 

enligt doktrinen ansetts vara försvarligt att vidta åtgärder för att rädda liv, trots patientens 

motvilja.
72
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 Prop. 2013/14:106 s. 60. 
64

 Prop. 2013/14:106 s. 60. 
65

 Se mer om bestämmelsen nedan i avsnitt 3.4.2. 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 366. 
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 Prop. 1962:10 s. B 334. 
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 Sahlin, Om nödrätt i hälso- och sjukvården s. 599 f. 
69

 Prop. 1993/94:130 s. 34 f. 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 374 ff. 
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 Asp, Ulväng & Jareborg s. 259 f, Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 372 ff. och Sahlin, 

Om nödrätt i hälso- och sjukvården s. 602. 
72

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 260. 
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Beträffande vuxna beslutsinkompetenta patienter måste patientens liv och hälsa anses väga 

tyngre än självbestämmanderätten, eftersom patienten saknar förmåga att fatta beslut.
73

 Som 

framgår ovan regleras situationen i 4 kap. 4 § PL, som stadgar att patienter som inte kan 

uttrycka sin vilja ska erhålla den vård som behövs i en nödsituation. 

 

Det förekommer att vården kommer i kontakt med personer som, efter att de försökt ta sitt liv, 

befinner sig i en nödsituation och inte är kontaktbara. Fråga är om självmordsförsöket skulle 

kunna tolkas som en motsättning till vård och behandling i och med att personen försökt 

avsluta sitt liv. Enligt doktrinen bör så inte vara fallet, utan hälso- och sjukvården har i regel 

att utgå ifrån att någon motsättning till vård inte föreligger i en sådan situation.
74

  

 

2.5 Patienter under 18 år 
 

2.5.1 Vårdnaden om barnet 

I 6 kap. 1 § FB föreskrivs att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Dessa 

behov ska enligt 6 kap. 2 § FB tillgodoses av den som har vårdnaden om barnet. I 

bestämmelsen föreskrivs att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, 

om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Barnet står under vårdnad fram till sin 18årsdag, se 6 kap. 2 § FB. I betänkandet från 

transplantationsutredningen uttalas följande om barnets rätt till omvårdnad: 

 

”I skyldigheten att ge barnet omvårdnad ligger bl.a. att vårdnadshavaren skall skydda 

barnet mot sjukdom och skada. Om sjukdom eller skada inträffar skall vårdnadshavaren 

verka för att barnet får den sjukvård det behöver.”
 75

 

 

Med vårdnadshavaransvaret följer en bestämmanderätt. I 6 kap. 11 § FB stadgas att 

vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter och att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska 

ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Enligt förarbetena till 

bestämmelsen får vårdnadshavaren inte överlämna bestämmanderätten till barnet i större 

utsträckning än vad barnet är moget för.
76

 Vidare uttalas att: 

 

”vårdnadshavaren är skyldig att ingripa om ett barn kan komma till skada eller om barnet 

visar sig inte vara moget att självt fatta beslut”.
77

 

 

Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare är huvudregeln att dessa tillsammans ska 

fatta beslut i enlighet med 6 kap. 11 § FB, se 6 kap. 13 § FB. Den ena vårdnadshavaren kan 

emellertid ensam fatta beslut, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas. Om beslutet är 

av ingripande betydelse för barnets liv får ett sådant beslut fattas av en vårdnadshavare, endast 

om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Detta framgår av 6 kap. 13 § FB. Rynning menar 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 378 f.  
74

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 260 och Löfmarck s. 724 f. 
75

 SOU 1989:98 s. 185. 
76

 Prop. 1981/82:168 s. 72. 
77

 Prop. 1981/82:168 s. 72. 
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att, om barnets vårdnadshavare har bestämmanderätten och de är två, det ofta torde räcka med 

den ena vårdnadshavarens samtycke vid frågor som rör hälso- och sjukvård. Så till vida att det 

inte kan antas att den andra vårdnadshavaren har en annan åsikt om åtgärden eller åtgärden är 

av mycket ingripande men inte akut karaktär.
78

  

 

2.5.2 Bestämmanderätten inom hälso- och sjukvården 

I 4 kap. 3 § PL föreskrivs att när patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella 

vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas och att barnets inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. I förarbetena till 

bestämmelsen uttalas att det finns dels ett intresse av att barnet ges rätt till autonomi och 

integritet, dels ett intresse av att barnens behov skyddas och att vårdnadshavarna ges utrymme 

att utöva sitt ansvar för barnets behov.
79

 Frågan om vilken mognad som fordras för att barnets 

inställning ska tillmätas betydelse ska bedömas vid varje enskilt tillfälle.
80

 Vidare anges 

följande i förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 3 § PL: 

 

”Vilken mognad som krävs i det enskilda fallet beror på arten och på 

angelägenhetsgraden av den vårdåtgärd beslutet avser. Det kan exempelvis vara skillnad 

mellan att samtycka till en undersökning och till en läkemedelsbehandling eller ett 

kirurgiskt ingrepp. 

 

Det centrala för bedömningen av om barnet ska anses moget nog att ensam få ge sitt 

samtycke till en sjukvårdsåtgärd är om barnet förstår hälso- och sjukvårdsinsatsen samt 

vilka konsekvenser insatsen kan få. Redan ett litet barn bör kunna begära och få ett sår 

omplåstrat; det krävs emellertid en avsevärd mognad för att barnet ska anses ha ett 

självbestämmande över mer omfattande behandlingar och ingrepp. 

 

I de flesta fall är det hälso- och sjukvårdspersonalen som får bedöma om det enskilda 

barnet är tillräckligt moget för att själv kunna ta ställning till den aktuella vårdfrågan.”
81

 

 

Rynning menar att beroende på barnets mognad och vilken åtgärd det är fråga om, kan 

bestämmanderätten tillfalla endast barnet, barnet och vårdnadshavaren tillsammans eller 

enbart vårdnadshavaren.
82

 Hon menar vidare att större krav borde ställas på barnets 

beslutskompetens, om barnet tackar nej till den vård som läkaren rekommenderar
 
.
83

 

 

Ett barn som förvisso är så pass moget att det besitter en självbestämmanderätt kan på grund 

av annan orsak vara beslutsinkompetent, exempelvis på grund av medicinering eller 

utmattning. I en sådan situation torde, enligt Rynning, vårdnadshavarna kunna lämna 

samtycke till vård och behandling, så länge det kan antas att det lämnade samtycket inte 

strider mot barnets vilja.
84

 

                                                           
78

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 291 f. 
79

 Prop. 2013/14:106 s. 65. 
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 Prop. 2013/14:106 s. 66. 
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 Prop. 2013/14:106 s. 65 f. 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 286 ff. 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 286 ff. 
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 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 291. 
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Den information som ska föregå ett samtycke till hälso- och sjukvård ska, enligt 3 kap. 3 § 

PL, lämnas både till barnet och vårdnadshavaren. Enligt förarbetena till bestämmelsen får inte 

informationen undanhållas patienten bara för att denne är ett barn, utan istället ska 

informationen anpassas efter barnets individuella förutsättningar så som ålder och mognad.
85

   

 

2.5.3 Om vårdnadshavarna motsätter sig föreslagen vård 

Det förekommer situationer då barnets vårdnadshavare inte samtycker till livsnödvändig vård, 

vilket till exempel kan bero på vårdnadshavarnas religiösa övertygelse. Ett exempel som ofta 

används är Jehovas vittnen som inte godtar blodtransfusioner.
86

 Vårdnadshavarnas 

bestämmanderätt är emellertid inte absolut. Om vårdnadshavarna inte samtycker till 

nödvändig vård ska läkaren eller annan personal, enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453), genast anmäla detta till socialnämnden. En sådan anmälan kan i vissa fall 

resultera i att socialnämnden fattar beslut om ett tvångsomhändertagande av barnet enligt 

LVU.
87

 

 

I 2 § LVU stadgas att vård ska beslutas om det på grund av brister i omsorgen finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. I förarbetena till bestämmelsen 

uttalas att brister i omsorgen bland annat kan bero på att det finns en påtaglig risk för att 

barnets hälsa skadas till följd av att vårdnadshavarna inte ser till att barnet får den hälso- och 

sjukvård det behöver. Det kan exempelvis vara fråga om att vårdnadshavarna inte samtycker 

till att barnet erhåller en nödvändig blodtransfusion.
88

 Ett omhändertagande enligt 2 § LVU 

innebär att vårdnadshavarna blir av med bestämmanderätten över barnet och istället tar 

socialnämnden över ansvaret.
89

 

 

Om barnets hälsotillstånd är så allvarligt och brådskande att vården inte kan anstå, kan läkaren 

i enlighet med 24 kap. 4 § BrB ge den vård och behandling som krävs för att avvärja fara för 

barnets liv och hälsa. Detta trots att vårdnadshavarna motsätter sig åtgärden och att 

socialnämnden inte hunnit kontaktas för att fatta beslut i frågan.
90

 Huruvida vård i en sådan 

situation kan ges med stöd av bestämmelsen i 4 kap. 4 § PL framstår som oklart. I 4 kap. 4 § 

PL föreskrivs att om fara akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, ska vård ges till 

patienten även om dennes vilja inte kan utreds. En tolkning av bestämmelsen skulle kunna 

vara att den inte kan tillämpas om den underåriges vårdnadshavare motsätter sig den 

nödvändiga vården, eftersom det är vårdnadshavarna som har bestämmanderätten och deras 

vilja faktiskt kan utredas. En annan tolkning av bestämmelsen skulle kunna vara att den kan 

tillämpas när vårdnadshavarna motsätter sig vården, eftersom den underårige patientens vilja 

inte kan utredas om denne inte är beslutskompetent och bestämmanderätten ligger hos 

vårdnadshavarna. 
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2.6 IVO:s bedömning i ärenden om livsuppehållande behandling 

IVO utövar, enligt 7 kap. 1 § PSL, tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. 

