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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar frågan hur gränsdragningen görs mellan aktiv/passiv dödshjälp och 

medhjälp till självmord/dödande med samtycke, samt hur långt rätten att bestämma över sin 

egen död sträcker sig i den svenska lagstiftningen och om det finns behov av en förändring. 

Att medverka till någon annans självmord är tillåtet i Sverige. Dock är det förbjudet att döda 

någon med dennes samtycke. Gränsen här emellan är mycket subtil. En tolkning av praxis 

leder till uppfattningen att gränsen avgörs genom gärningsmannens aktivitet. Om han utfört 

en tillräckligt avgörande handling som effekten varit beroende av, skall han ses som 

gärningsman istället för medhjälpare. Han måste därmed vara den nödvändiga förutsättningen 

för att döden skall inträffa. I dag finns följande alternativ för en patient som befinner sig i 

livets slutskede: att avstå från att inleda livsuppehållande behandling, att avbryta 

livsuppehållande åtgärder och att på läkarens initiativ bli erbjuden palliativ behandling och 

palliativ sedering. Enligt Socialstyrelsen skall alla människor ha rätt att bestämma över sitt 

eget liv. Trots detta är aktiv dödshjälp förbjudet i Sverige.  

 

Ett av argumenten mot dödshjälp är att en legalisering skulle medföra en risk för att tanken 

om människors lika värde skulle försvinna och att en tillåtande syn på dödshjälp skulle kunna 

göra det möjligt för friska, men deprimerade människor att söka dödshjälp. Ett annat 

argument är att själva utförandet av dödshjälp inte är något som man kan begära av någon, 

inte ens inom sjukvården. Ett tredje argument är att en legalisering av dödshjälp skulle kunna 

leda till en skadad tilltro till sjukvården. Rösterna för dödshjälp talar om att människor idag 

lever mycket längre än förr och att döden i regel tar längre tid, p.g.a. den utvecklade tekniken 

inom sjukvården, varför individen själv måste få välja hur och om man vill avsluta sitt liv. Det 

är viktigt att den sista tiden i livet får levas som patienten själv vill. 

 

Enligt min mening måste regleringen inom detta område ändras omgående för att kunna 

harmonisera med den utveckling som sker i samhället. Vi tillåter medhjälp till självmord, men 

ett dödande med samtycke likställs med dråp. Vi har möjlighet att avsluta livsuppehållande 

åtgärder, men får samtidigt inte aktivt vidta åtgärder för att släcka liv. Gränserna har 

successivt luckrats upp av människors ökande respekt för självbestämmanderätten och genom 

den tekniska förbättringen inom sjukvården. Jag anser att vi har kommit så långt i 

utvecklingen gällande respekten för patienters vilja, att en legalisering av aktiv dödshjälp 

skulle fungera som det sista steget mot en fulländad självbestämmanderätt för patienter. 
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1. Inledning 

Den 18 mars 2010 inkom detta brev till Socialstyrelsen i Sverige:  

 

”Hej!  

Mitt namn är NN. Jag är 31 år, snart 32. Jag har en sjukdom som heter Neuroflbromatos. 

Jag föddes med min sjukdom men den upptäcktes när jag var 1 år. Jag opererades för min 

sjukdom när jag var 6 år. Och det var då jag vart förlamad och blev respiratorsbunden 24 

timmar/dygnet. Jag kan ej andas någonting själv. Inte ens ett enda andetag. Jag kan ej heller 

röra mig någonting. /.../  

Så länge jag ännu har min kropp och min hjärna i behåll så vill jag avsluta mitt liv så länge 

det är värdigt. Vill varken lida eller ruttna bort, vilket det annars kommer att bli eftersom det 

endast är respiratorn som håller mig vid liv. Därför är det min uttryckliga önskan att 

respiratorn stängs av efter att jag har sövts. För ingen människa i världen kan klara av att 

kväva sig själv vid vaket tillstånd utan att få panik. Hade jag haft förmåga att göra detta själv 

hade jag gjort det. Jag vill ha svar innan sommaren 2010. Eftersom lagen inte tillåter 

dödshjälp så är det lätt att man tar saken i egna händer, vilket inte heller är rätt.  

Hjälp sjukvården att hjälpa oss!”1 

 

Detta brev visar enligt min mening på ett otillfredsställande rättsläge gällande människors rätt 

att avsluta sitt liv i Sverige. Det är det första fallet som kan tvinga Socialstyrelsen till ett 

direkt ställningstagande i ett enskilt ärende. Och det är sannerligen på tiden.  

 

Sverige påstås vara ett av världens mest rättssäkra länder. Våra rättigheter finns inskrivna i 

både grundlag och andra författningar, och varje dag uppmanas vi via media och samhället att 

ta tillvara på dessa rättigheter. Varje människas själbestämmanderätt skall bevaras i det 

yttersta. Dock gäller detta tydligen inte rätten att bestämma över om man vill leva eller dö. I 

dagsläget är det i Sverige straffbart att aktivt framkalla en annan människas död, men tillåtet 

att hjälpa en annan individ att begå självmord. Om det finns ett giltigt samtycke från ”offret”, 

vari ligger då skillnaden mellan de båda fallen? Skall en människa som inte själv kan ta sitt 

liv tvingas leva i plågor, av den enkla anledningen att personen är beroende av en annan 

människas handlande? 

                                                 
1 Brevet publicerades i Aftonbladet 2010-03-18. 
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Tanken om livets grundläggande värde är något som vuxit fram ur den kristna tron. Enligt 

kristendomen är det Gud som har gett oss livet och det är också bara Han som kan ta det ifrån 

oss. Livet blir därmed något heligt som vi människor har fått att förvalta och skydda. 

Människan skall visa respekt för livet och därför blir möjligheten att förkorta livet i form av 

dödshjälp en otänkbar idé. Livet måste vara meningsfullt och ha livskvalitet säger många. 

Men dessa begrepp är mycket individuella och vad som är kvalitet för någon kanske inte är 

det för andra. För många är livet i sig meningsfullt och därför blir det svårt att avgöra när en 

människa inte längre uppfyller kriterierna för ett värdigt liv.2 

 

Utifrån ett kristet synsätt har Gud ett syfte med varje människas skapelse. Att döda någon av 

barmhärtighet har från kristna kritiserats på följande sätt: Kan man med säkerhet veta att man 

gör det bästa för den som lider? Gud kan ha fortsatta planer för en individ, planer som vi inte 

vet något om, därför kan vi människor aldrig avgöra när ett liv skall avslutas. Att ta ett sådant 

beslut är en av de största synderna. Lidandet kan vara en del av Guds verk, en process för att 

kunna ta individen in i himmelen. Kärleken till livet och dess okränkbarhet är inte något 

förhandlingsbart, och att bryta mot Guds vilja är förkastligt. Det finns en annan syn på 

barmhärtighetsmord, att det lidande man egentligen vill avsluta är de närståendes. Den 

lidandes liv avslutas av själviska skäl, där de anhöriga inte längre mäktar med det lidande som 

de ser. Enligt den kristna tron är det då bättre att omgärda den svage med kärlek och omsorg. 

Det finns en tanke enligt vilken livet inte upphör att vara meningsfullt och inte heller är 

omöjligt att berika, även om det endast återstår timmar av det. Själva döendet kan upplevas 

som en seger, då man äntligen efter ett helt livs väntan får möjligheten att träda in i evigheten, 

ta emot förlåtelsen och återförenas med sina kära.3 

 

Sverige har aldrig tidigare haft en så hög medellivslängd som idag. Människor blir äldre och 

med åldern brukar också krämporna komma. Om man frågar äldre människor hur de önskar 

dö, svarar de flesta att de önskar sig en snabb död, helst i sömnen. Skall en människa som inte 

längre finner värde i att leva tvingas bli liggande och lida? Ja, säger lagstiftningen, rätten till 

liv går före allt annat. Men varför skall rätten till liv värderas högre än rätten till död? Att inte 

själv få bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv måste väl ändå anses vara den största 

inskränkningen av alla i människans rättigheter? 
                                                 
2 Austad Torleiv, Dödshjälp ur ett samhällsetiskt perspektiv, s. 118-119.  
3 Holmberg Bengt, Ett bibliskt perspektiv på liv och död, s. 174-178.  
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I ett samhälle där människor fått allt större inflytande och allt fler rättigheter är aktiv dödhjälp 

fortfarande förbjudet. Ändå har lagstiftaren inte helt velat utesluta rätten att bestämma över 

sin egen död: det är tillåtet att hjälpa någon att begå självmord. De frågor som då väcks blir 

varför man egentligen gör skillnad mellan dödande med samtycke och medhjälp till självmord 

och på vilket sätt skillnaden görs. För mig låter det mycket snarlikt att döda någon och att 

hjälpa någon att ta sitt eget liv. Trots detta har man gjort en skillnad mellan dessa handlingar 

och jag hoppas att jag genom denna uppsats kommer att få svaret på varför, samt få klarhet i 

hur långt rätten till ens egen död egentligen sträcker sig i Sverige.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur gränsdragningen görs mellan aktiv/passiv 

dödshjälp och medhjälp till självmord/dödande med samtycke, samt för hur långt rätten att 

bestämma över sin egen död sträcker sig inom den svenska lagstiftningen. Ett ytterligare syfte 

är att jämföra vårt svenska stadgande med de länder som tillåter aktiv dödshjälp, för att 

undersöka hur en reglering angående detta kan se ut.  

1.2 Problemformulering 

För att uppnå syftet har jag valt att formulera följande frågeställningar: Var går gränsen 

mellan aktiv dödshjälp och medhjälp till självmord? Varför gör man skillnad mellan dessa 

handlingar i straffhänseende? Hur stor möjlighet har vi idag att bestämma över hur vår egen 

död skall se ut? Finns det i Sverige en vilja till, eller ett behov av, en ändrad lagstiftning på 

området, eller är de regleringar som finns idag tillräckliga?  

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att begränsa mig relativt mycket till sådan medverkan som består i medhjälp och 

gärningsmannaskap. Övriga former av medverkan som anstiftan m.m. har endast ytligt 

relaterats till i väsentliga avseenden. Med anledning av uppsatsens huvudsakliga syfte, har 

endast en mycket kort redogörelse gjorts för s.k. passiv dödshjälp, varefter helt fokuseras på 

aktiv dödshjälp, då det är denna som i dagsläget är straffbelagd i Sverige. Ett stort utrymme 

har getts till hälso- och sjukvården och dess regleringar, då frågan om aktiv dödshjälp och 

rätten till sin egen död främst uppkommer inom denna miljö. Jag har valt att begränsa 
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redogörelsen avseende rättsläget långt tillbaka i tiden, av den anledningen att de största 

förändringarna har skett inom hälso- och sjukvårdsområdet under senare delen av 1900- talet.  

 

Då relativt få länder tillåter aktiv dödshjälp, har jämförelsen mellan Sverige och dessa länder 

kommit att bli tämligen kortfattad. Dock har en fördjupning gjorts rörande det holländska 

systemet, dels för att detta land får anses ha kommit längst i utvecklingen av aktiv dödshjälp, 

dels för att se hur det i Holland har resonerats angående eventuella problem som kan uppstå. 

Rättspraxis har tyvärr enbart fått ett litet utrymme i uppsatsen. Detta beror på att praxis på 

området är mycket fattig, varför längre diskussioner, tolkningar och analyser har varit svårt att 

göra på ett meningsfullt sätt. Ett avsnitt rör Lagen [1994:1219] om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR), detta p.g.a. konventionens stora betydelse för EU-ländernas rättstillämpning, liksom 

att det synes som att EKMR uppställer hinder mot en legalisering av dödshjälp, då det inte ses 

som en rättighet enligt konventionen.  

1.4 Metod och material 

För att utreda mina frågeställningar har jag valt att använda mig av det klassiska 

rättsdogmatiska perspektivet. Jag har använt mig av förarbeten till de tidigare 

bestämmelserna, för att få en klarhet över motiven till att lagstiftningen ser ut som den gör. 