Enligt 7 kap. 18 § PSL ska IVO avgöra ärenden om klagomål genom beslut. Vidare framgår 

av bestämmelsen att IVO i ett sådant beslut får uttala sig om huruvida en åtgärd eller 

underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan 

föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Om hälso- och 

sjukvårdspersonal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket 

fängelse är föreskrivet, ska IVO som huvudregel göra anmälan till åtal, se 7 kap. 29 § PSL. 

 

IVO avgjorde år 2016 ett ärende som berörde en patient med livshotande tillstånd.
91

 Ärendet 

avslutades med kritik, med hänvisning till PL som föreskriver att patienten har en 

självbestämmanderätt och att vården, om möjligt, ska utformas i samråd med patienten och 

dennes närstående.
 
Patienten, som var medvetslös, vårdades i livets slutskede och hade 

tidigare uttalat att han inte ville bli ”ett paket”. Resonemang fördes tillsammans med 

patientens närstående om att begränsa vården och det togs ett beslut om att inte göra fler 

neurokirurgiska insatser. IVO bedömde detta som adekvat. Patienten förflyttades mellan olika 

vårdenheter och nya läkare blev delaktiga i vården. När patientens tillstånd försämrades 

ytterligare fattades ett beslut om att patienten skulle opereras. Patienten avled några timmar 

efter operationen. IVO lämnade kritik till vårdgivaren och den hälso- och sjukvårdspersonal 

som fattade beslutet om att operera. Enligt IVO var patientens tillstånd förväntat och att vidta 

andra åtgärder än att begränsa vården ytterligare inte var adekvata. Vidare uttalade IVO att: 

 

”Ett beslut om begränsningar i vården är resultatet av en process med flera steg och 

många inblandade. IVO bedömer att så skedde i detta fall. Att därefter ändra ett beslut 

som är fattat på etisk grund bör likaledes göras på ett planerat och strukturerat sätt, vilket 

inte skedde.” 

 

Ett IVO-beslut från år 2015 berörde en multisjuk patient som vid tillfället ifråga vårdades för 

en lunginflammation.
92

 När patienten lades in på avdelningen fattades ett beslut om 

behandlingsbegränsningar, nämligen att hjärt- och lungräddning inte skulle ges. Patientens 

tillstånd försämrades efter några dagar och patienten avled. IVO menade att beslutet om 

behandlingsbegränsningar var adekvat med hänsyn till förhållandena ifråga. Ärendet 

avslutades emellertid med att IVO riktade kritik mot vårdgivare, eftersom vare sig patienten 

eller dennes närstående erhållit information om patientens hälsotillstånd och beslutet om 

behandlingsbegränsningar. IVO hänvisade till 3 kap. PL som stöd för kritiken.  

 

I ett IVO-avgörande från år 2015 hade ett beslut fattats om att inte ge den berörde patienten 

livsuppehållande behandling.
93

 Ärendet avslutades med att IVO riktade kritik mot 

vårdgivaren, för att en fast vårdkontakt inte hade utsetts till patienten och att 

ställningstagandet om att inte ge livsuppehållande behandling var bristfälligt. IVO hänvisade 

till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:7) om livsuppehållande behandling, 
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där det anges att en legitimerad läkare ska utses som fast vårdkontakt och att denne ska 

genomföra vissa förfaranden vid ett ställningstagande om att inte ge livsuppehållande 

behandling.  

 

År 2016 avgjorde IVO ett ärende som berörde en patient som vårdades på en 

intensivvårdavdelning.
94

 En läkare på intensivvårdsavdelningen hade fattat ett beslut om att 

inte vidta livsuppehållande åtgärder på patienten. Patienten förflyttades senare till en 

ortopedavdelning och den patientansvarige läkaren på ortopedavdelning gjorde ingen 

omprövning av intensivvårdsläkarens ställningstagande till livsuppehållande behandling. När 

patientens tillstånd försämrades vidtogs av den anledningen inga livsuppehållande åtgärder, 

varpå patienten avled. IVO lämnade emellertid inte kritik för att livsuppehållande åtgärder 

inte vidtogs, utan menade att vården varit sakkunnig och omsorgsfull. År 2015 avgjorde IVO 

ett ärende som berörde en mulitsjuk patient som inte hade erhållit hjärt- och lungräddning.
95

 I 

likhet med fallet ovan lämnade inte IVO kritik för att patienten inte erhållit livsuppehållande 

åtgärder i form av hjärt- och lungräddning. 

 

2.7 Sammanfattning 

Patienten har en självbestämmanderätt inom hälso- och sjukvården. Det innebär att hälso- och 

sjukvård enbart får ges om patienten samtycker till det efter att ha erhållit viss information. En 

förutsättning för att kunna lämna samtycke till hälso- och sjukvård är att patienten är 

beslutskompetent. Saknar patienten beslutskompetens kan vård ges om patienten befinner sig 

i en nödsituation. Är patienten ett barn har vårdnadshavarna den primära bestämmanderätt 

över barnets hälso- och sjukvård, om inte barnet är tillräckligt moget för att fatta sådana beslut 

själv. Det yttersta ansvaret för barnet har emellertid Socialstyrelsen, som kan 

tvångsomhänderta ett barn som inte får den hälso- och sjukvård som hans eller hennes 

hälsotillstånd fordrar. IVO har lämnat kritik för att bestämmelser i PL och Socialstyrelsens 

föreskrifter inte efterlevts. IVO har emellertid inte kritiserat beslut om 

behandlingsbegränsningar varpå patienten avlidit. 
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3 Läkarens straffrättsliga ansvar 
 

3.1 Inledning 

Det finns inget specialstraffrättsligt regelverk för hälso- och sjukvårdsverksamheten, varför 

det är den allmänna straffrätten som kan komma att tillämpas när vårdpersonalen agerat på ett 

felaktigt sätt. De straffrättsliga bestämmelserna återfinns i BrB. Inom hälso- och sjukvården 

tillåts annars otillåtna gärningar i högre utsträckning än på andra områden, vilket beror på den 

nytta som hälso- och sjukvården medför.
96

 Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är det emellertid 

högst oklart när hälso- och sjukvårdspersonalen får vidta annars otillåtna gärningar. 

Författarna menar att lagstiftningsbehovet påtagligt.
97

 Ett delsyfte med uppsatsen är att 

redogöra för regleringen om straffrättsligt ansvar och påföljdsbestämning vid orsakande av 

annans död. Delsyftet omfattar även att analysera och diskutera om en läkare kan hållas 

straffrättsligt ansvarig för att, på patientens begäran ha avbrutit eller inte inlett en 

livsuppehållande behandling och om påföljdsbestämningen kan påverkas av patientens 

begäran. I detta kapitel kommer därför det angivna delsyftet om straffrättsligt ansvar och 

påföljdsbestämning att behandlas.  

 

3.2 Brottsbeskrivningsenlighet 
 

3.2.1 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen, som innebär att ingen får hållas straffrättsligt ansvarig för något som vid 

gärningstillfället inte utgjorde ett brott, stadgas i såväl artikel 7 EKMR som i 2 kap. 10 § RF 

och 1 kap. 1 § BrB.
98

 Legalitetsprincipen definieras vanligen enligt de latinska uttrycken nulla 

poene sina lege (inget straff utan lag), nulla poene sine crimine (inget straff utan brott), 

nullum crimen sine poena legali (inget brott utan kriminalisering genom lag).
99

 

Legalitetsprincipen ska fungera som en garanti för rättssäkerhet och ställer krav på 

förutsägbarhet.
100

 Medborgarna ska kunna förutse vilka gärningar som utgör brott och således 

kan leda till straff.
101

 Med gärningar avses såväl handlingar som underlåtenheter.
102

  

 

Av legalitetsprincipen kan utläsas dels ett krav på att det finns en föreskrift som stadgar vilka 

gärningar som utgör brott och således leder till straff samt att denna föreskrift inte är 

obestämd i sin utformning, dels att det föreligger ett förbud mot retroaktivitet och analogier 

till nackdel för den tilltalade.
103

 Till följd av legalitetsprincipen kan straffrättsligt ansvar 

enbart ådömas för en gärning som är brottsbeskrivningsenlig, med vilket avses att gärningen 

faller in under rekvisiten i en brottsbestämmelse.
104
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3.2.2 Garantställning 

I regel anses underlåtenheter mindre straffvärda än handlingar. Bestämmelser om påbud begär 

mer från den enskilde än vad bestämmelser om förbud gör. Brottsbeskrivningarna i BrB avser 

i första hand vidtagna handlingar. Om ordalydelsen i brottsbestämmelsen tillåter kan 

emellertid dessa brott även begås genom rena underlåtenheter. Huvudregeln är att alla brott 

kan begås genom underlåtenhet, med undantag för de brott som kräver en egenhändig 

handling så som exempelvis sexualbrotten i 6 kap. BrB.
105

 Straffrättsligt ansvar för brott 

begångna genom underlåtenhet förutsätter att gärningspersonen befunnit sig i en 

garantställning, med vilket avses en rättsplikt att handla.
106

 En typ av garantställning utgörs av 

skyddsgaranter, vilka har att skydda någon eller något från skador.
107

 Garantställningen kan 

åligga en person på grund av en bestämmelse i lag eller annan föreskrift, frivilligt åtagande 

eller eget föregående handlande.
108

 

 

När en läkare åtagit sig att behandla en patient inträder en ställning som skyddsgarant för 

läkaren.
109

 Det innebär att läkaren har ett ansvar för patientens välbefinnande och är skyldig 

att ge den vård som patientens hälsotillstånd fordrar.
110

 Ställningen som skyddsgarant 

omfattar emellertid inte en skyldighet att handla om den som ska skyddas är en vuxen 

beslutskompetent person som avsiktligen väljer att utsätta sig för fara, genom att exempelvis 

avstå från läkemedel.
111

 En ställning som skyddsgarant gäller även för vårdnadshavare 

gentemot sina barn, eftersom vårdnadshavarna enligt 6 kap. 2 § FB har ett ansvar för barnens 

omvårdnad.
112

 Det innebär att det utgör ett brott enligt 3 kap. BrB att som vårdnadshavare 

underlåta att se till att barnet erhåller den hälso- och sjukvård det behöver.
113

 

 

3.2.3 Dödshjälp 

Inom såväl den akademiska som den allmänna debatten används flera olika begrepp för att 

definiera livsförkortande åtgärder som begås i syfte att hjälpa någon att dö. Eutanasi, även 

kallat dödshjälp, är ett sådant begrepp. Vanligen görs en åtskillnad mellan aktiv och passiv 

eutanasi/dödshjälp. Med den förra avses livsförkortande åtgärder som kräver en aktiv 

handling, medan den senare avser underlåtenhet att ge behandling som håller patienten vid 

liv.
114

 Ytterligare ett begrepp som är vanligt förekommande i debatten om livsförkortande 

åtgärder är barmhärtighetsmord. Enligt förarbetena till BrB avses med begreppet ett dödande 

som föranletts av stark medkänsla och som syftar till att göra slut på plågorna för den som är 

obotligt sjuk.
115
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Att orsaka någons död utgör ett brott i svensk rätt. I 3 kap. 1 § BrB föreskrivs att den som 

berövar annan livet, döms för mord. Enligt 3 kap. 2 § BrB ska dömas för dråp, om berövandet 

av annans liv med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse 

som mindre grovt. Aktiv dödshjälp är ett sådant berövande av annans liv som HD bedömt 

som mindre grovt och således rubricerat som dråp.
116

 Frågan om passiv dödshjälp berördes 

inte av HD. 

 

Att ta sitt eget liv är inte straffbelagt och av den anledningen utgör inte heller medhjälp till 

självmord ett brott, eftersom medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § BrB följer vid medhjälp till 

en straffbelagd gärning. Det är först när gärningen är att bedöma som ett berövande av annans 

liv som den utgör ett brott.
117

 Medhjälp till självmord från läkarens sida skulle visserligen 

kunna leda till straffrättsligt ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB. Det förutsätter i 

sådana fall att läkarens åtgärd, exempelvis att skriva ut läkemedel som patienten ska använda 

för att ta sitt liv, utgör myndighetsutövning. Om så är fallet framstår emellertid som oklart.
118

 

 

I NJA 1979 s. 802 dömdes en kvinna (inte läkare) för dråp efter att hon hjälpt en nästan helt 

förlamad man att avsluta sitt liv. Kvinnan hade i omgångar fört in sjuttio tabletter i form av 

barbiturater i mannens mun och därefter injicerat insulin i honom. Hon hävdade att det inte 

stod bortom rimligt tvivel att inte enbart tabletterna orsakat mannens död och att hon genom 

att lägga tabletterna i mannens mun enbart hade medverkat till självmord, eftersom effekten 

(döden) var beroende av att mannen sedan svalde tabletterna. HD anförde emellertid att 

införandet av tabletterna och injektionen skulle bedömas som en handling. De fastslog att 

mannen visserligen medverkat genom att svälja tabletterna, men att kvinnans agerande varit 

så självständigt att hon var att bedöma som gärningsperson. 

 

I ett tingsrättsavgörande från år 2011 åtalades en läkare för dråp på ett spädbarn.
119

 Åklagaren 

menade att läkaren hade gett spädbarnet en överdos av preparatet tiopental i syfte att orsaka 

barnets död. Läkaren stod emellertid fast vid att hon inte gett patienten tiopental 

överhuvudtaget. Flickan, som föddes 15 veckor för tidigt, hade drabbats av en hjärnblödning 

och fått allvarliga hjärnskador. Tre och en halv månad efter flickans födsel bedömde läkaren 

tillsammans med annan personal att det inte längre var meningsfullt att ge flickan 

livsuppehållande behandling. Föräldrarna samtyckte till det, varpå flickans respirator 

kopplades bort och några timmar senare avled hon. Vid en obduktion upptäcktes exceptionellt 

höga halter tiopental i flickans blod. TR:n bedömde emellertid att analysresultatet inte var 

tillförlitligt, eftersom det var förenat med flera felkällor som inte kunde lämnas utan avseende. 

Det kunde dock konstateras att tiopental i fanns i blodet, men inte hur stor mängden var. 

Vidare anförde TR:n att det fick anses klarlagt att flickan vid tidigare tillfällen fått tiopental 

av andra än den tilltalade läkaren och att det inte kunde uteslutas att det var dessa doser som 

fanns kvar i flickans blod vid obduktionen. TR:n ogillade åtalet mot läkaren. 
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I det ovan angivna tingsrättsavgörandet från 2011 påpekade TR:n följande om vård i livets 

slutskede och dråp: 

 

”I den debatt som har förevarit har stundtals påståtts att målet rör gränsdragningen mellan 

vad en läkare får och inte får göra när det gäller att lindra smärta och ångest i livets 

slutskede. Detta är inte korrekt. Vad åklagaren påstår i målet är istället att [flickan] har 

förgiftats, att hon har fått motta en oerhört hög dödlig dos tiopental och att denna dos 

getts henne i avsikt att hon skulle dö, inte i avsikt att lindra hennes smärta eller ångest. 