Även motiveringarna till lagförändringar har presenterats. Jag har dock valt att även ge 

utrymme för ett samhällsorienterat perspektiv i uppsatsen, dels för att se om regleringarna 

förändrats i takt med samhällsutvecklingen och dels för att hälso- och sjukvården har en 

betydande roll i det behandlade ämnet. Vid valet av litteratur har min ambition varit att samla 

både juridisk litteratur och annan litteratur. Anledningen till detta har varit att det aktuella 

ämnet ständigt debatteras, inte främst inom juridiken utan även i samhället i stort. Den 

information jag har använt mig av vad gäller det samhällsorienterade perspektivet kommer till 

stor del från publikationer och artiklar från hälso- och sjukvårdsområdet. Även debattartiklar i 

dagspress har använts, då debatten kring ämnet blossat upp på nytt i och med den 

inledningsvis nämnda, nyligen inkomna vädjan om dödshjälp till Socialstyrelsen.  
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1.5 Disposition 

Jag har i mitt arbete valt att göra en klar uppdelning mellan allmän lagstiftning och 

sjukvårdens bestämmelser. Först presenteras en historisk tillbakablick på området fram till 

dags dato, innehållande regler, förarbeten och praxis. Jag presenterar sedan gällande rätt, med 

en uppdelning mellan reglerna i den allmänna lagstiftningen å ena sidan och hälso- och 

sjukvårdens bestämmelser å andra sidan, för att kunna skapa en bild av hur de båda områdena 

samverkar med varandra och för att påvisa att man behöver göra en särskild uppdelning 

mellan dessa. I redogörelsen för den allmänna lagstiftningen presenteras nu gällande rätt inom 

Sverige, men även EKMR: s bestämmelser. I kapitlet där sjukvården behandlas, presenteras 

de regelverk och allmänna råd som finns inom området. Sedan presenteras utländsk rätt med 

fokus på Nederländerna. Därefter presenteras den svenska debatten angående dödshjälpfrågan 

och hur den har förändrats med tiden, för att ge läsaren en fördjupad förståelse för 

utvecklingen och problematiken kring frågan. Uppsatsen avslutas med en analys och 

diskussion av hur jag anser att rättsläget bör se ut i framtiden, samt den slutsats som jag dragit 

angående områdets fortsatta och framtida reglering.  

2. Historik  

2.1 Synen på självmord- sett ur ett samhällsperspektiv 

Under den förkristna tiden var det i Norden inte förbjudet att ta sitt liv. På Island såg man 

självmordet som något man gjorde av heder t.ex. när man förlorat ett krig. Att då ta sitt liv var 

ett säkert sätt att få en värdig död och få komma till Valhall. Även medhjälp till självmord 

förekom som ett moment av vänskap och gemenskap inom gruppen.  I övriga delar av Norden 

fanns en tro att den som tagit sitt liv måste pålas genom kroppen, för att den inte skulle gå 

igen. I Sverige hade vi uppfattningen att de gamla som tog sitt liv gjorde detta för att spara 

föda åt yngre generationer. Frågan huruvida detta var verklighet eller just en myt är inte helt 

klarlagd.4  

 

I och med kristendomens intåg i Norden under 1000-talet förändrades synen på självmord. 

Kyrkan hade stor makt och den katolska kyrkan predikade att självmordet utgjorde en större 

synd än mord. Livet var något heligt som ingen fick göra intrång i, och eftersom livet ansågs 

vara skapat av Gud var ett självmord att se som ett brott mot självaste Gud. Kyrkan 

                                                 
4 Westrin Claes- Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 146-148.  
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uppmanade församlingen att aktivt förhindra självmord och gav den ansvaret för detta. Man 

befarade att Gud skulle straffa dem alla, om en av församlingens medlemmar bröt mot Guds 

lag. Att medverka till självmord ansågs vara ett verk från djävulen och bestraffades hårt. 

Kyrkans regler sammanföll med en typ av världslig lag, där man åtalade den redan döde och 

dömde denne till dödsstraff genom bränning på bål. Den som tagit sitt liv fick inte heller 

begravas på kyrkogården tillsammans med övriga döda, utan skulle avskiljas från 

församlingen. Oftast blev deras sista viloplats i en skog eller på galgbacken.5 

 

Under 1700-talet var självmordsförsök särskilt reglerat i svensk lag. I 1734 års strafflag kunde 

man i Missgärningsbalkens kap. XIII 4§ läsa: ”Nu kan så hända, at then sig sielf förgiöra Wil, 

ej får död theraf; plichte med fängelse wid watn och bröd, spö eller ris, efter 

omständigheterna.”6 Detta kan ungefärligen översättas med att straffet för försök till 

självmord var, beroende på omständigheterna, fängelse med vatten och bröd, slag eller ris. 

Även medverkan till självmord och underlåtenhet att gripa in vid självmordsförsök var 

straffbart. År 1865 avskaffades straffet för självmord och självmordsförsök, då det inte längre 

ansågs ge en avskräckande effekt. Det resulterade snarare i ett straff för de anhöriga att offret 

inte fick begravas på kyrkogården, vilket lagstiftaren ansåg var felaktigt. Under tidigt 1900-tal 

blev det tillåtet även för självmordsoffer att begravas enligt kristen lära.7 I takt med att de 

religiösa uppfattningarna förlorade makt under 1700-och 1800- talet ändrades synen på 

självmord, och antalet människor som tog sitt liv ökade. Kyrkan förlorade allt mer makt och 

tron på djävulen dog ut. Människan kom att välja ett mer självständigt liv, vilket påverkade 

människans roll i samhället i stort. Man liberaliserade straffrätten och började så småningom 

kritisera dödsstraffet. Inom familjen blev barnen mer självständiga och släppte i vuxen ålder 

ansvaret för sina föräldrar. Detta gjorde att självmordsbenägenheten bland äldre, som nu inte 

längre kunde förlita sig på barnen i samma utsträckning som förr, ökade. Det fanns 

fortfarande ett tabu mot självmord, men denna hade avtagit dramatiskt sedan kyrkans fall. 

Människorna började kräva sina rättigheter och framförallt rätten att bestämma över sitt eget 

liv. Under denna tid utvecklades även den medicinska vetenskapen och den psykiatriska 

vården. De psykiskt sjuka som var självmordsbenägna låstes in på institution. Även om 

självmordet inte längre var straffbelagt, var det fortfarande inte ett accepterat sätt att avsluta 

sitt liv på. Anhöriga till självmordsoffer valde ofta att försöka dölja dödsorsaken och kyrkan 

                                                 
5 A.a. s. 149-151.  
6 http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=13, 2010-05-20.  
7 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning, s. 79-81. 
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var fortfarande ovilliga att begrava offren genom en vanlig, kyrklig ceremoni. Även de 

livförsäkringar som fanns betalades ovilligt ut av försäkringsbolagen vid dödsfall genom 

självmord.8 

 

Än i dag kan väl konstateras att självmord är något tabubelagt att prata om, kanske främst 

med tanke på de anhöriga som ofta känner skuld. Ett uttryck för detta kanske också kan ses i 

oviljan att legalisera aktiv dödshjälp i Sverige. Att avliva ett djur är i vårt land helt 

rättfärdigat, det görs ju av medlidande. När det kommer till människor blir bedömningen en 

annan. Istället för att det gör slut på lidandet sätts medicinska åtgärder in för att lindra den 

smärta som finns. Idag har läkarna ett ansvar att rädda liv som inte alltid är förenligt med 

patientens vilja. Detta dilemma blir allt svårare att hantera ur ett etiskt perspektiv. Varje 

människas lidande är individuellt. Samtidigt borde kanske ett beslut att avsluta livet inte 

komma an på läkarna.9 

2.2. Utredningar  

2.2.1 SOU 1944:69 

År 1944 kom en utredning med förslag till ny lagstiftning rörande här berörda frågor. Där 

diskuterades huruvida det skulle ha någon objektiv betydelse att någon medverkat till annans 

död på begäran av denne. Straffrätts- kommittén uttalade att den som medverkar till brott mot 

sig själv inte kan fällas till ansvar, men att denna straffrihet inte kan anses sträcka sig även till 

övriga medgärningsmän. Den som på ett aktivt sätt medverkar till annans skada eller död på 

dennes begäran, skall således otvivelaktigt straffas för detta. Dock var inte delaktighet i 

självmord straffbart i de fall då den medverkande inte varit aktiv i den grad som krävdes för 

att den skulle ses som medelbar gärningsman. Även sådan ringa medverkan har varit straffbar 

enligt 1734 års lag, där också försök till självmord var straffbelagt. I förslaget till ny 

kriminallag på 1800-talet fanns tanken att bibehålla straffansvaret vid medhjälp till 

självmord10. Dock resulterade detta inte i någon reglering, då 1864 års strafflag inte innehöll 

någon sådan bestämmelse. 1864 års strafflag var därmed den första lagen i svensk historia 

som inte straffbelade medhjälp till självmord. Dock skall poängteras att det fortfarande ansågs 

straffbart att som gärningsman döda någon med dennes samtycke. Enligt Straffrätts- 

kommittén var det stötande att straffrihet var möjligt då någon med råd eller dåd hjälpt någon 

                                                 
8 Westrin Claes- Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 152-154.  
9 A.a. s. 154-157.  
10 Lagkommitténs förslag till allmän Criminallag 1832.  
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annan att ta sitt liv, men att det ändå kunde förekomma situationer där det kunde anses 

ursäktligt att hjälpa någon till självmord. Kommittén menade därför att man vid ett 

straffbeläggande var tvungen att göra en bedömning av hur och i vilken grad man skulle 

tillämpa straffrihet. Om det fanns anledning med hänsyn till omständigheterna, skulle även 

dödande med samtycke kunna bedömas mindre strängt. Kommittén ansåg att denna fråga bäst 

skulle diskuteras i samband med den kommande revisionen av dåvarande strafflagen, och 

föreslog därför ingen konkret ändring av reglerna angående medverkan till självmord.11 

2.2.2 SOU 1953:14 

I 1953 års utredning om förslag till brottsbalk uttalades åsikten att det vid uppsåtligt dödande 

fanns tillfällen då straffskalan för dråp skulle komma att bli alltför sträng med tanke på 

omständigheterna. Detta skulle enligt utredningen vara fallet, då medlidande eller 

barmhärtighet varit den yttersta grunden för dödandet. I dessa fall skulle en straffnedsättning 

eller påföljdseftergift vara tillämplig. I frågan huruvida läkare skulle vara berättigade att vid 

en patients lidande förkorta och avsluta patientens liv, uttalade kommittén att även om en 

sådan möjlighet skulle införas med stor restriktivitet, fanns fortfarande risk för att det kunde 

komma att leda till missförstånd och oro hos allmänheten för att livet inte skulle vara 

tillräckligt skyddat på statens sjukhusinrättningar. Därför ansåg kommittén att den dåvarande 

regeln om normal straffbarhet borde bibehållas, och att möjligheten till åtals- och 

påföljdseftergift skulle finnas för de fall då huvudregeln inte ansågs passande eller tillämplig. 