Det är tveklöst så att ett sådant agerande, om det har ägt rum, är straffbart som dråp enligt 

svensk rätt, oavsett om det föranletts av barmhärtighetsmotiv och oavsett om [flickan] 

ändå skulle ha dött inom en mycket kort tidsrymd.”
120 

 

Genom åren har det vid ett flertal tillfället uttalats att aktiv dödshjälp bör vara otillåtet, även 

inom hälso- och sjukvården. Straffrättskommittén uttalade år 1953 att: 

 

”Vad angår läkares verksamhet har med rätta framhållits att förtroendet för läkarnas 

behandling av de sjuka skulle kunna allvarligt rubbas av en bestämmelse som gåve en 

läkare möjlighet att, med samtycke av en patient som av naturliga skäl tillfälligt kunde 

känna längtan efter att bliva befriad från ett svårt lidande, vidtaga en åtgärd som 

förkortade dennes liv”.
121

  

 

Utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede uttalade år 1979 att: 

 

”Socialutskottet har klart sagt ifrån att utredningsarbetet skall bedrivas från 

utgångspunkten, att aktiv eutanasi alltjämt skall vara förbjuden. Utredningen delar denna 

åsikt. ’Aktiv dödshjälp’ innebär att en annan person på ett eller annat sätt bringar den 

sjuke om livet. Om detta blev tillåtet skulle det i sak innebära patientens rätt att bli dödad 

samt en rätt - eventuellt också en skyldighet - för annan person att döda i tjänsten.”
122

  

 

I ett kommittédirektiv från år 1997 fördes resonemang kring dödshjälp. Det uttalades att 

läkarens uppgift är att värna liv. En legalisering av dödshjälp skulle dels kunna medföra ett 

minskat förtroende för hälso- och sjukvården och dels kunna leda till oro bland människor 

som trots svår sjukdom inte vill avsluta sitt liv. Vidare framfördes i kommittédirektivet att en 

begäran om att få dö kan vara ett resultat av en rädsla för att livets slutskede ska vara förenat 

med smärta och plågor. Sådana brister ska inte kompenseras med dödshjälp från läkaren, utan 

istället genom att den palliativa vården blir bättre. Frågan om dödshjälp skulle av den 

anledningen inte utredas av kommittén.
123

 Så sent som i februari 2016 anförde statsrådet 

Gabriel Wikström (S) att han inte är villig att initiera en utredning: 

 

”för att på djupet analysera om enskilda människors vilja att dö något i förtid vid svåra 

lidanden nära livets slut, och under sträng kontroll, borde kunna respekteras”.
124
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3.2.4 Kausalitet 

Kravet på brottsbeskrivningsenlighet innebär att en gärning ska ha orsakat en effekt som 

föreskrivs i en brottsbestämmelse, exempelvis att gärningen lett till att någon annans liv 

berövats. Kausalitet saknar emellertid naturliga gränser, varför många gärningar kan ha 

samband med orsakandet av en effekt som är straffbelagd och det således uppstår problem 

med att bedöma om ett orsaksförhållande är straffrättsligt relevant eller inte.
125

 Det måste med 

andra ord konstateras att följden verkligen har orsakats av gärningen ifråga.
126

 Av den 

anledningen kompletteras brottsbestämmelsernas ordalydelse med allmänna principer, vilka 

begränsar det straffrättsliga området till vissa typer av orsakssamband. Asp, Ulväng och 

Jareborg använder termen gärningsculpa för att beteckna dessa begränsningar.
127

  

 

Kravet på gärningsculpa innebär att gärningen ska vara kontrollerad, utgöra ett otillåtet 

risktagande och ha orsakat följden på ett relevant sätt. En gärning är kontrollerad om 

gärningspersonen har förmåga att påverka det kausala förloppet. Brott förutsätter 

kontrollerade gärningar, varför straffrättsligt ansvar inte kan ådömas den som helt saknade 

kontroll över händelseförloppet.
128

 Beträffande otillåtna risktaganden gäller att verksamheter 

som är socialt nyttiga måste få bedrivas även om de är förenade med risker som under andra 

förhållanden inte skulle accepteras. Risktagandet anses i sådana fall vara socialadekvat och är 

således inte otillåtet.
129

  

 

Till följd av den nytta hälso- och sjukvården medför, tillåts annars straffbelagda gärningar i 

avsevärt större omfattning där än på andra områden.
130

 Det är exempelvis tillåtet att inom 

hälso- och sjukvården söva ner människor, skära i kroppar och amputera kroppsdelar, vilket i 

princip inte skulle godtas på andra områden.
131

 Sådana åtgärder faller, beroende på 

omständigheterna, in under rekvisiten för antingen misshandel, grov misshandel eller 

synnerligen grov misshandel.
132

 I 3 kap. 5 § BrB föreskrivs att den som tillfogar en annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel. Om gärningen var livsfarlig eller om 

gärningspersonen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet, döms för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB. I 3 kap. 

6 § BrB föreskrivs vidare att vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt 

beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller 

om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. 

 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är det socialadekvat att avstå från att inleda en 

livsuppehållande behandling som är meningslös. Att avstå från att sätta in en sådan 

behandling kan inte anses utgöra ett otillåtet risktagande, eftersom risken för att dö inte 
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förändras till följd av att behandlingen inte sätts in.
133

 Även Vängby menar att det inte kan 

vara fråga om ett orsakande av någons död om behandlingen som inte sätts in är meningslös, 

varför en sådan underlåtenhet från läkarens sida inte skulle leda till straffrättsligt ansvar.
134

  

 

3.3 Uppsåt 

Det stadgas i 1 kap. 2 § BrB att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses 

som brott endast då den begås uppsåtligen. Vad som avses med uppsåt framgår inte av 

lagtexten. I förarbetena till bestämmelsen hänvisas till den definition av begreppet som växt 

fram i praxis och doktrin, där uppsåtet delats upp i tre olika typer.
135

 Direkt uppsåt, även kallat 

avsiktsuppsåt, föreligger om syftet med gärningen är att orsaka följden. Indirekt uppsåt, även 

kallat insiktsuppsåt, föreligger om gärningspersonen inte haft för avsikt att orsaka följden, 

men likväl har varit helt införstådd med konsekvenserna av sitt agerande och betraktat dessa 

som nödvändiga för att uppnå sitt syfte.
136

 Uppsåtets nedre gräns utgörs av det eventuella 

uppsåtet som innebär att gärningspersonen uppfattar följden som möjligen förbunden med 

gärningen och att det till följd av omständigheterna måste antas att gärningspersonen inte 

skulle ha avstått från gärningen om denne visste vilka konsekvenserna skulle bli.
137

 HD har 

senare utvecklat uppsåtets nedre gräns till det så kallade likgiltighetsuppsåtet, vilket innebär 

att: 

 

”ett förverkligande av effekten inte utgjorde ett relevant skäl för att avstå från 

gärningen”.
138

 

 

Kravet på uppsåt härrör från skuldprincipen, av vilken följer att endast den som ådagalagt 

skuld ska hållas straffrättsligt ansvarig.
139

 Att en gärning är begången med uppsåt innebär att 

den är begången med vett och vilja.
140

 Det betyder inte att gärningspersonen måste ha haft 

ond avsikt. Även den som agerar eller underlåter att agera på grund av sympati eller 

medömkan kan begå brottbeskrivningsenliga gärningar med uppsåt.
141

 Det är vid 

gärningstillfället som uppsåt ska föreligga, varför det inte spelar någon roll om 

gärningspersonen ångrar sig efter att gärningen är begången eller om uppsåt föreligger efter, 

men inte under, gärningstillfället.
142

 

 

Brottsbegreppet kan delas upp i objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten 

utgörs av brottsbeskrivningarna i varje brottsbestämmelse och de subjektiva rekvisiten utgörs 

av kravet på uppsåt. Av täckningsprincipen följer att det ska föreligga en överensstämmelse 
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mellan de objektiva och de subjektiva rekvisiten, vilket innebär att den 

brottsbeskrivningsenliga gärningen ska täckas av gärningspersonens uppsåt.
143

 

 

En gärning kan delas upp i handling eller underlåtenhet, följder och omständigheter. 

Handlingen eller underlåtenheten skulle kunna utgöras av att en läkare avbryter eller inte 

inleder en livsuppehållande behandling på en patient. Följderna av handlingen eller 

underlåtenheten blir att patienten avlider. Omständigheterna utgörs bland annat av att 

patienten är en annan människa.
144

 

 

Om handlingen eller underlåtenheten är medveten och kontrollerad föreligger uppsåt i 

förhållande till den delen av gärning. En gärning som inte är kontrollerad är emellertid inte 

brottsbeskrivningsenlig, varför brott är uteslutet redan innan uppsåtsbedömningen görs om 

gärningen var okontrollerad.
145

 Följaktligen utreds frågan om uppsåt endast i förhållande till 

följderna och omständigheterna. Effekten av gärningen kan täckas av någon av de angivna 

uppsåtsformerna, medan omständigheterna endast kan täckas av visshet eller likgiltighet.
146

  

 

3.4 Ansvarsfrihet 
 

3.4.1 Allmänna grunder för ansvarsfrihet 

Det förekommer situationer när straffansvaret får ge vika för ett intresse av annat slag.
147

 I 

24 kap. BrB föreskrivs om allmänna grunder för ansvarsfrihet. En annars straffbelagd gärning 

kan rättfärdigas till följd av en undantagsregel. Gärningen utgör i sådana fall inte ett brott.
148

 