Kommittén förde även en diskussion angående dödande med någons samtycke och 

medverkan till självmord, varvid kommittén ifrågasatte straffriheten för medverkan till 

självmord. Kommittén menade att det i vissa fall kunde diskuteras huruvida inte ett sådant 

agerande borde kunna föranleda straffansvar. Kommittén syftade då främst på de fall där 

någon övertalat annan till självmord genom vilseledande eller liknande åtgärder. Utredningen 

visade härmed en vilja att behandla uppsåtligt dödande med samtycke och medhjälp till 

självmord som likartade brott. Kommittén menade att det inte kunde finnas någon avgörande 

skillnad mellan att tillhandahålla någon de medel som krävs för att beröva sig livet och att 

aktivt tillföra personen dessa medel. Dock föreslog kommittén att det för båda fallen, efter en 

bedömning av omständigheterna och gärningens art, borde finnas möjlighet till 

straffnedsättning eller påföljdseftergift.12 

 

                                                 
11 SOU 1944:69, Förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten, s. 95-97.  
12 SOU 1953:14, Om förslag till Brottsbalk, s. 102-104.  
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Gällande samtycke yttrades i utredningen att detta kunde lämnas med ansvarsbefriande verkan 

i de fall det rörde sig om lindrigare fall av misshandel, men att det inte kunde komma ifråga 

vid så svårartade brott som mord eller dråp. Kommittén menade att även om den 

samtyckandes vilja är helt ostridig och de förhållanden som är vid handen verkligen skulle 

kunna motivera ett dödande av barmhärtighetsskäl, är detta något som ur allmän uppfattning 

inte bör tillåtas annat än i mycket begränsad utsträckning. Eftersom dödande av barmhärtighet 

endast skulle kunna tillåtas om det utfördes av en läkare, menade kommittén att det inte fanns 

något utrymme för att medge straffrihet eller straffnedsättning. Kommittén yttrade vidare att 

ett samtycke till dödande skulle vara att jämföra med ett samtycke som lämnats av någon som 

varit i villfarelse, och att detta därför medför att gärningen inte utesluter straffansvar. I 

utredningen föreslog man även en kompletterande reglering angående samtycke i varje 

kapitel, där det skulle anges att om gärningen företagits med någons samtycke kan, efter en 

bedömning, möjlighet finnas till straffrihet. Bedömningen enligt det nya stadgandet skulle då 

tänkas ske med utgångspunkt i gärningens art, bevekelsegrunderna och omständigheterna i 

övrigt. Om det skulle visa sig att gärningsmannen handlat endast av medlidande och att 

gärningen i fråga var behövlig, så skulle det inte anses nödvändigt att betrakta gärningen som 

lika allvarlig som annars skulle vara för handen. Det skulle då enligt kommittén framstå som 

stötande att inte erbjuda en möjlighet till straffnedsättning eller straffrihet. Kommittén 

framförde dock att det var med tvekan den föreslog nämnda möjligheter, men att de borde 

kunna finnas för de fall då någon anhörig valt att följa en sjuklings vilja och förkorta lidandet, 

eller de fall då två makar beslutar sig för att tillsammans avsluta livet, men där den ena 

räddas.13  

 

Trots denna öppning för ansvarsfrihet påtalade kommittén att detta inte kunde komma ifråga 

rörande verksamheten inom hälso- och sjukvården. Kommittén menade att en sådan möjlighet 

allvarligt skulle kunna skada förtroendet för den läkarvård som gavs i landet, att risken för 

missbruk var påtaglig och att det allmännas intresse av att upprätthålla en säker och 

förtroendeingivande sjukvård måste väga tyngre, även om det i få, särskilda fall skulle finnas 

goda skäl för ett förkortande av livet. Sammanfattningsvis yttrade kommittén att den övervägt 

att ge möjlighet till straffnedsättning eller straffrihet även i de fall samtycke saknats vid 

uppsåtligt dödande, men där detta dödande skett av hjälpsamma skäl. Dock uttalade 

kommittén att en sådan möjlighet skulle kunna ge signaler om att den svenska lagen 

                                                 
13 A.a. s. 144-147.  
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accepterade barmhärtighetsmord, och att detta skulle komma att missbrukas. Kommittén 

avvisade därför denna tanke.14 

 

Redan innan denna utredning kom, fanns i praxis den ovannämnda inställningen sedan lång 

tid tillbaka. En man köpte under 1940- talet fosfor åt en gravid kvinna, då de kommit överens 

om detta och kvinnan hade yttrat viljan att dö. Både mannen och kvinnan var medvetna om att 

den mängd fosfor som kvinnan skulle äta var dödlig. Häradsrätten (H.R.) och Hovrätten 

(HovR) dömde mannen för vållande till annans död p.g.a. att han inte vidtagit några åtgärder 

gällande kvinnan efter överlämnandet av fosforn. Högsta domstolen (HD) gjorde dock en 

annan bedömning och menade att kvinnan på egen hand valt att beröva sig och barnet livet 

och att mannens medhjälp till detta inte varit av sådan art att den kunde anses föranleda 

straffansvar. Mannen friades därför.15 

2.2.3 SOU 1979:59 

Efter återkommande kritik angående sjukvårdens bristande kunskaper om vård av döende 

patienter kom år 1979 ett betänkande rörande vård i livets slutskede. Mycket kort 

sammanfattat kan sägas att det i utredningen fastslogs att aktiv dödshjälp alltid måste vara att 

anse som strängt förbjudet, av den anledningen att en patients rätt att dö skulle skapa en 

skyldighet för någon annan att döda, vilket inte kan begäras av någon. Utredningens 

målsättning var, att trots ett förbud mot aktiv dödshjälp skall vården vid livets slutskede alltid 

ske utifrån den enskilde individens behov och önskningar, samt oro och ångest behandlas. I 

utredningen yttrades åsikten att en läkare endast kan förhålla sig passiv i en akut situation om 

det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Man fastslog även att utvecklingen 

nu kommit till ett stadium där det i vissa fall kan få stora konsekvenser om man utnyttjar alla 

behandlingsmöjligheter fullt ut. Därför måste det finnas utrymme för att i vissa fall kunna 

avstå från fortsatt behandling. Då det gäller självmordsförsök sa man i betänkandet att man 

inte kan utgå från att patienten verkligen velat beröva sig livet, utan all behandling som kan 

ges för att rädda liv skall påbörjas. I de fall det är uppenbart att ett självmordsförsök föranletts 

av ett välgenomtänkt beslut, torde det vara mer etiskt riktigt att avstå från att handla. Detta bör 

dock enligt betänkandet vara sällan förekommande, då läkarna oftast inte har hela bakgrunden 

tillräckligt klar för sig för att kunna anse sig berättigad att inte agera.16 

                                                 
14 A.a. s. 147-149.  
15 NJA 1941 s. 487.  
16 SOU 1979:59, Betänkande I livets slutskede, s. 11, 60-61.  
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2.2.4 Prop. 1981/82:97 

I propositionen till Hälso- och sjukvårdslagen [1982:763], underströks vikten av att varje 

enskild individ skall behandlas med förståelse och medmänsklighet. Patientens värdighet skall 

hållas okränkt och en dialog skall föras mellan patient och personal. Dock uttalades också att 

patientens självbestämmande inte kan vara absolut, utan måste kunna begränsas i vissa 

avseenden. Detta gäller t.ex. omfattningen av vården. Det sades även uttryckligen att 

patientens självbestämmanderätt inte under några förhållanden kan gälla i en 

dödshjälpssituation. En människas självbestämmanderätt får aldrig gå så långt att personal 

inom hälso- och sjukvården får en skyldighet att lyda en patients krav på aktiv hjälp att dö.17  

Rörande det fallet att patienten inte är vid medvetande, eller på annan grund inte kan ge sitt 

samtycke till behandling, uttalades i propositionen att en medicinsk behandling ändå kan 

vidtas om patientens hälsotillstånd kräver detta. De problem som uppstår i de fall då 

patientens vilja inte är i symbios med vad patienten egentligen behöver, kan enligt 

propositionen inte lösas genom lagstiftning.  Den vård som ges skall i så hög utsträckning 

som möjligt genomföras i samråd med patienten. Denna rätt till samråd får enligt 

propositionen dock inte leda till några inskränkningar gällande det medicinska ansvaret för 

personalen. Rätten till samråd innebär inte att patienten har rätt att bestämma över vårdens 

innehåll och omfattning.18  

2.2.5 SOU 1988:7 

I Frihet från ansvar, 1988 års utredning angående reglerna om ansvarsfrihet, föreslogs att den 

dåvarande oskrivna samtyckesregeln skulle lagregleras och införas i BrB. I utredningen 

diskuterades den dåvarande uppfattningen att svårare skada än ringa misshandel vid 

samtycke, inte kunde föranleda frihet från straff oavsett syfte. Kommittén var av en annan 

uppfattning. Den menade att man måste göra en adekvat avvägning mellan individens rätt till 

självbestämmande och samhällets krav på straffbarhet vid oetiska gärningar. Kommittén 

uttalade att om syftet med gärningen kan anses godtagbart ur allmän synpunkt, så borde 

människans självbestämmanderätt vidgas mer än vad som tidigare förekommit. Utredningen 

gav förslag om ett vidgande av den dåvarande möjligheten till påföljdseftergift i särskilda fall 

av uppsåtligt dödande med samtycke, till att omfatta en möjlighet till straffrihet i liknande 

situationer. Kommittén menade att det i vissa fall måste finnas möjlighet för domstolen att 

                                                 
17 Prop. 1981/82:97, Om hälso- och sjukvårdslag m.m., s. 46-48.   
18 A.a. s. 55-58.  
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underlåta att straffa den som tagit annans liv med ett giltigt samtycke. Ett förbud mot detta 

skulle kunna leda till orimliga konsekvenser, menade kommittén. Som exempel på fall där en 

sådan möjlighet borde finnas nämndes den fallskärmshoppare som störtat till marken och 

erhållit sådana skador att ingen hjälp finns att få, och som ihärdigt ber sin kamrat att avsluta 

lidandet. Kommittén menade att bedömningen skall påverka straffvärdet istället för 

påföljdsbestämningen och att man bör öppna upp för möjligheten att fria från ansvar vid 

speciella fall av uppsåtligt dödande med samtycke. Dock poängterades att det skall vara fråga 

om mycket speciella fall, där straffansvar skulle strida mot den allmänna rättskänslan. Det 

måste även stå helt klart att personen i fråga verkligen vill dö och att denne har ytterst 

begränsade möjligheter att själv beröva sig livet.19  

2.2.6 SOU 2000:6 

År 2000 tillsattes en utredning för att granska vården vid livets slut. Genomförda studier på 

svenska sjukhem visade att ca 80 % av alla patienter upplevde smärta under sina sista år i 

livet och att många av dem inte hade medicinerats med något smärtstillande medel. De 

boendes medelålder var 87 år. Studierna visade också att många av patienterna hade svårt att 

uttrycka sin vilja och sina speciella behov p.g.a. sjukdomar som stroke och demens. Den 

smärta som uppstår är inte enbart fysisk, utan även en form av andlig, psykisk smärta, som 

kan uppstå i livets slutskede. Detta kan handla om en rädsla för att dö, eller om oro och ångest 

över de efterlämnade. Allra störst verkar rädslan vara för att inte få dö en värdig död.20  

 

Enligt kommittén som ledde utredningen borde sjukvårdens främsta uppgift vara att främja 

rätten till en värdig död. Detta har även poängterats genom justeringar i Hälso- och 

sjukvårdslagen, där man uttryckligen talar om varje människas värdighet.  I en tidigare 

proposition från regeringen21 yttrade kommittén att den vård som ges i livets slutskede skall 

vara av högsta kvalitet, så att varje enskild människa skall ha möjlighet att få avsluta livet i 

frid och med värdighet. Enligt kommittén är det dock viktigt att komma ihåg att begreppet 

värdighet kan te sig olika för olika individer, beroende på t.ex. ålder, kön, eller etnicitet. En 

amerikansk psykiatriker har använt sig av begreppet ”appropriate death”, som skulle kunna 

                                                 
19 SOU 1988:7, Frihet från ansvar, s. 14-15, 122-124.  
20 SOU 2000:6, Döden angår oss alla; värdig vård vid livets slut, s. 36-38.  
21 Prop. 1997/98:113: Nationell handlingsplan för äldrepolitiken. 
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översättas med ”god död”. Enligt honom är den goda döden den död som den enskilda 

individen skulle välja, om en möjlighet till detta fanns.22   

 

Kommittén yttrade att det centrala för en människa i livets slutskede skall vara dennes 

livskvalitet och människovärde. Integritet och självbestämmande är också begrepp som skall 

värnas om. Patienten skall ges rätt att själv bestämma, så länge man kan anse att individen är 

kapabel att göra detta. När denna möjlighet gått förlorad, får individens intresse istället 

tillvaratas av dennes anhöriga tillsammans med sjukvårdspersonalen. Kommittén menade att 

huvudregeln bör vara att en självständig individ har rättigheten att vägra all sorts behandling. 

Individen bör dock inte ha rätt att kräva vilken behandling som helst, om denna strider mot 

sjukvårdspersonalens krav att handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.23  

 

Hur skall man då lösa en konflikt mellan individens vilja och sjukvårdens regler? Av de 

läkare som deltog i undersökningar i utredningen, framkom att en dryg tredjedel av läkarna 

fått frågan om hjälp att påskynda eller framkalla döden. Nästan lika många läkare uppgav att 

de någon gång också gjort detta. För att en döende skall kunna ha inflytande över sin vård, 

krävs att den behandlas med aktning och respekt och att övriga människor är lyhörda inför 

patientens vilja. Kommittén uttalade att det bör ske en öppnare diskussion angående vård och 

livets slutskede i allmänhet, för att underlätta hanteringen av de situationer där patienten inte 

längre själv kan uttrycka sin vilja, och dess inställning i tidigare led är okänd. För att en 

individ skall kunna behålla sitt inflytande över sin egen vård i största möjliga utsträckning, 

diskuterade kommittén olika alternativ, såsom livstestamente och ställföreträdare. Frågan om 

ställföreträdande beslutsfattande inom hälso- och sjukvården diskuterades inför 

ikraftträdandet av en av Europarådets konventioner24. Enligt konventionen skall åtgärder inom 

hälso- och sjukvården endast beslutas efter att ett samtycke lämnats av patienten. Detta 

samtycke skall vara frivilligt, men kan vara underförstått. I de situationer då patienten inte 

själv kan lämna ett giltigt samtycke, är det enligt konventionen endast ställföreträdare för 

patienten, eller en myndighet med lagstöd, som får lämna ett medgivande till medicinsk 

behandling av patienten. Vad gäller Sverige har vi skrivit under konventionen, men inte 

ratificerat den ännu, vilket gör att vi fortfarande inte är bundna av den.25 

 
                                                 
22 SOU 2000:6, Döden angår oss alla; värdig vård vid livets slut, s. 44-45.  
23 A.a. s. 71-72.  
24 Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin.  
25 SOU 2000:6, Döden angår oss alla; värdig vård vid livets slut, s. 89-91.  
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Den andra möjligheten att uttrycka sin vilja vid livets slut är genom upprättande av ett 

livstestamente. I ett livstestamente anger personen hur denne vill att vården skall se ut i livets 

slutskede, för de fall den inte längre är kapabel att samtycka eller uttrycka sin vilja. Liknande 

formulär finns redan i dagens sjukvård, men tillämpas sällan. Dessa viljeyttringar skall vara 

etiskt vägledande för den personal som skall fatta beslut angående patienten, även om 

viljeyttringen skett muntligen. I Danmark har man numera en lag enligt vilken 

livstestamenten skall följas, testamentet är alltså juridiskt bindande för den läkare som är 

ansvarig för patienten. I USA:s delstater finns lagstiftning om både livstestamenten och 

ställföreträdare, och så är också fallet i Storbritannien.26 

 

Kritik har riktats mot livstestamenten av den anledningen att det kan vara svårt för en frisk 

människa att sätta sig in i hur den verkligen vill ha det när ”det väl är dags”. Man menar att 

det kan vara lätt att ha en viss fast ståndpunkt så länge man är frisk och pigg och en 

sjukdomssituation känns mycket avlägsen, men att denna ståndpunkt kanske faktiskt inte blir 

så självklar när sjukdomen inträder. Ett annat problem vållar de livstestamenten som 

upprättats mycket lång tid tillbaka och där testamentet är den enda vägledning man har. Kan 

man garantera att personen har samma åsikt som för t.ex. 40 år sedan?27 Ett annat problem 

som tagits upp till diskussion angående livstestamenten rör de fall där en person befinner sig i 

ett annat land och insjuknar eller på annat sätt kommer i den situationen att livet snabbt 

närmar sig sitt slut. Det kan då bli svårt att efterforska eventuella livstestamenten i andra 

länder, och det kan även uppstå konflikter mellan livstestamentet och det aktuella landets syn 

på och regler angående dödshjälp.28 

 

Kommittén avslutade sin utredning med uttalandet att alla människors lika värde skall följas 

fullt ut, och även i livets slutskede bör människans självbestämmande respekteras i största 

möjliga mån. Livskvaliteten skall vara det yttersta målet att främja. Kommittén menade att 

följande riktlinjer skall vara vägledande i arbetet med människor som befinner sig i livets 

slutskede: att göra gott, att inte skada, att vara rättvis, att bestämma själv. Dessa riktlinjer 

ligger till grund för principen om människans enskilda värde, och detta centrala värde skall 

upprätthållas även i slutet av livet.29  

                                                 
26 A.a. s. 93-95.  
27 Forsbeck Rune, En god död, s. 28-29.  
28 Westrin Claes-Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 187.  
29 A.a. s. 194.  
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3. Gällande rätt  

3.1 Den allmänna lagstiftningen 

3.1.1 Medverkan till brott 

Att medverka till att ett brott kommer till stånd är straffbart enligt Brottsbalken [1962:700] 

(BrB) 23:4. Det finns olika typer av medverkan. Den som övertalat gärningsmannen att begå 

brott kan bli ansvarig som anstiftare till brottet. Den som främjat gärningen med ”råd eller 

dåd” kan dömas som medhjälpare till brottet. Att medverka till ett brott kräver inte att man 

uppfyller alla brottsrekvisit som uppställs enligt straffbudet. I de fall någon begått en gärning, 

men varit ett slags redskap i någon annans hand, s.k. medelbart gärningsmannaskap, kan den 

personen som utfört gärningen dömas som medhjälpare och den som anstiftat denne kan 

dömas som gärningsman. Om flera personer ”tillsammans och i samförstånd” eller 

”gemensamt och i samråd” utför en brottslig gärning, brukar man tala om 

medgärningsmannaskap. I dessa fall är det flera gärningsmän som tillsammans uppfyller 

brottsrekvisiten. Ett främjande behöver inte vara positivt för brottets utförande för att leda till 

straffansvar. Även ett främjande som i slutändan visar sig försvåra brottets fullbordan kan ses 

som medhjälp. Däremot kan den som endast varit närvarande vid ett brott, utan att 

överhuvudtaget varken ha fysiskt eller psykiskt påverkat brottet, inte dömas som medhjälpare 

till brottet.  Detta utesluter dock inte att en underlåtenhet att handla i vissa fall kan betraktas 

som medhjälp.30 

 

Det existerar ytterligare former av medverkan, men jag anser inte att det tjänar något syfte att 

ta upp dem här.  

 

Medverkanslärans tillämpning har på senare år ändrats, främst vad som krävs för ansvar i 

medgärningsmannaskap. Praxis visar att det finns möjligheter att döma någon som 

gärningsman som endast närvarat på brottsplatsen eller solidariserat sig med gärningen. Om 

medgärningsmannaskap inte skulle kunna tillämpas, skulle detta medföra att i de fall då man 

inte kan fastställa vem av de medverkande vid brottet som exempelvis orsakade effekten, 

måste döma alla för medhjälp till brottet och ingen som gärningsman. Detta skulle kunna 

signalera fel budskap till allmänheten. Domstolarnas användning av 

medgärningsmannaskapet har dock kritiserats. Suzanne Wennberg menar att begreppet 

                                                 
30 Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Straffansvar, s. 124-126.  
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medgärningsmannaskap tenderar att missbrukas och att domstolarna dömer främjare som 

medgärningsmän på ren rutin. Som exempel använder Wennberg avgörandet rörande den s.k. 

Göteborgsbranden.31 I detta fall kunde fastställas att person A burit och hällt ut brännbar 

vätska i en festlokal och sedan tänt på. Vad personerna B, C, och D verkligen gjort på platsen 

gick inte att fastställa, mer än att de närvarat. Trots detta dömde HovR alla fyra som 

medgärningsmän för grov mordbrand. HovR motiverade inte varför man trots avsaknad av 

bevis, kom fram till ett medgärningsmannaskap. Wennberg menar att B, C och D istället 

skulle ha dömts för medhjälp till grov mordbrand.32  

 

Wennberg påtalar vikten av att man vid medgärningsmannaskap åtminstone skall kunna 

styrka att personen i fråga främjat brottet. Wennberg menar att domstolarna tenderar att 

övergå till att föra bevisningen på gruppnivå istället för individnivå. Hon anser att 

domstolarna måste bli klarare i sina motiveringar av vad respektive misstänkt faktiskt kan 

bindas till. Wennberg menar att medgärningsmannaskapet riskerar att inskränka 

rättssäkerheten, då det är lätt att falla över i ett kollektivt ansvarstänkande. Domstolarna måste 

hålla sig till varje enskild individ i bevisfrågan trots att det rör sig om medgäningsmannaskap, 

dels för att kunna genomföra en straffmätning, men också för att kunna konstatera eller 

utesluta medverkan i mindre mån, något som ju fungerar som en förmildrande omständighet 

enligt 23:5 BrB. Wennberg anser att man inte kan förutsätta att alla medverkande har samma 

uppsåt trots att de handlat i samråd eller samförstånd, utan att en individuell prövning måste 

göras. Wennberg riktar även stark kritik mot HD:s dom i målet rörande den s.k. 

Sambandscentralen vid Göteborgskravallerna vid EU-toppmötet 2001.33 HD dömde samtliga 

tilltalade för medhjälp till våldsamt upplopp, trots att man endast kunde fastställa att 

personerna befunnit sig i den lägenhet där information skall ha getts till demonstranterna ute 

på fältet. Wennberg menar att de tilltalade på sin höjd gjort sig skyldiga till medhjälp till 

medhjälp, vilket inte är en straffbar gärning. Hon anser att själva gruppen här blivit 

utgångspunkten för bedömningen, inte varje enskild individ. Detta leder till att bevisfrågorna 

tenderar att tas på mindre allvar än tidigare. Wennberg hävdar att det i framtiden kan komma 

att bli lika brottsligt att hamna i dåligt sällskap, som att faktiskt delta i den brottsliga 

gärningen, något som rimmar illa med rättssäkerhetstanken.34  

                                                 
31 Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål B 2957-00, meddelad 2000-08-29. 
32 Wennberg Suzanne, Från Malexander till Sambandscentralen, s. 594-599. 
33 NJA 2002 s. 489.  
34 Wennberg Suzanne, Från Malexander till Sambandscentralen, s. 602-611.  
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3.1.2 Medhjälp till självmord 

Medverkansreglerna gäller för alla gärningstyper som straffbeläggs i BrB. Huvudgärningen 

måste alltså utgöra ett brott för att medverkansreglerna skall aktualiseras. Vid angrepp på 

egen rättssfär kan inte reglerna om medverkan tillämpas. Man kan t.ex. inte dömas för 

anstiftan till ett brott som riktas mot en själv. Självmord är därför inte att anse som ett brott, 

vilket gör att medhjälp till en sådan handling inte heller kan utgöra brott. Att medverka till 

någon annans självmord är alltså tillåtet i Sverige. Till och med anstiftan till självmord synes 

vara straffritt. Om en person övertalar en annan att begå självmord, går denne fri från ansvar 

under förutsättning att självmordet utgör ett fritt val av en mogen person med insikt om 

omständigheterna. Problemet kring denna fråga uppstår då man skall skapa någon slags 

gränsdragning mellan de fall då någon kan anses ha dödat annan på begäran av denne och då 

någon hjälper annan att dö. Den oklara gränsen mellan att vara medhjälpare eller 

medgärningsman kan få förödande konsekvenser. I det ögonblick medhjälparens handling får 

en tillräcklig betydelse för döendet, omvandlas medhjälparen till gärningsman eller 

medgärningsman och kan således straffas för uppsåtligt dödande i form av dråp. Denna gräns 

är mycket subtil. Därför har lagstiftaren gett möjlighet till en frikostig straffnedsättning i 

dessa fall, som stadgas i BrB 29:3 p.4.35 

 

I ett uppmärksammat HD- fall från 1979 berövade en kvinna en man livet genom att på 

dennes begäran, vid en rad olika tillfällen, förse honom med starka läkemedel samt genom att 

ge honom en injektion insulin. Kvinnan åtalades för dråp. Mannen, som led av svår MS, hade 

uttryckt sin vilja att dö, och de bägge kom senare att tillsammans tala om hur detta skulle gå 

till. Frågan var huruvida kvinnans handlande skulle klassificeras som dråp eller medhjälp till 

självmord och om givandet av tabletterna och insulininjektionen skulle ses som en enda 

handling eller som flera. Tingsrätten (TR) menade att det var styrkt i målet att mannen var 

införstådd med de åtgärder som kvinnan skulle vidta för att avsluta hans liv och att han vid 

det aktuella tillfället var vid sina sinnens fulla bruk. HovR klargjorde att bedömningen av 

huruvida något är att se som dödande med samtycke eller medhjälp till självmord skall göras 

genom gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och medhjälp, och de allmänna principer 

som gäller för detta. Enligt HovR skall medverkan till självmord och dödande med samtycke 

inte ses som likställda gärningar, dock är det viktigt att inte medhjälpsbegreppet tolkas alltför 

extensivt. HD menade att gärningarna måste vara att anse som en enda gärning, då de 