Bestämmelserna om nöd i 24 kap. 4 § BrB och samtycke i 24 kap. 7 § BrB kan många gångar 

rättfärdiga medicinska åtgärder. Även om en straffbelagd gärning inte kan rättfärdigas 

förekommer det att gärningspersonen ursäktas och således inte hålls straffrättsligt ansvarig, 

till exempel på grund av straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § BrB.
149

 Bestämmelserna i 

24 kap. BrB är emellertid inte tillräckliga för att förklara tillåtligheten i vissa åtgärder inom 

hälso- och sjukvården, varför den oskrivna undantagsregeln om socialadekvans har 

formulerats.
150

 

 

3.4.2 Nöd 

I 24 kap. 4 § BrB stadgas att gärningar som begås i nöd utgör brott endast om gärningen är 

oförsvarlig och att nöd föreligger när fara hotar exempelvis liv eller hälsa. Som framgått ovan 

kan nödrätten i vissa fall rättfärdiga att vård och behandling ges trots att inte patienten lämnat 

samtycke.
151

 Bestämmelsen kan emellertid inte åberopas när någons liv avslutas i syfte att 

                                                           
143

 Prop. 1993/94:130 s. 21. 
144

 Jfr Asp, Ulväng & Jareborg s. 323. 
145

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 323 f. Se ovan i avsnitt 3.2.4 om kravet på kontrollerad gärning. 
146

 SOU 1996:185 del I s. 85 och Asp, Ulväng & Jareborg s. 288 ff. och 323. 
147

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 208 och 369. 
148

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 208. 
149

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 369. 
150

 Asp, Ulväng & Jareborg s. 258 f. 
151

 Se ovan i avsnitt 2.4.3. 



31 

 

dämpa den avlidnes lidande, oavsett om samtycke till det föreligger eller inte. Ordalydelse i 

lagtexten ger inte utrymme för en sådan tolkning.
152

 

 

3.4.3 Samtycke 

24 kap. 7 § BrB föreskriver att en gärning som någon begår med samtycke från den mot 

vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller 

fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. I förarbetena till 

bestämmelsen uttalas att gränsen för samtyckets ansvarsbefriande verkan går mellan ringa 

misshandel och misshandel av normalgraden. Därefter framhålls att gränsdragningen förvisso 

blir annorlunda inom hälso- och sjukvården, eftersom det föreligger ett godtagbart syfte 

bakom de medicinska åtgärderna. Förarbetena är emellertid tydliga med att oavsett syftet 

bakom gärningen kan ett samtycke aldrig vara ansvarsbefriande när någons liv berövas. 

Lagstiftaren menar att en gärning som leder till någon annans död är så pass allvarlig att ett 

samtycke under inga omständigheter bör leda till ansvarsfrihet.
153

  

 

3.4.4 Straffrättsvillfarelse 

Huvudregeln i svensk rätt är att okunskap om straffbud och en felaktig tro om vilka gärningar 

som är otillåtna, inte friar från ansvar. Det finns emellertid vissa undantag som kan leda till 

ansvarsfrihet.
154

 I 24 kap. 9 § BrB föreskrivs att en gärning som någon begår i villfarelse 

rörande dess tillåtlighet (straffrättsvillfarelse) ska inte medföra ansvar för henne eller honom 

om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga 

bestämmelsen eller av annan orsak var uppenbart ursäktlig. Lagstiftarens intention är att 

bestämmelsen enbart ska tillämpas i rena undantagssituationer.
155

 

 

I förarbetena till bestämmelsen i 24 kap. 9 § BrB uttalas att bland annat felaktiga besked från 

myndigheter kan leda till att gärningspersonen ursäktas på grund av straffrättsvillfarelse. Med 

felaktiga besked från myndigheter avses framförallt fall där personen ifråga, i syfte att ta reda 

på vad som gäller i en bestämd situation, vänt sig till en myndighet för att få svar. Det 

felaktiga beskedet kan utgöras av såväl skriftligt informationsmaterial som muntliga besked. 

Viktigt är att gärningspersonen dels vänt sig till rätt myndighet och dels lämnat fullständig 

information om bakgrunden för det som svar önskas få om. Vidare ska gärningspersonen haft 

särskilda skäl att vända sig till myndigheten, vilken måste ha haft såväl möjlighet som 

behörighet att ge ett svar på frågan.
156

 Fråga är om exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om livsuppehållande behandling, kan anses utgöra sådana felaktiga besked 

från en myndighet som avses för att bestämmelsen i 24 kap. 9 § BrB ska kunna tillämpas. 
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3.4.5 Socialadekvans 

Den oskrivna regeln om socialadekvans fungerar som en säkerhetsventil när det saknas 

tillämpbara lagregler som tillåter annars straffbelagda gärningar och det skulle framstå som 

orimligt och oavsiktligt att hålla någon straffrättsligt ansvarig.
157

 I 6 kap. 1 § PSL föreskrivs 

att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Regeln om socialadekvans innebär att åtgärder inom hälso- och 

sjukvård som utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet inte ska leda 

till straffrättsligt ansvar.
158

  

 

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet saknar legaldefinition, även om det har funnits 

inom hälso- och sjukvården sedan lång tid tillbaka.
159

 Klart är emellertid att innebörden av 

begreppet förändras med tiden, allteftersom den medicinska utvecklingen fortskrider.
160

 I 

huvudbetänkandet från alternativmedicinkommittén hänvisas till en tolkning av begreppet 

som Socialstyrelsen gjorde i ett svar till en enskild läkare år 1976. Där angav Socialstyrelsen 

följande:
 
 

 

”Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att 

beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett 

’både och’ – inte ett ’antingen eller’. När exempelvis en ny behandlingsmetod 

introduceras saknas självklart erfarenhet. Det vetenskapliga underlaget får vara grunden 

för att metoden accepteras eventuellt efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra 

fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande underlaget för att en 

behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska och/eller experimentella vetenskapliga 

bevisen för dess effektivitet kan vara begränsade. 

 

I vissa fall har socialstyrelsen utfärdat anvisningar till ledning för medicinalpersonalen i 

vissa konkreta situationer t ex angående hur vissa sjukdomstillstånd bör diagnostiseras 

eller behandlas. I de fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär 

kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.”
161

 

 

I slutändan är det domstolen som kan komma att pröva om en åtgärd är utförd i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder emellertid inte att det 

är juristerna själva som avgör vilka åtgärder som är förenade med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Till grund för bedömningen ligger den samlade läkarkårens syn på behandlingens 

vetenskapliga stöd, resultat vid praktisk användning och dess för- och nackdelar.
162

 

 

I huvudbetänkandet från utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets 

slutskede anges att en läkare inte är tvungen att ta till alla medel som finns att tillgå för att 

förlänga livet på en patient när dennes död framstår som oundviklig. Om en meningsfylld 
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tillvaro bedöms som utesluten och döden är nära förestående är läkaren inte skyldig att 

förlänga patientens liv så långt det bara går.
163

 Vidare framgår följande i huvudbetänkandet:  

 

”Om en patient, även efter ingående information och trots den påverkan, som en läkare 

genom sin auktoritet och sin ställning medvetet eller omedvetet utövar, alltjämt motsätter 

sig livräddande terapi, har läkaren i regel endast att rätta sig efter patientens önskemål, så 

länge dennes omdömesförmåga bedöms vara intakt. Han får ta risken att bli ställd till 

ansvar för att han inte handlat i överensstämmelse med vetenskap eller beprövad 

erfarenhet. Det kan till exempel inte uteslutas att nära anhörig till en avliden ifrågasätter 

det riktiga i läkarens handlande och fordrar rättslig prövning. Läkaren kan endast i viss 

mån gardera sig. Han kan till sitt skydd be patienten om ett intyg i vilket denne bekräftar 

att han motsatt sig behandling eller försäkra sig om vittnen som kan bestyrka att så varit 

förhållandet. Man torde kunna utgå ifrån att skälig hänsyn skulle tas härtill vid en 

eventuell rättslig prövning.”
164

 

 

Som nämns ovan i avsnitt 2.3.4 anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:7) om livsuppehållande behandling att en livsuppehållande behandling, på en 

beslutskompetent patients begäran, ska avbrytas eller inte inledas. Asp, Ulväng och Jareborg 

menar visserligen att föreskrifterna och de allmänna råden är av betydelse för en straffrättslig 

bedömning, men att de dels inte är juridiskt bindande och dels är för generella för att kunna ge 

en entydig vägledning.
165

  

 