                                                 
35 Jareborg Nils, Allmän kriminalrätt, s. 423-426.  
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utgjorde ett led i en brottsplan med förhållandevis korta uppehåll mellan varje gärning. Alla 

tre instanserna dömde kvinnan till fängelse för dråp.36  

 

I ett RH- fall berövade en man sin hustru livet, genom att kväva henne med en kudde, efter att 

hon p.g.a. ett självmordsförsök givit uttryck för en önskan om att få dö. TR anförde att en 

patient i princip har en obegränsad rätt att avsluta eller avstå behandling, men att detta inte 

skall gälla vid en dödshjälpssituation. TR menade också att kvinnans önskan att dö måste 

beaktas med stor försiktighet, då hon befann sig i ett depressivt tillstånd. Om kvinnan varit 

vid medvetande och själv kunnat ta ställning till fortsatt vård, befarade domstolen att hon med 

största sannolikhet skulle ha avstått från detta. HovR anförde att det enligt gällande rätt var en 

brottslig gärning att beröva någon livet, även om detta skett genom samtycke. HovR dömde 

mannen för dråp till villkorlig dom.37  

 

Gränsdragningen mellan medhjälp till självmord och dråp i medgärningsmannaskap 

diskuterades även i ett annat RH- fall. En kvinna åtalades för dråp efter att ha försett sin svårt 

sjuka dotter med en dödlig dos läkemedel, som dottern självt intagit på egen begäran. TR kom 

fram till att det inte kunde uteslutas att dottern själv kunnat beröva sig livet. Hon blev även 

under det aktuella händelseförloppet tillfrågad om de skulle avbryta, men nekade då till detta. 

Dottern hade själv utfört de dödande handlingarna. TR ansåg att kvinnan inte deltagit på ett 

tillräckligt aktivt och avgörande sätt för att hon skulle anses som gärningsman eller 

medgärningsman, utan att det endast rörde sig om medhjälp till självmord, vilket är straffritt. 

TR ogillade åtalet. HovR fastställde TR:s dom och anförde att kvinnans handlande varit så 

osjälvständigt i förhållande till dotterns eget handlande, att hon inte kunde vara att anse som 

gärningsman.38 

 

I februari i år åtalades en 83-årig man efter att han matat sin dementa hustru med läkemedel 

och alkohol. Paret hade tidigare talat om att avsluta sitt liv tillsammans och den aktuella 

kvällen hade hustrun bett mannen att ge henne något som fick henne att somna för gott. 

Mannen blandade då ut läkemedel med grädde och lingon och förde sedan en sked mot 

hustruns mun, samtidigt som hustrun höll i skeden. Dock började kvinnan kräkas och mannen 

ångrade sig då och kallade på hjälp. Kvinnan överlevde. TR yttrade att gränsen mellan 

                                                 
36 NJA 1979 s. 802.  
37 RH 1989:19.  
38 RH 1996:69.  
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medhjälp till självmord och dödande med samtycke kan vara svår att dra, men att 

bedömningen skall göras utifrån gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och medhjälp. 

Bedömningen skall enligt TR göras mot bakgrund av människolivets okränkbarhet. Om en 

person går längre än att enbart ställa dödande medel till förfogande och vidtar en mera 

avgörande handling, kan detta inte räknas som medhjälp till självmord, utan som dödande 

med samtycke. Enligt TR var kvinnans önskan att dö inte tillräckligt klar, och hon hade inte 

tillräcklig kännedom om vad det var hon fick i sig. TR menade att det faktum att kvinnan 

själv haft sin hand på skeden inte förändrade synen på makens aktiva handling. Domstolen 

ansåg att det var fråga om ett försök till uppsåtligt dödande, men valde att rubricera det som 

försök till dråp, eftersom makarna talat mycket om viljan att dö och planerat det tillsammans. 

Mannen dömdes, p.g.a. sin höga ålder och dåliga hälsa, till villkorlig dom i förening med 

dagsböter.39  

3.1.3 Ansvarsbefriande samtycke och social adekvans 

I BrB 24:7 stadgas 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 proposition 1962:10 

uttalades att det borde vara rättstillämpningens sak att avgöra huruvida samtycke vid en 

brottslig gärning skall leda till straffrihet. I de fall då samtycket inte har någon större eller 

avgörande betydelse, menade kommittén att det skulle vara lämpligt att använda sig av 

straffnedsättning eller frihet från påföljd. För att ta ställning till samtyckets betydelse, bör 

gärningens art och anledningen till att den företogs beaktas. I propositionen uttryckte man 

även att man enbart i mycket exceptionella fall kan kräva att straffet sätts ned eller att påföljd 

efterges: att det skall röra sig om fall där straff uppenbart skulle verka rättsstridigt.40   

 

För att ett samtycke överhuvudtaget skall anses giltigt krävs att den person som handlingen 

riktar sig mot är behörig att förfoga över det intresse som gärningen hotar. Detta innebär i 

princip att personen har rätt att bestämma över sig själv, men inte över någon annan. Personen 

måste även förstå innebörden av samtycket, alltså vara tillräckligt mogen för att inse 

konsekvenserna av det hela. Ett samtycke måste också vara frivilligt och allvarligt menat, inte 

lämnat efter, eller p.g.a., tvång eller liknande. Samtycket måste vidare omfatta hela gärningen 

och inte enbart delar av den. Ett samtycke måste föreligga vid själva tidpunkten för 

                                                 
39 Örebro Tingsrätts dom i mål 829-10, meddelad 2010-04-30.  
40 Prop. 1962:10 del C, Förslag till brottsbalk, s. 381.  
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utförandet, det räcker således inte med ett tidigare samtycke. Samtycket behöver inte vara 

uttalat, utan det räcker med ett s.k. tyst samtycke för att straffrihet skall kunna inträda. Om 

någon av dessa förutsättningar inte föreligger, finns inget giltigt samtycke. Dock kan det i 

vissa fall uppstå ett s.k. putativt samtycke med ansvarsbefriande verkan, då gärningsmannen 

felaktigt tror att han hade den andre personens samtycke.41  

 

Omfattas alla gärningar av ett samtycke? Svaret på den frågan måste bli nej. En 

försvarlighetsbedömning i varje enskilt fall måste göras, utifrån de nämnda förutsättningarna. 

Genom förarbeten är det dock klart utrett att samtycke till dödande aldrig kan utesluta 

straffansvar. Av praxis framgår att gränsskillnaden för samtycke med ansvarsbefriande verkan 

torde gå vid gränsen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden.42 Detta är 

dock inte helt klart. I doktrin har man uttalat ståndpunkten att det kan vara möjligt att 

samtycka till risken av vad ett visst handlande kommer att medföra, men inte till själva 

förverkligandet av risken. Detta torde skapa stor förvirring. I vissa fall av uppsåtligt dödande 

där samtycke finns, visar praxis på en generös straffreducering. Detta kan vara fallet vid s.k. 

barmhärtighetsmord, där dödande skett av rent medlidande med den andre. Dessa gärningar 

rubriceras sällan som mord, utan som dråp.43 

 

Social adekvans är ett begrepp som skulle kunna förklaras som en gärning som anses socialt 

accepterad i samhället och som därför skall vara straffri trots att den inte är reglerad i lag. Den 

fungerar som ett slags undantagsregel vid frågan om straffansvar. Denna term används ofta 

inom områden som sjukvård och sportutövning.  Som exempel kan nämnas hockeyspelarnas 

tacklingar i en hockeymatch, som inte ses som någon misshandel utan något som spelarna 

accepterat i och med valet av sport. Dock finns även här en gräns för vad som är tillåtet. Då 

gärningarna går utanför spelets idé kan straffansvar uppkomma. Vad gäller sjukvården anses 

ingrepp av olika slag vara socialt adekvata, så länge de ryms inom ramen för vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  Även angrepp på egen rättssfär anses falla under social adekvans. Det är 

således inte straffbart att skada sig själv eller begå självmord.44  

 

Religionsutövning har också ansetts socialadekvat. Det första rättsfallet som överhuvudtaget 

talade i termer av social adekvans berörde just detta. Det handlade om en läkare som utfört 

                                                 
41 Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Straffansvar, s. 94-98. 
42 NJA 1993 s. 553. 
43 Jareborg Nils, Allmän kriminalrätt, s. 282-290.  
44 A.a. s. 290-301.  
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omskärning av muslimska pojkar och åtalades för misshandel. HD yttrade att det vore ett brott 

mot traditionerna för både judar och muslimer om man uppställde ett krav på att alla 

omskärelser skulle ske genom bedövning och inom hälso- och sjukvården. HD konstaterade 

därför att även andra former av omskärelse av religiösa skäl, måste vara att anse som 

socialadekvata.45 

3.1.4 Straffnedsättning 

Att någon annan berövas livet med dennes samtycke har föga betydelse för frågan om 

straffansvar. Dock har detta betydelse när det kommer till påföljdsfrågan. I och med den 

brottsbalksreform som genomfördes år 1989 finns det idag en möjlighet att besluta om 

påföljdseftergift eller straffnedsättning. Aktuella bestämmelser finns i BrB 29 kap. 

Straffnedsättningen innebär att domstolen har möjlighet att utdöma ett straff som är lägre än 

vad som föreskrivits för brottet ifråga. I BrB 29:3 p.4 stadgas att ”såsom förmildrande 

omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som är föreskrivet för 

vissa fall, särskilt beaktas om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla”. Det finns även 

möjlighet att meddela påföljdseftergift om det skulle vara uppenbart oskäligt att utdöma ett 

straff. Detta tillämpas dock mycket restriktivt i fall av dödande med samtycke, då det skulle 

vara oförenligt med principen om att värna den absoluta rätten till liv.46 

3.1.5 Förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

Regeringsformen [1974:152] (RF) utgör en av Sveriges grundlagar och dess regler skall 

därmed beaktas med största respekt. I RF 2:6 stadgas att varje medborgare skall vara skyddad 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp gentemot det allmänna. Denna rättighet får enligt RF 2:12 

endast inskränkas om det är ”godtagbart i ett demokratiskt samhälle.” Fri- och 

rättighetsskyddet skall vara lika för alla och innebär ett utvidgat skydd mot intrång i den 

personliga integriteten. Ett intrång får således inte ske utan samtycke. Vad som kan sägas 

innebära ett ”betydande intrång” skall avgöras av handlingens omfattning och art. Man måste 

även ta dess ändamål i beaktande vid bedömningen.47 

 

Med påtvingat kroppsligt ingrepp avser man främst våld, men även läkarundersökningar, 

blodprov m.m. som sker utan en patients samtycke. Detsamma torde gälla i de fall då 

                                                 
45 NJA 1997 s. 636.  
46 Westrin Claes-Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 170-171.  
47 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 250.  
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sjukvården tvingar någon att ta en medicin som denne inte vill ta, eller tvingar patienten till 

annan medicinsk behandling som strider mot patientens vilja. Även att försöka ”lura” 

patienter genom att blanda läkemedel i deras mat eller dryck är att jämföra med påtvingat 

kroppsligt ingrepp. Att göra avsteg från skyddet mot kroppsliga ingrepp är endast tillåtet om 

det finns föreskrivet i lag och ändamålet tjänar ett syfte som är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle. Inskränkningarna får inte gå utöver vad som kan anses vara nödvändigt. De enda 

lagstadgade begränsningar som gjorts i rättigheterna gäller tvångsvård och undersökningar 

inom den psykiatriska vården. Någon lagstadgad rätt att tvångsvårda döende patienter finns 

alltså inte.48 

3.1.6 EKMR 

Enligt EKMR är rätten till liv den rättighet som väger tyngst av alla, och den är också absolut 

på det sättet att det inte finns några undantagsregler för när man får inskränka denna rättighet. 

Livet i sig har fått ett värde, oberoende av hur den enskilde individen väljer att forma det. 

Frågorna om dödshjälp och självmord är mycket relevanta när man ser till de mänskliga 

rättigheter som sedan år 1995 är en del av svensk lagstiftning. EKMR innebär bl.a. att det 

finns en möjlighet till rättslig kontroll av staterna, och en möjlighet för varje enskild individ 

att föra sin talan inför Europadomstolen, i de fall individen anser att de mänskliga 

rättigheterna kränkts. Den rättighet som främst brukar framhållas som argument mot 

dödshjälp är EKMR art. 2, rätten till liv.49 Denna anses vara EKMR: s mest grundläggande 

rättighet. Den innebär inte enbart att där finns ett krav på förbud mot att uppsåtligt döda, utan 

den förpliktigar även staten att skydda rätten till liv. Staten förväntas därmed att vidta aktiva 

åtgärder för att skydda liv. I art. 2.1 stadgas att staten inte får döda någon uppsåtligen genom 

sina olika myndigheter och organ, vilket rimmar illa med en eventuell legalisering av 

dödshjälp i Sverige.50   

 

I EKMR finns även andra rättigheter som kan vara intressanta att diskutera när man talar om 

dödshjälp. Detta är t.ex. förbudet mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling i art. 3. Detta förbud är absolut och får aldrig inskränkas under några som helst 

omständigheter. Tortyr innefattar ett uppsåtligt handlande som leder till grymt lidande och 

omänsklig behandling. Någon klar definition av ”annan omänsklig behandling” har inte 

                                                 
48 SOU 2004:112, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 560-561.  
49 A.a. s. 205-208. 
50 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 19, 54-55.  
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gjorts, utan det blir domstolarnas uppgift att bedöma frågan. Europadomstolen har uttalat att 

det skall röra sig om betydande råhet eller hänsynslöshet. Begrepp som ”omänsklig” och 

”förnedrande” är tänkta att tolkas restriktivt. Dock visar praxis att dessa begrepp under vissa 

omständigheter kan innefatta ångestframkallande handlingar riktade från myndigheter mot 

den enskilde.51  

 

Angående rätten till skydd för privatlivet i art. 8 utgör den kroppsliga och själsliga integriteten 

en mycket viktig del. Dock finns undantag reglerade i art.8.2 som gör en inskränkning av 

rättigheten tillåten. Det ingrepp som sker skall ha stöd i lag, vara ägnat att tillgodose ett 

enskilt eller allmänt intresse och vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det finns 

många situationer inom sjukvården där det kan vara svårt att avgöra huruvida dessa 

inskränkningar skall tillåtas, främst av etiska skäl. Detta kan vara fallet då patienten och den 

ansvarige läkaren har skilda åsikter om behandling m.m.52  

 

Kan dödshjälp anses vara en mänsklig rättighet? Varken Europa- eller FN- konventionen 

innehåller någon uttrycklig regel om att avsluta sitt eget liv. 1952 fanns ett förslag till att i 

förklaringen införa en rätt för obotligt sjuka att få aktiv dödshjälp. Förslaget blev dock aldrig 

genomfört. Frågan blir då om man kan säga att människorätten innebär en rätt att avsluta sitt 

eget liv. Faller avslutandet av eget liv inom den autonomi som människans rättigheter 

skyddar?53 Svaret på denna fråga måste enligt Europadomstolens avgörande år 2002 vara nej. 

En kvinna från Storbritannien, som led av en obotlig nervsjukdom, stämde sitt land enligt art. 

2,3,8,9,14 EKMR. Kvinnan ville få hjälp av sin man att dö och bad staten om en garanti att 

den inte skulle dra honom inför rätta för det. Kvinnan kunde pga. sin sjukdom inte själv 

beröva sig livet. Staten avslog hennes ansökan. Europadomstolen menade att art. 2 i 

konventionen (rätten till liv) inte var ämnad att tolkas e contrario, så att rätten till död också 

skulle inrymmas. Staterna skall snarare anses ha en skyldighet att skydda liv och förebygga 

och försöka motverka varje åtgärd som kan hota rätten till liv. Vad gäller art. 3 (förbud mot 

tortyr) yttrade domstolen att Storbritanniens avslag att neka kvinnans make straffrihet inte 

kunde liknas vid någon form av tortyr. Kvinnan hade, tvärtom, erbjudits mycket god vård och 

behandling. Gällande art. 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv) ansåg domstolen att 

Storbritanniens vägran inte var att anse som oproportionerlig eller utöver vad som är 

                                                 
51 A.a. s. 67-68, 82-83.  
52 A.a. s. 301-307. 
53 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning, s. 109.  
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nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, varför art. 8 ej kunde åberopas. Art. 9 (tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet) var enligt Europadomstolen inte heller tillämplig, då viljan 

att begå självmord inte bottnade i kvinnans religion, så som hon påstått. Gällande art. 14 

(förbud mot diskriminering) yttrade domstolen att Storbritannien inte kunde anses skyldigt till 

diskriminering på den grunden att det i lag inte gjort någon skillnad på dem som kan och dem 

som inte är kapabla att själva ta sitt liv. En sådan åtskillnad skulle enligt Europadomstolen 

allvarligt urholka skyddet för rätten till liv. Kvinnans talan ogillades i sin helhet.54  

 

Att få avsluta sitt liv kan inte anses utgöra en mänsklig rättighet, inte ens i de fall individens 

lidande är outhärdligt. Frågan blir då hur man skall tolka de länder som faktiskt tillåter 

läkarassisterat självmord eller dödshjälp. Gör dessa länder sig skyldiga till brott mot EKMR? 

Svaret på den frågan torde också bli nej. Staterna har getts ett visst utrymme att på egen hand 

avgöra och analysera de konsekvenser som en uppluckring av förbudet mot assisterat 

självmord skulle kunna medföra. Frågan är då om det finns liknande utrymme angående 

assisterad dödshjälp under mycket kontrollerade former, men någon klar vägledning angående 

detta går inte att finna.55 

3.2 Sjukvården 

3.2.1 Statens medicinsk etiska råd (SMER) 

En grupp inom SMER författade år 2008 en promemoria som slutligen lämnades till 

Riksdagen, angående patientens möjlighet att bestämma över sin död. SMER framhöll att allt 

fler svenska patienter reser till Schweiz, där de får möjlighet att avsluta sina liv, samt att 

frågan om rätten att dö måste tas upp till ny diskussion. Även svenska läkare har hjälpt 

patienter till möjligheten att ta sitt liv, detta genom att skriva ut läkemedel. SMER yttrade att 

de ofta får frågan om möjlighet till hjälp att avsluta sitt liv från döende patienter som anser att 

självmord är ett ovärdigt sätt att dö på och att man därför vill få hjälp av samhället att istället 

avsluta sitt liv på ett mera värdigt sätt. Detta visar enligt SMER på ett behov, som idag inte 

tillgodoses i svensk sjukvård.56 

 

I dagsläget finns följande tillåtna möjligheter för en patient som befinner sig i livets slutskede: 

 

                                                 
54 Pretty vs. United Kingdom, application no. 2346/02.  
55 Westrin Claes-Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 205-208.  
56 Statens medicinsk etiska råd: Patientens möjlighet att bestämma över sin död, s. 3. 
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* ett avstående från inledande av livsuppehållande behandling, på läkaren eller patientens 

initiativ.  

* ett avbrytande av livsuppehållande åtgärder, på patientens eller läkarens initiativ. 

* att det på läkarens initiativ erbjuds palliativ (lindrande) behandling och palliativ sedering 

(lugnande).  

 

Dessa åtgärder är dock inte helt okontroversiella och SMER menar att det bör diskuteras 

huruvida det finns behov av att förtydliga eller skapa ytterligare skrivna regleringar angående 

detta. Samtidigt bör diskuteras om palliativ behandling och sedering skall kunna ske på 

patientens begäran. Två andra förhållanden som enligt SMER bör diskuteras och eventuellt 

tillåtas är att erbjuda läkarhjälp vid förskrivning av läkemedel vid ett livsavslut som är 

självvalt och att erbjuda aktiv läkarhjälp vid självvalt livsavslut. Vid det förstnämnda menar 

SMER att det bör diskuteras huruvida en patient som är kapabel att fatta rationella beslut och 

befinner sig i livets slutskede, skall ges möjlighet att själv avsluta sitt liv om den så önskar. Detta 

skulle då ske genom att den ansvarige läkaren skriver ut en dödlig dos läkemedel till patienten. 

Denna metod tillämpas i delstaten Oregon, USA. Vad gäller det andra bör det enligt SMER 

diskuteras om en läkare genom aktivt handlande skall kunna infria patientens önskemål om att 

avsluta sitt liv. Detta tillvägagångssätt används i Holland. För att något av dessa alternativ skall 

kunna användas skall följande förutsättningar vara uppfyllda: patienten befinner sig i livets 

slutskede, patienten lider inte av en psykisk sjukdom som är behandlingsbar, patientens 

uttryckliga önskan finns tillgänglig både skriftligt och muntligt, mer än en läkare har deltagit i 

bedömningen, patientens önskan är frivillig, patienten är myndig, åtgärden får inte avse personer 

med utpräglad funktionsnedsättning.57 

 

Vad gäller ett avstående från inledande av livsuppehållande behandling har patienten rätt till 

detta, även om en behandling skulle verka positivt. Patientens självbestämmanderätt och 

respekten för denna utgör motiveringen till att patientens önskemål skall följas. I de fall 

patienten inte längre har möjlighet att uttrycka sin vilja, skall enligt SMER det tidigare 

uttryckta vara gällande, speciellt om detta finns nedskrivet i ett s.k. vårddirektiv. Om ett 

sådant inte finns och patienten inte tidigare uttryckt någon klar vilja, får man utgå från 

personens värderingar och därigenom komma fram till ett slags hypotetisk vilja. Detta bör då 

ske i samråd med anhöriga. Om en livsuppehållande åtgärd med säkerhet inte kommer att leda 

till en förbättring hos patienten, kan läkaren besluta att inte inleda någon behandling. De 

                                                 
57 A.a. s. 4-5, 8-9.   
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rättigheter som nu beskrivits gäller även för patienten och läkaren i de fall då det handlar om 

att avbryta livsuppehållande åtgärder. Enligt SMER kan palliativ behandling och sedering 

erbjudas, när det inte längre finns några åtgärder att vidta för patienten och denne har kommit 

till sitt slutskede. Denna behandling kan då på läkarens initiativ sättas in för att motverka både 

fysiskt och psykiskt lidande. Även en patients önskan eller för den delen vägran angående 

detta torde följas av läkaren, men än så länge är detta oreglerat och saknar lagstöd.58  

 

SMER menar att patienter i dagens samhälle har en stark ställning och en utvidgad 

självbestämmanderätt. Trots detta är det ännu inte accepterat att en patient ges palliativ 

sedering på dennes begäran. SMER anser att man på detta område, i större utsträckning än 

vad som idag är gällande, måste respektera patientens rätt till självbestämmande. Med tanke 

på att det redan idag finns läkare som skriver ut läkemedel till sina patienter för att de skall 

kunna begå självmord anser SMER att det finns ett behov som inte tillgodoses. Därför bör 

lagstiftaren tillåta detta under kontrollerade former, så att patienter själva kan välja att avsluta 

sina liv på ett värdigt sätt. SMER är dock inte, av olika anledningar, positivt inställda till 

möjligheten att läkare genom aktivt handlande skall kunna avsluta patientens liv.59  

3.2.2 Socialstyrelsens allmänna råd 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd skall alla människor själva ha rätten att bestämma över 

sitt eget liv. En patient skall få tillgång till bästa möjliga vård och ha rätt att få dö under 

värdiga former. Trots detta finns en grundläggande regel som säger att även om patienten 

begär det är insatser, som endast har till syfte att föranleda en patients död, aldrig någonsin 

tillåtna.60 

 

Arbetet inom hälso- och sjukvården utgår från ett antal principer: Autonomiprincipen reglerar 

människans självbestämmanderätt och skyldigheten att respektera andra människors 

självständighet. Denna princip tas tillvara i RF 2:6, som stadgar den enskildes skydd mot 

påtvingade kroppsliga ingrepp och även i Hälso- och sjukvårdslagen 2a§, där det föreskrivs 

att patienternas självbestämmanderätt skall respekteras. Villkoret för att en människa skall 

kunna utöva sin självbestämmanderätt är att personen ifråga har kompetens att besluta över 

sig själv, alltså förstå innebörden av vad frågan gäller. Detta förutsätter att en patient ges 

                                                 
58 A.a. s. 5-8.  
59 A.a. s. 10-11.  
60 Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:2: Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede, s. 9. 
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riktig information. Dock finns situationer där denna princip måste ge vika för andra intressen. 