I doktrinen talas det om två fall av tillåten aktiv dödshjälp. Det första fallet innebär att när det 

inte längre är möjligt att bota är det tillåtet att lindra, även om smärtlindringspreparatet 

påskyndar döden.
166

 Det andra fallet gäller avbrytande av behandling genom att koppla bort 

näringsdropp eller stänga av en respirator. Leijonhufvud (tidigare Löfmarck) menar att 

läkaren har rätt att avbryta en sådan behandling om patientens död är ofrånkomlig och nära 

förestående, medan Asp, Ulväng och Jareborg skriver att sådana åtgärder får anses 

socialadekvata om patienten inte kommer få sitt medvetande tillbaka.
167

 Även Rynning och 

Vängby menar att det är tillåtet att koppla bort dropp eller stänga av en respirator, om 

behandlingen är meningslös.
168

 

 

I Socialstyrelsens handbok om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling anges att:  

 

”när en patient är döende och det inte längre finns botande behandling att erbjuda kan det 

bli nödvändigt att överväga om det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet 

att ge livsuppehållande behandling”.
169
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Enligt Socialstyrelsen ska behandlingar som gör mer skada än nytta avbrytas eller inte 

inledas. Hälso- och sjukvårdens resurser ska, enligt Socialstyrelsen, inte läggas på åtgärder 

som saknar effekt eller är utsiktslösa.
 170

 

 

3.5 Påföljdsbestämning 
 

3.5.1 Allmänt om brottspåföljder 

Brottspåföljderna delas in i straff och annan påföljd.
171

 Straffen utgörs av böter och fängelse, 

medan annan påföljd utgörs av villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild 

vård, se 1 kap. 3 § BrB. Varje brottsbestämmelse innehåller en straffskala med ett 

straffminimum och ett straffmaximum. Straffskalan ger uttryck för gärningstypens grad av 

förkastlighet.
172

  Enligt 1 kap. 5 § BrB är fängelse att anse som ett svårare straff än böter. I 

27 kap. 1 § och 28 kap. 1 § BrB föreskrivs att rätten får döma till villkorlig dom respektive 

skyddstillsyn för ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Villkorlig 

dom och skyddstillsyn utgör således alternativ till fängelse. Vårdpåföljder förekommer för 

missbrukare, psykiskt störda och unga lagöverträdare, se 31 och 32 kap. BrB. 

 

3.5.2 Straffvärde   

I 29 kap. 1 § BrB stadgas att straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig 

rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller 

den samlade brottslighetens straffvärde. Som framgår ovan i avsnitt 3.1.3 kan dödshjälp leda 

till straffrättsligt ansvarig för dråp. I 3 kap. 2 § BrB stadgas att straffskalan för dråp är 

fängelse sex till tio år. Huvudregeln är att straffvärdet placeras relativt nära straffskalans 

minimum och att den övre delen av straffskalan utnyttjas för de synnerligen speciella och 

högst ovanliga fallen.
173

 Av bestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB framgår att den skada, kränkning 

eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt 

de avsikter eller motiv som han eller hon haft ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. 

Därav kan straffvärdet i första hand sägas vara ett uttryck för hur klandervärd själva 

gärningen var.
174

  

 

I 29 kap. 3 § p. 4 BrB föreskrivs att som förmildrande omständigheter vid bedömningen av 

straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas om brottet 

föranletts av stark mänsklig medkänsla. Det framgår också av 29 kap. 3 § BrB att det finns 

möjlighet att underskrida brottets minimistraff. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att till 

brott som föranletts av stark mänsklig medkänsla hör exempelvis så kallade 

barmhärtighetsmord, med vilket avses ett dödande för att göra slut på någons plågor.
175

 I NJA 

1979 s. 802 var det fråga om ett dödande som föranlett av stark mänsklig medkänsla.
176

 Av 

rättsfallet framgick att den tilltalades syfte varit humanitärt och att det måste följt sig naturligt 
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för henne att följa den avlidnes anvisningar beträffande genomförandet, varför det fanns skäl 

att underskrida minimistraffet. 

 

Enligt 29 kap. 3 § p. 5 ska som förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet 

särskilt beaktas om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. BrB. 

I förarbetena till den ansvarsbefriande bestämmelsen om samtycke i 24 kap. 7 § BrB kan 

utläsas att samtycke vid berövande av någon annans liv inte kan leda till ansvarsfrihet. 

Lagstiftaren anser att det är: 

 

”fullt tillräckligt med det hänsynstagande till gärningsmannens avsikter och motiv som 

skall ske enligt 29 kap. 1 § andra stycket BrB och den reducering av straffvärdet som 

enligt 29 kap. 3 § BrB blir följden av att en gärning föranletts av stark mänsklig 

medkänsla och att samtycke förelegat”.
177

 

 

3.5.3 Billighetsskäl 

Strafflindringsgrunderna i 29 kap. 5 § BrB brukar vanligen benämnas billighetsskäl och ger 

uttryck för gärningspersonens straffvärdighet.
178

 I 29 kap. 5 § första stycket p. 7 stadgas att 

vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den 

tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas 

bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig 

svårighet i yrkes- eller näringsutövning. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att med annat 

hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning avses bland annat indragning av 

yrkeslegitimation och ett av exemplen som anges är en läkare som får sin legitimation 

indragen.
179

 

 

Endast den som har läkarlegitimation är behörig att utöva yrket och kalla sig läkare, se 4 kap. 

1, 4 och 5 §§ PSL. I 8 kap. 3 § första stycket p. 2 PSL föreskrivs att legitimationen kan 

återkallas om den legitimerade i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett 

allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne. I förarbetena till 

bestämmelsen uttalas att exempelvis brott mot annans liv är ett sådant brott som kan vara 

ägnat att påverka förtroendet. Vid bedömningen av om brottet är allvarligt ska en 

helhetsbedömning göras och hänsyn tas bland annat till brottets straffvärde och påföljden av 

brottet.
180

 

 

Av bestämmelsen i 29 kap. 5 § andra stycket BrB framgår att brottets straffminimum får 

underskridas till följd av att det föreligger sådana omständigheter som anges i första stycket 

och särskilda skäl påkallar det. Vidare framgår av 29 kap. 6 § BrB att påföljdseftergift kan 

meddelas om det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 § är uppenbart 

oskäligt att döma till påföljd.  
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3.5.4 Påföljdsval 

Av 30 kap. 1 och 4 §§ BrB kan utläsas att det föreligger en presumtion mot fängelse.
181

 Enligt 

1 § är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn och enligt 

4 § ska särskilt avseende fästas vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än 

fängelse, varvid omständigheter enligt 29 kap. 5 § BrB ska beaktas. Som skäl för fängelse 

talar enligt 30 kap. 4 § BrB brottslighetens straffvärde, art och tidigare brottslighet. I 

förarbetena till bestämmelsen uttalas att 

 

”som ett riktmärke anges att om ett brott vid straffvärdebedömningen anses böra medföra 

ett års fängelse eller mer innebär det en presumtion för att fängelse skall ådömas”.
182

 

 

I NJA 1979 s. 802 dömdes de tilltalade till ett års fängelse för dråp efter att ha hjälp en man 

att avsluta sitt liv.
183

 HD anslöt sig till HovR:ns uttalanden i påföljdsfrågan och fastställde 

HovR:ns domslut. HovR:n angav följande om påföljdsfrågan i sin dom att den tilltalade: 

 

”har tidigare inte dömts för brott, och vad som i övrigt framkommit om hennes personliga 

förhållanden talar för att ett strängt straff ej erfordras för att hon skall avhålla sig från 

fortsatt brottslighet av förevarande slag. 

 

Å andra sidan måste beaktas, att gärningen innebär ett allvarligt avsteg från den 

rättsuppfattning som präglar BrB:s hithörande bestämmelser och som grundas på 

respekten för människolivet även i det fall då livets värde för en svårt sjuk kan te sig 

tvivelaktigt. Att lämna sådana avsteg utan kännbar påföljd kunde få svåröverskådliga 

konsekvenser. Utan en lagstiftning på området eller i vart fall vägledande riktlinjer med 

erforderlig förankring i samhället kan det inte komma i fråga att bryta med hittillsvarande 

grundsatser och godtaga s k dödshjälp. På grund av det anförda finner HovR:n det av 

hänsyn till allmän laglydnad påkallat att döma […] till ett fängelsestraff som understryker 

allvaret i HovR:ns bedömning av gärningen.” 