Så kan vara fallet om patientens önskan går emot vetenskap och beprövad erfarenhet, eller om 

patienten omhändertas efter ett misslyckat självmordsförsök. Detsamma gäller i de fall då 

patienten uttrycker sin vilja att dö. I detta läge skall självbestämmanderätten inte respekteras.61  

 

Godhetsprincipen innebär för hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att vårda och hjälpa 

sjuka människor och ingripa för att rädda människors liv. Varje läkare har enligt Allmänna 

läkarinstruktionen [1963:341] 3§ en skyldighet att informera patienten om den behandling 

som är lämpligast för patienten, med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.62  

 

Principen att inte skada reglerar varje människas skyldighet att inte skada en annan individ. 

Detta är en av grundvärderingarna inom svensk sjukvård. Dock har en läkare rätt att inskränka 

denna rättighet, om det kommer att leda till ett förbättrat tillstånd för den sjuke. Här måste en 

avvägning ske mellan de olika intressen som kan tänkas stå mot varandra.63  

 

Rättviseprincipen innebär att alla individer skall ges vård på lika villkor. Alla människor skall 

ha samma värde och inte diskrimineras p.g.a. ålder, handikapp, kön, sjukdomens art, eller 

anledningen till dess uppkomst.64   

 

Värdighet är ett ord som har stor betydelse inom hälso- och sjukvården. Många människor 

hyser rädsla inför att inte få lämna jordelivet under värdiga former. Socialstyrelsen menar att 

även om den främsta uppgiften inom sjukvården är att värna om liv, måste hänsyn tas till 

huruvida ett upprätthållande av livet enbart skapar ett utdraget lidande för patienten. Patienten 

skall även vid livets slutskede behandlas med respekt och god omvårdnad och få behålla sin 

värdighet. Därför kan diskuteras huruvida livsuppehållande behandling skall ges eller ej. Med 

livsuppehållande behandling menas sådana ingrepp som används när patientens vitala 

funktioner inte längre kan fungera av sig självt. Utgångspunkten är att livsuppehållande 

behandling endast skall användas tillfälligt, i väntan på att patientens egna organ skall fungera 

igen. Detta är dock inte alltid möjligt. Det blir då nödvändigt med ett ställningstagande 

angående huruvida man bör fortsätta med de livsuppehållande åtgärderna eller ej. Om det är 

                                                 
61 A.a. s. 10.  
62 A.a. s. 11. 
63 A.st.  
64 A.st. 



 
 
 

 32

uppenbart att patientens tillstånd inte kommer att förbättras och de åtgärder som vidtas inte 

kommer att ge någon effekt, kan läkaren besluta om att inte fortsätta den livsuppehållande 

behandlingen. Detta kan även göras i de fall då en fortsatt behandling skulle ge resultat, men 

där konsekvenserna skulle bli mera förödande för patienten i form av smärta eller annat 

lidande. Den optimala vården i livets slutskede har som målsättning att förhindra ett psykiskt, 

fysiskt, socialt och själsligt lidande. Då det gäller patienter i livets slutskede, gör varken 

juridiken eller medicinen skillnad på de fall då läkaren väljer att inte påbörja en 

livsuppehållande behandling och de fall då en redan insatt sådan avslutas. En skillnad skall 

dock uppmärksammas: det är aldrig under några former tillåtet att vidta en åtgärd vars enda 

syfte är att patienten skall avlida. Detta gäller oavsett patientens egen inställning i frågan. 

Däremot är alla andra åtgärder tillåtna, där patientens intresse att dö med värdighet 

upprätthålls. Detta kan innebära att läkaren fortsätter någons slags behandling under en viss 

period, trots att den inte har några andra medicinska effekter än att livet tillfälligt förlängs.65 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall patientens självbestämmanderätt ligga till grund för all 

vård och behandling. Patientens egen önskan skall ha en avgörande betydelse för läkarna. 

Detta kan resultera i svårhanterade fall, då läkarens skyldighet att upprätthålla liv inte 

stämmer överens med patientens vilja att inte använda livsuppehållande åtgärder. I detta fall 

anses patientens självbestämmanderätt väga tyngst. En läkare får aldrig påbörja en behandling 

som patienten motsätter sig. Om patienten inte har möjlighet att uttrycka sin vilja, bör 

sjukvårdspersonalen söka reda ut vilken inställning patienten tidigare kan tänkas haft. 

Anhöriga bör tillfrågas angående detta.66  

 

I de fall då sjukvården får omhänderta patienter som försökt begå självmord kan problem 

uppstå. Patienten vill inte leva och läkaren har en skyldighet att rädda liv. I dessa fall skall ett 

självmordsförsök snarare ses som ett rop på hjälp än som en vilja att dö. Läkarna skall därför 

vidta alla de åtgärder som kan tänkas rädda livet på patienten. Patientens vilja blir därmed i 

dessa fall inte respekterad.67  

                                                 
65 A.a. s. 11-15. 
66 A.a. s. 16-18. 
67 A.a. s. 19-20.   
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3.2.3 Kort om hälso- och sjukvårdslagen och disciplinpåföljd  

Då jag i avsnittet rörande den allmänna lagstiftningen redogjort för de konsekvenser som 

uppstår då man inte efterföljer de regler som finns, har jag valt att kort redogöra för liknande 

konsekvenser inom hälso- och sjukvårdens regelverk. I Hälso- och sjukvårdslagen stadgas de 

regler och målsättningar som finns angående hälso- och sjukvården i landet, samt det ansvar 

som landets kommuner och landsting har. Lagen brukar kallas en målinriktad ramlag. Tanken 

är att den skall kunna anpassas vid lokala och regionala behov som kan se olika ut. Därför 

finns ytterligare kompletterande föreskrifter för att minska risken för ett sämre rättsskydd. 

Patientens självbestämmande får anses vara utgångspunkten i lagen. Patienten skall kunna ges 

inflytande över vården och en dialog skall föras mellan läkare och patient. Patienten skall ges 

upplysningar om sitt tillstånd och de behandlingsmöjligheter som finns skall beslutas i samråd 

med patienten i den mån det är möjligt. Landstingen och kommunerna har i uppgift att se till 

att de som är bosatta i kommunen får en god vård. Detta innebär att de måste arbeta för att 

patientens informations-, samråds-, och självbestämmanderätt upprätthålls och respekteras. 

Patienten skall ges en praktisk möjlighet att utöva dessa rättigheter. Det är Socialstyrelsen 

som har tillsyn över den hälso- och sjukvård som landets kommuner och landsting bedriver. 

Socialstyrelsen skall se till att de som är ansvariga inom området fullgör sina 

huvuduppgifter.68 

 

I de fall hälso- och sjukvårdspersonal begår fel eller försummelse i sin yrkesutövning, är 

disciplinpåföljd den särskilda sanktion som kommer ifråga. Denna kan bestå i en erinran eller 

en varning. Detta gäller både vid uppsåtliga och oaktsamma fel, genom handling och genom 

underlåtenhet. Dock behöver inte en disciplinpåföljd bli nödvändig i de fall då felet är ringa 

eller på annat sätt ursäktligt. Det krävs vanligtvis att någon uppenbart åsidosatt en 

bestämmelse gällande verksamheten. En helhetsbedömning i varje enskilt fall måste göras. 

Här tar man särskilt i beaktande huruvida patienten utsatts för en risk, vilken tjänsteställning 

den felande haft och vilka rutiner som förekommer vid det aktuella handlandet. Då man 

granskar lagen synes bedömningen av vad som utgör ett ringa fel endast grunda sig på 

objektiva bedömningar. Diskussion angående uppsåt eller oaktsamhet, som är den subjektiva 

utgångspunkten inom både straffrätt och skadeståndsrätt har inte getts något direkt utrymme. 

                                                 
68 Rynning Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 115-119. 
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Det är oklart varför lagstiftaren valt att på ett så otydligt sätt reglera förutsättningarna för 

disciplinpåföljd.69 

 

Bedömningen av huruvida en disciplinpåföljd är aktuell eller ej görs av Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ledamöterna i HSAN skall ha särskild insikt i hälso- och 

sjukvård, genom t.ex. yrkeserfarenhet eller på annat sätt visat intresse.  HSAN får inte ex 

officio ta upp en fråga om disciplinpåföljd till behandling, utan detta skall göras efter anmälan 

av den person eller myndighet som är behörig att göra detta. Den patient som ärendet rör har 

självklart rätt att göra en anmälan, oberoende av sin ålder. Även patientens närstående har rätt 

att göra en anmälan, om patienten själv inte kan föra sin talan. En anmälan får också göras av 

Socialstyrelsen. Statistiken visar att i princip alla anmälningar till HSAN från Socialstyrelsen 

leder till disciplinpåföljd, medan endast ca 20 % av patienters och närståendes anmälningar 

leder dit. Slutligen har även Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO) rätt att få 

ett ärenden prövat hos HSAN. JO har dessutom möjlighet att ta upp ärenden ex officio. Ett 

ärende får överlämnas från HSAN till den berörde arbetsgivaren, om det är uppenbart att 

ärendet ur samhällets och patientens perspektiv inte är påkallat. Om HSAN däremot under ett 

ärendes handläggning misstänker att den anmälde kan ha begått brott som föreskriver 

fängelse, skall HSAN anmäla gärningen till åtal. Om åtal väcks, förklaras den pågående 

utredningen hos HSAN vilande tills den straffrättsliga utredningen är avslutad. Detta görs för 

att undvika dubbelbestraffning. Endast i de fall då den anmälde friats från straffansvar, får 

HSAN återuppta sin handläggning av ärendet.70  

 

Bevisbördan i disciplinärenden åligger patienten. I de fall ord står mot ord måste därmed 

patienten kunna styrka sitt påstående genom vittnen eller journalanteckningar. Här kan 

avsaknaden av journalanteckningar, till fördel för patienten, vara av betydelse i 

bevishänseende. Alla patientjournaler skall enligt lag innehålla information om de åtgärder 

som planeras och som vidtagits. I de fall ärendet rör bristande samtycke och den anmälde 

åberopat nödregeln i BrB 24:4 är det fortfarande patienten som har bevisbördan. Det åligger 

däremot inte den anmälde att bevisa att nöd förelegat. Ett stort frågetecken är huruvida denna 

bevisbörda för patienten verkligen är att anse som rimlig.71 

                                                 
69 A.a. s. 409-413.  
70 A.a. s. 413-417.  
71 A.a. s. 422-428.  
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4. Utländsk rätt 

4.1 Nederländerna  

Nederländerna är ett av de länder som tillåter dödhjälp, både läkarassisterat självmord och 

läkarassisterad dödshjälp. Möjligheten till dödshjälp har varit fullt ut tillåten sedan år 2001 

och har ett stort stöd i samhället, och hos lagstiftare och läkarkår.  Dödshjälp eller assisterat 

självmord står för ca 3 % av den totala dödligheten i landet. För att få tillgång till 

läkarassisterat självmord i Nederländerna krävs att patienten är dödligt sjuk och inga 

behandlingar längre är verksamma, att lidandet är svårt och att viljan att dö har yttrats 

upprepade gånger. Nederländerna får anses vara det mest liberala landet i fråga om dödshjälp. 