  

3.6 Sammanfattning 

Aktiv dödshjälp utgör ett brott i svensk rätt och har rubricerats som dråp. För att 

gärningspersonen ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig måste tre komponenter vara 

uppfyllda. För det första måste gärningen vara brottsbeskrivningsenlig, med vilket avses att 

gärningen faller in under rekvisiten i en brottsbestämmelse och att det föreligger en kausalitet 

mellan gärningen och följden. Om det är fråga om ett underlåtenhetsbrott måste läkaren 

dessutom befinna sig i en garantställning. För det andra måste gärningen vara begången med 

uppsåt, vilket innebär att gärningen är begången med vett och vilja. För det tredje ska det inte 

föreligga några ansvarsfrihetsgrunder, vilka i detta fall kan utgöras av nöd, samtycke, 

straffrättsvillfarelse eller den oskrivna regeln om socialadekvans. Ansvarsfrihetsgrunderna 

nöd och samtycke kan emellertid in åberopas vid dödande av den nödställde respektive 

samtyckande patienten. Om läkaren skulle hållas straffrättsligt ansvarig kan straffvärdet och 

straffmätningen påverkas i mildrande riktning av att patienten avböjt behandlingen. 
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4 Sammanfattande analys och slutsats 
 

4.1 Tre delsyften 

Uppsatsens övergripande syfte har varit att utreda, analysera och diskutera om en läkare, som 

på patientens begäran avbryter eller avstår från att inleda en livsuppehållande behandling, kan 

hållas straffrättsligt ansvarig för orsakande av patientens död. Det övergripande syftet har 

delats in i tre delsyften, vilka rör patientens självbestämmanderätt inom hälso- och 

sjukvården, straffrättsligt ansvar för en läkare som orsakar patientens död och perspektiv de 

lege ferenda. I detta avslutande kapitel analyseras och diskuteras det som framkommit i den 

tidigare framställningen, varpå slutsatser dras. 

 

4.2 Patientens självbestämmanderätt inom hälso- och sjukvården 

Den fysiska integriteten är ett av rättsordningen skyddat intresse, även inom hälso- och 

sjukvårdens område. Dels har Europadomstolen konstaterat att en beslutskompetent patient, 

enligt artikel 8 EKMR, i regel har rätt att avböja en behandling även om det leder till att 

patienten avlider och dels föreskriver 2 kap. 6 § RF ett skydd mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp. Vidare har stadgandena i EKMR och RF realiserats genom bestämmelsen i 4 kap. 2 § 

PL, som föreskriver att hälso- och sjukvård inte får ges utan samtycke och att ett lämnat 

samtycke när som helst kan dras tillbaka. Det innebär, enligt förarbetena till bestämmelsen, att 

patienten har en i princip obegränsad rätt att få en behandling avbruten eller inte inledd 

överhuvudtaget. Enligt 4 kap. 1-3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande 

behandling ska den fasta vårdkontakten ta ställning i enlighet med patientens önskemål och 

ombesörja att den livsuppehållande behandlingen inte inleds eller inte fortsätter. 

 

I rättsfallet Pretty mot Storbritannien konstaterade Europadomstolen att patienten, enligt 

artikel 8 EKMR, har en rätt att avböja behandlingar oavsett om de är livsuppehållande eller 

inte. Vidare konstaterades emellertid att ett förbud mot att hjälpa någon att dö inte strider mot 

bestämmelsen i artikel 8 EKMR. Av den anledningen beror frågan om hur omfattande 

patientens självbestämmandrätt är, på gränsdragningen mellan att avböja en åtgärd och att få 

hjälpa att dö. Patienten måste anses, med stöd av artikel 8 EKMR, kunna begära att läkaren 

underlåter att fortsätta en behandling respektive inte inleder en behandling. Om patienten, 

med stöd av artikel 8 EKMR, även kan begära att läkaren ska avbryta en behandling genom 

att vidta en aktiv handling, exempelvis genom att stäng av en respirator, måste anses mer 

oklart. En sådan åtgärd skulle möjligen kunna vara att hjälpa någon att dö, vilket 

medlemsstaterna har rätt att förbjuda.  

 

Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § RF gäller, enligt förarbetena till 

bestämmelsen, enbart för faktiskt vidtagna åtgärder, varför rena underlåtenheter inte omfattas 

av bestämmelsen. Det torde innebära att läkarens underlåtenhet att exempelvis stänga av en 

respirator inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp och således inte är grundlagsstridigt. Att 

fortsätta ge läkemedelsdoser eller att inleda en behandling som patienten motsätter sig innebär 

emellertid att läkaren vidtar en faktisk åtgärd och således utför ett påtvingat kroppsligt 

ingrepp, vilket strider mot grundlag. 
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En patient som saknar beslutskompetens har inte möjlighet att utnyttja sin 

självbestämmanderätt och således inte heller begära att en livsuppehållande behandling 

avbryts eller inte inleds. Underåriga torde sällan bestitta sådan mognad att de ensamma kan 

besluta i frågor som rör livsnödvändig vård, eftersom vården i en sådan situation är högst 

angelägen och att det av den anledningen ställs höga krav på barnets mognad. Vidare torde 

inte heller den underåriges vårdnadshavare kunna fatta beslut om att en livsuppehållande 

behandling ska avbrytas eller inte inledas, eftersom socialnämnen ska tvångsomhänderta ett 

barn som inte erhålls nödvändig vård och behandling. Annorlunda torde det emellertid 

förhålla sig om den livsuppehållande behandlingen framstår som meningslös. I sådana fall 

torde den underåriga patienten eller dennes vårdnadshavare i större utsträckning kunna begära 

att en livsuppehållande behandlingen avbryts eller inte inleds, eftersom vården är mindre 

angelägen i en sådan situation.  

 

Av IVO:s bedömning i ärenden om livsuppehållande behandling kan tre ståndpunkter utläsas. 

För det första anser IVO att patientens självbestämmanderätt och rätten till information, som 

återfinns i PL, ska efterlevas av hälso- och sjukvårdspersonalen. För det andra anser IVO att 

hälso- och sjukvården ska utföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om 

livsupphållande behandling vid ställningstagande om att inte ge livsuppehållande behandling. 

För det tredje har IVO inte lämnat kritik för att det fattats beslut om behandlings-

begränsningar beträffande livsuppehållande behandling. Dessa ståndpunkter tyder på att 

IVO:s bild av rättsläget är att Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling 

ska efterlevas inom hälso- och sjukvården och att patienten således, i enlighet med 

föreskrifterna, kan begära att en livsuppehållande behandling avbryts eller inte inleds. 

 

Av det ovan framförda kan konstateras att patientens självbestämmanderätt inom hälso- och 

sjukvården innebär att vård och behandling inte får ges till en beslutskompetent patient som 

motsätter sig det. Detta framgår av artikel 8 EKMR, 2 kap. 6 § RF och 4 kap. 2 § PL. 

Bestämmelsen i RF omfattar emellertid inte situationer där läkaren underlåter att vidta en 

aktiv handling för att avbryta behandlingen. Huruvida patienten, enligt artikel 8 EKMR, kan 

begära att läkaren avbryter en livsuppehållande behandling genom vidtagande av en aktiv 

handling är mer oklart. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § PL tycks emellertid, enligt förarbetena till 

bestämmelsen, ge utrymme för patienten att begära att läkaren vidtar en aktiv handling för att 

avbryta en livsuppehållande behandling, exempelvis att stänga av en respirator. Enligt 4 kap. 

1-3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling kan patienten begära att 

läkaren avbryter eller inte inleder en livsuppehållande behandling. 

 

4.3  Läkarens straffrättsliga ansvar 

HD har konstaterat att aktiv dödshjälp är att rubricera som dråp enligt 3 kap. 2 § BrB, varför 

det således utgör ett brott att hjälpa någon att dö genom att vidta en aktiv handling. Frågan är 

om avbrytande respektive icke inledande av livsuppehållande behandling utgör sådan 

dödshjälp som faller in under brottsbestämmelsen om dråp.  

 

Som framgått ovan är en ställning som garant en förutsättning för att straffrättsligt ansvar för 

dråp genom underlåtenhet. Läkaren befinner sig emellertid inte i en garantställning i 
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förhållande till en beslutskompetent patient som avsiktligen väljer att utsätta sig för fara, 

exempelvis genom att avstå från läkemedel. Därav kan inte passiv dödshjälp anses vara 

otillåtet. Läkaren kan således inte hållas straffrättsligt ansvarig om han eller hon, på en 

beslutskompetent patients begäran, avbryter en livsuppehållande behandling genom att 

underlåta att ge en fortsatt behandling. Inte heller kan läkaren hållas straffrättsligt ansvarig om 

han eller hon, på en beslutskompetent patients begäran, underlåter att inleda en 

livsuppehållande behandling. 

 

Frågan är om avbrytande av en livsuppehållande behandling genom vidtagande av en aktiv 

åtgärd, exempelvis att stänga av en respirator, utgör sådan aktiv dödshjälp som är att rubricera 

som dråp. Det förutsätter i sådana fall att det föreligger en sådan kausalitet mellan läkarens 

gärning och patientens död som erfordras för att gärningen ska vara straffrättsligt relevant. 

Det kan tyckas svårt att motivera för att så inte är fallet, eftersom det är den livsuppehållande 

behandlingen som håller patienten vid liv och det inte råder några tvivel om att patienten 

kommer att avlida om behandlingen avbryts. Samtidigt föreligger en viss skillnad mellan att 

stänga av en respirator och att sätta in åtgärder för att orsaka patientens död, exempelvis en 

överdosering av läkemedel som i rättsfallet NJA 1979 s. 802. I det senare fallet har preparaten 

orsakat döden, till skillnad från det förra fallet där patienten dör för att kroppen inte klarar av 

att överleva på naturlig väg och utan hjälpmedel i form av exempelvis en respirator. 

 

Att det skulle utgöra ett otillåtet risktagande att avbryta en livsuppehållande behandling 

genom att exempelvis stänga av en respirator, tycks svårt att motivera om beaktande tas till 

bestämmelsen i 4 kap. 2 § PL. Även om bestämmelsen i 4 kap. 2 § PL inte innebär att 

patienten har rätt att begära att läkaren avbryter en livsuppehållande behandling genom 

vidtagande av en aktiv handling, så anger Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande 

behandling att patienten har en sådan rätt. Socialstyrelsens föreskrifter utgörs av bindande 

regler. Läkaren måste kunna utgå ifrån att föreskrifterna är gällande, även om dess värde som 

rättskälla i straffrättsliga sammanhang bedöms som lågt. Vidare får det anses som en 

rättsosäker situation om IVO lämnar kritik för att föreskrifterna inte följts och en domstol 

sedan dömer på ett sätt som strider mot föreskrifterna.  

 

Det torde inte råda några tvivel om att läkaren har haft uppsåt vid avbrytande av en 

livsuppehållande behandling. Visserligen kan det ifrågasättas om läkaren syfte med gärningen 

är att orsaka patientens död, eftersom läkaren begår gärningen på patientens begäran och 

kanske inte egentligen vill orsaka patientens död. Klart torde emellertid vara att läkaren 

uppfyller kravet på insiktsuppsåt. Det faktum att läkaren vet att behandlingen är 

livsuppehållande måste anses innebära att läkaren har insikt om att patienten kommer att dö 

till följd av att behandlingen avbryts respektive inte sätts in. 

 

Om avbrytande av en livsuppehållande behandling genom en aktiv handling är att bedöma 

som dråp, skulle möjligen bestämmelsen om straffrättsvillfarelse kunna åberopas. Det 

förutsätter i sådana fall att Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling anses 

utgöra felaktiga besked från en behörig myndighet. Att Socialstyrelsen har bemyndigats att 

meddela föreskrifter om livsuppehållande behandling måste anses tala för att Socialstyrelsen 
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är en behörig myndighet när det kommer till sådana frågor. Lagstiftarens intention är 

emellertid att bestämmelsen om straffrättsvillfarelse enbart ska tillämpas i rena 

undantagssituationer, varför den sällan torde kunna tillämpas. 

 

Den typ av livsuppehållande behandling som ansetts socialadekvat att avbryta genom en aktiv 

handling och som inte skulle leda till straffrättsligt ansvar gäller sådan behandling som anses 

medicinskt meningslös. Det ska vara fråga om sådana situationer i vilka en meningsfylld 

tillvaro för patienten bedöms som utesluten. Vad som avses med en meningsfylld tillvaro 

torde det emellertid råda oenighet om. Det är anmärkningsvärt att det i huvudbetänkandet från 

utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede uttalades att läkaren å 

ena sidan ska rätta sig efter patientens önskemål om att en behandling ska avbrytas, men å 

andra sidan får ta risken att bli ställd till ansvar för agerandet. Uttalandet gjordes för över 

trettio år sedan och fortfarande tycks det inte stå klart om läkaren kan hållas ansvarig för att 

ha tillmötesgått patientens lagstadgade rätt att bestämma över sin hälso- och sjukvård, genom 

att exempelvis stänga av en respirator. 

 

Av det ovan framförda kan konstateras att det inte kan uteslutas att läkaren skulle hållas 

straffrättsligt ansvarig för dråp om läkaren, på patientens begäran, avbrutit en 

livsuppehållande behandling genom att ha vidtagit en aktiv handling. Det framstår som högst 

oklart om ett sådant agerande från läkarens sida skulle leda till straffrättsligt ansvar eller inte. 

Om läkaren skulle hållas straffrättsligt ansvarig skulle påföljdsbestämningen med all 

sannolikhet påverkas i mildrande riktning av patientens hälsotillstånd och begäran. 

Straffminimum för dråp är fängelse 6 år. I NJA 1979 s. 802 påverkades påföljdsbestämningen 

i tämligen stor utsträckning och fängelse 1 år utdömdes. Passiv dödshjälp, i form av 

underlåtenhet att fortsätta en behandling eller underlåtenhet att inleda en behandling, inte är 

straffbelagt om det sker på en beslutkompetent patients begäran. 

 

4.4 De lege ferenda 

Att annars otillåtna gärningar tillåts i betydligt större utsträckning inom hälso- och sjukvården 

än på andra områden kan utläsas från vissa allmänna straffrättsliga bestämmelser med 

tillhörande förarbetsuttalanden och doktrinuttalanden. Tillåtligheten i de medicinska 

åtgärderna tycks ha ansetts vara så självklar att ingen specifik lagstiftning på området behövs. 

I vissa situationer är det emellertid inte helt klart vad som är tillåtet och vad som inte är det, 

exempelvis när det handlar om att avbryta en livsuppehållande behandling. Av den 

anledningen får det anses finnas ett lagstiftningsbehov på området.  

 

Lagstiftaren har genom åren ett flertal gånger påpekat att aktiv dödshjälp bör vara otillåtet. 

Enligt de traditionella rättskällorna är det också så rättsläget förhåller sig. Vad som avses med 

aktiv dödshjälp är emellertid inte helt klart. Det faktum att det i förarbetena till bestämmelsen 

i 2 kap. 6 § RF uttalas att underlåtenheter inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp kan tolkas 

som att lagstiftaren avsikt är att läkaren ska underlåta att exempelvis stänga av en respirator 

om behandlingen är livsuppehållande. Förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 2 § PL tycks 

emellertid inte göra någon skillnad mellan olika typer av avbrytande av behandlingar, vilket 

talar emot att lagstiftaren skulle ha en sådan avsikt. Inte heller Socialstyrelsens föreskrifter 
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gör någon skillnad mellan olika typer av avbrytande av behandlingar. Viktigt att påpeka är att 

det faktum att föreskrifterna är utfärdade av Socialstyrelsen innebär att de inte representerar 

lagstiftarens intentioner, vilket självfallet påverkar dess värde som rättskälla. 

 

Den osäkerhet som råder kring om avbrytande av livsuppehållande behandling skulle kunna 

avhjälpas genom en lagbestämmelse om ansvarsfrihet i 24 kap. BrB som rättfärdigar de typer 

av livsförkortande åtgärder som är tillåtna inom hälso- och sjukvården. Viktig är att den 

straffrättsliga bestämmelsen är förenlig med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket som 

reglerar att patienten har en självbestämmanderätt inom hälso- och sjukvården.  

 

Fördelen med en sådan lagbestämmelse om ansvarsfrihet är ökad förutsägbarhet, vilket enligt 

legalitetsprincipen är ett krav inom straffrätten. Legalitetsprincipen luckras upp när det inte 

kan ges ett klart svar på frågan om en läkare, som på patientens begäran avbryter en 

livsuppehållande behandling, kan hållas straffrättsligt ansvarig för orsakande av patientens 

död. Nackdelen med en sådan lagbestämmelse om ansvarsfrihet är att hela systemet med att 

annars otillåtna gärningar tillåts i högre utsträckning inom hälso- och sjukvården än på andra 

områden bygger allmänna rättsprinciper, inte lagstiftning. Om endast en av alla de annars 

otillåtna åtgärder som tillåts inom hälso- och sjukvården, men inte på andra områden, 

rättfärdigas genom lag skulle systemet sakna struktur och enhetlighet. Av den anledningen 

räcker det inte med endast en bestämmelse på området. 

 

Av den tidigare framställningen kan konstateras att det råder en intressekonflikt mellan det 

straffrättsliga ansvaret för skydd av andras liv och patientens självbestämmanderätt. Om det 

också föreligger en rättslig konflikt häremellan beror på om straffrättsligt ansvar skulle kunna 

ådömas en läkare som, på patientens begäran, avbryter en livsuppehållande behandling genom 

att vidta en aktiv handling. Eftersom att det är oklart om så skulle ske, måste det också anses 

vara oklart om det föreligger en rättslig konflikt mellan patientens självbestämmanderätt och 

läkarens straffrättsliga ansvar. Denna osäkerhet medför dock att det finns ett 

lagstiftningsbehov på området. 
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