Man kan begära dödshjälp redan från 16 års ålder, och i de fall man har vårdnadshavarens 

tillåtelse, redan vid 12 års ålder. Dock krävs att patienten anses tillräckligt mogen för att 

förstå innebörden av ett sådant beslut, och patientens föräldrar måste alltid vara involverade i 

diskussionerna. Dock får föräldrarna förlika sig med barnets vilja.72  

 

Det grundläggande argumentet för dödshjälp i Nederländerna är inte patientens 

självbestämmanderätt, utan barmhärtighet. 85 % av dödshjälpen ges i hemmet av patientens 

husläkare. Patienten får därmed möjlighet att somna in i sin egen bostad. Just detta system 

med familjeläkare gör att läkaren i de flesta fall känner patienten mycket väl och därmed 

känner till patientens vilja. Nederländerna har även ett mycket utvecklat 

socialförsäkringssystem liknande Sveriges och en lång tradition av fokus på individens 

rättigheter. Den främsta anledningen till att patienterna begär dödshjälp är förlusten av 

värdighet och en vilja att fortfarande vara medveten om omvärlden när de väljer att somna in. 

Stödet från läkarkåren är också stort. Endast 14 % av de holländska läkarna säger nej till att 

utföra eutanasi. Att ha en nära relation till patienten har visats sig vara positivt för de flesta 

läkarna, då det är dags att avsluta patientens liv. Om patienten är helt okänd för läkaren är 

risken stor att denne känner sig mer som en bödel än som den befriare som läkaren kan känna 

sig i de personliga sammanhangen.73 Statistik från Nederländerna visar att 64 % av läkarna 

anser att en patient själv skall ha rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen död. Studier 

visar också att läkarna är restriktiva med att använda sig av eutanasi. Det är mycket ovanligt 

                                                 
72 Westrin Claes-Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s. 195, 236-240.  
73 Läkartidningen, nr 2009-04-07. 
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att dödshjälp kommer ifråga där patienten inte har cancer, inte är fyllda 80 år, eller där ingen 

familjeläkare finns.74 

 

Huvudsyftet med den holländska policyn angående dödshjälp är att ta fram diskussionen i det 

öppna och förhindra att dödshjälp förekommer i det dolda. Maximala möjliga vård skall 

försäkras i varje enskilt fall. Tanken är att de läkare som utför dödshjälpen skall kunna agera 

öppet och ärligt, utan att behöva känna sig som brottslingar. Läkarna går fria från ansvar då de 

tillämpat dödshjälp, under förutsättning att de rapporterar sina åtgärder och genomför dessa i 

enlighet med de s.k. ”due care”-kriterierna. Läkarnas handlande och patientrapporter granskas 

av en kommitté som är experter på området. Om kommittén kommer fram till att läkaren 

handlat enligt ”due care”-kriterierna vidtas inga ytterligare åtgärder i ärendet. Om kommittén 

däremot anser att läkaren misslyckats att upprätthålla kriterierna, skickas ärendet vidare till 

andra organ som skall avgöra huruvida åtal skall väckas mot läkaren eller ej.75  

 

Vad innebär då ”due care”-kriterierna? När en läkare i Nederländerna får en förfrågan av en 

patient att utföra dödshjälp måste läkaren ta hänsyn till en rad kriterier. För det första måste 

läkaren ta reda på och försäkra sig om att patientens önskan är frivillig och väl genomtänkt. 

För det andra måste läkaren kunna konstatera att patientens lidande är outhärdligt och att det 

inte finns något hopp om förbättring. För det tredje skall läkaren informera patienten om 

dennes situation och diskutera framtida prognoser, samt tillsammans med patienten resonera 

kring huruvida inga andra lösningar kan komma till stånd. Läkaren måste även konsultera en 

annan läkare i frågan, som inte får ha någon som helst koppling till patienten och fallet ifråga. 

Denna läkare måste också undersöka patienten och göra en egen bedömning av den förste 

läkarens utlåtande och att detta utlåtande är riktigt. För detta ändamål har man i 

Nederländerna skapat ett nätverk av praktiker på området, som är särskilt tränade på att göra 

dessa bedömningar (the SCEN Project).  I det avslutande skedet, då det är dags för läkaren att 

utföra dödshjälpen, skall denna utövas i enlighet med medicinsk omvårdnad.76 

 

                                                 
74 Van der Maas, Van der Heide, m.fl, Euthanasia and other end of life decisions in the Netherlands in 1990, 
1995, and 2001.  
75 Netherlands Ministry of Foreign Affairs, International Information and Communication Departement, Ministry 
of Health, Welfare and Sports, Ministry of Justice, Euthanasia- a guide to the Dutch termination of life on 
request and assisted suicides (rewiew procedures) act, s. 4. 
76 A.a. s. 5-6.   
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En läkare i Nederländerna får enbart utföra dödshjälp på en patient som är skriven hos honom. 

Läkaren måste känna sin patient tillräckligt väl för att kunna avgöra om den önskan om 

dödshjälp som patienten lämnat, verkligen är frivillig och väl genomtänkt och att patientens 

tillstånd inte kan förväntas förbättras. De holländska läkarna har ingen skyldighet att utföra 

dödshjälp på begäran av en patient. Faktum är att nära två tredjedelar av de förfrågningar som 

läkarna får, besvaras nekande av den anledningen att patienten inte är tillräckligt sjuk. För 

många av patienterna blir det också en trygghet att veta att läkarna är villiga att ta ett beslut 

om dödshjälp först när detta verkligen är påkallat, vilket ofta leder till att patienterna dör en 

naturlig död istället. En patient har i Nederländerna därmed ingen absolut rätt till dödshjälp, 

samtidigt som läkarna inte har en absolut skyldighet att utföra detta. Många motståndare mot 

dödshjälp har i debatten hävdat att en legalisering leder till försämrad palliativ vård. De 

holländska myndigheterna påstår dock att flera undersökningar gjorda inom den holländska 

sjukvården tvärtom tyder på att man i Nederländerna utvecklat en mycket god palliativ vård. 

Denna vård räcker dock inte alltid till, utan trots vård av högsta kvalitet känner fortfarande 

många patienter outhärdlig smärta. Dödshjälpen kan då fungera som en värdig avslutning på 

den palliativa vården.77 

 

Både muntliga och skriftliga förfrågningar om dödshjälp är giltiga i Nederländerna. Den 

skriftliga begäran får främst betydelse i de fall då patienten inte längre är kapabel att själv 

uttrycka sin vilja och läkaren skall besluta huruvida en sådan önskan kan anses vara gällande. 

I sådana fall räknas ett skriftligt yttrande som en väl genomtänkt förfrågan om dödshjälp. 

Dock kan detta skriftliga dokument aldrig frånta läkaren hans plikt att genom ”due care”- 

kriterierna komma fram till ett beslut. För de fall då patientens lidande består i psykiska 

sjukdomstillstånd, kan det vara svårt för läkaren att avgöra huruvida patientens önskan om 

dödshjälp är frivillig och genomtänkt. I dessa fall måste läkaren rådfråga två av varandra 

oberoende specialister varav en måste vara psykiatriker, som även de får undersöka och göra 

en bedömning av patienten.78 

 

Många hävdar att dödshjälp strider mot en läkares plikt att bevara livet. I Nederländerna har 

man dock synen att dödshjälpen inte är en del av den medicinska plikten av vård. En läkare är 

skyldig att möjliggöra en så värdig död som möjligt för sin patient och det vore fel av dem att 

                                                 
77 A.a. s. 6-9.  
78 A.a. s. 13-15.  
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bistå med meningslös medicinsk behandling. När alla vårdalternativ är utsläckta, ansvarar 

läkaren för att befria patienten från fortsatt lidande.79 

 

I vissa länder, t.ex. Schweiz, finns möjligheten för människor också från andra länder att söka 

dödshjälp. Det är inte möjligt i Nederländerna. Detta beror på kravet på en mycket nära 

kontakt mellan läkare och patient, något som inte kan komma ifråga vid kortare kontakt. 

Läkaren måste känna patienten väl för att kunna uppfylla ”due care”- kriterierna och göra en 

korrekt bedömning av varje enskild patient och dennes behov. En långvarig kontakt mellan 

läkare och patient spelar en stor roll inom den nederländska sjukvården och är också en av 

anledningarna till det populära systemet med familjeläkare.80  

 

Frågan huruvida rätten till liv kränks genom Nederländernas legalisering av dödshjälp har 

diskuterats. Regeringen i Nederländerna tror inte att legaliseringen av dödshjälp kommer i 

konflikt med statens skyldighet att skydda sina medborgare mot myndigheter eller personer 

som hotar deras rätt till liv. De menar att regleringarna angående legaliseringen av dödshjälp 

handlar om att förverkliga en frivillig förfrågan från en patient och kan därför inte strida mot 

rätten till liv. Den holländska regeringen värderar denna rättighet fullt ut, men väljer att inte 

gå så långt som att förbjuda den enskilda individen att själv bestämma om dess liv är värt att 

leva eller ej. Det är av just denna anledning som inte heller självmord är brottsligt i 

Nederländerna.81 

 

Det skall understrykas att dödshjälp och medhjälp till självmord fortfarande är straffbelagt för 

den övriga befolkningen i Nederländerna. Det är således enbart läkare som har rätt att utföra 

dödshjälpen.  

 

Bestämmelserna finns i artiklarna 293 och 294 i the Dutch Penal Code från 2001:  

Art. 293. 

1. A person who terminates the life of another person at that other person’s express and 

earnest request is liable to a term of imprisonment of not more than 12 years or a fine of the 

fifth category.  

 

                                                 
79 A.a. s. 17.  
80 A.a. s. 18.  
81 A.a. s. 20-21.  
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2. The offence referred to in the first paragraph shall not be punishable if it has been 

committed by a physician who has met the requirements of due care as referred to in Article 2 

of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act and who informs the municipal 

coroner of his actions in accordance with Article 7 second paragraph of the Burial and 

Cremation Act. 

 

Art. 294.  

1. A person who intentionally incites another to commit suicide is liable to imprisonment of 

not more than three years or a fine of the fourth category, where the suicide ensues.  

 

2. A person who intentionally assists in the suicide of another or provides him with the means 

thereto, is liable to imprisonment of not more than three years or a fine of the fourth category, 

where the suicide ensues. Article 293 second paragraph applies mutatis mutandis.82 

4.2 Norden 

Det kan vara intressant att kort redogöra för rättsläget i de övriga nordiska länderna, då det är 

vanligt att dessa länder samarbetar på många lagstiftningsområden. Till skillnad från Sverige 

och Norge, har Finland, Danmark och Island en särskild reglering för dödande med samtycke. 

Brottet har fått en egen rubricering och straffskala, med mildare straff än vid ”vanligt” mord 

eller dråp. Dock kräver både Finland och Danmark att dödandet skall ha skett på offrets 

bestämda eller allvarliga begäran, för att det skall vara fråga om denna mildare form av 

dödande.83 I både Danmark, Norge och Island är medhjälp till självmord kriminaliserat. I 

Norge straffar man dock enbart de fall där självmordsförsöket lett till döden eller allvarlig 

kroppsskada, medan det i Danmark och Island inte är relevant huruvida försöket lyckats eller 

ej. I Finland är medhjälp till självmord inte en straffbar handling.84 

I Danmark har man sedan lång tid tillbaka som patient rätt att neka till sjukvårdsbehandling. 

Denna rättighet har växt sig särskilt stark i dansk lagstiftning. Att behandla någon mot dennes 

vilja får endast göras med stöd i särskild lag, precis som i Sverige.85 Det finns två typer av 

undantag, där en person kan tvingas till behandling. Det gäller för det första vid epidemier. I 

                                                 
82 Have Henk Ten, Welie, Jos, Death and Medical Power: An Ethical Analysis of Dutch Euthanasia Practice, s. 
138. 
83 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning s. 150.  
84 A.a. s. 155-157.  
85 A.a. s. 441-442.  
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dessa fall kan det förekomma föreskrifter om att medicinsk behandling skall vara 

obligatoriskt. Detta sker då efter beslut av inrikesministern i samråd med den s.k. 

Sundhedsstyrelsen. Det andra fallet gäller psykiskt sjuka personer som utgör en fara för sig 

själva och sin omgivning. Man talar då om tvångsbehandling, likt de regler som finns i 

Sverige.86 Ett avstående från att behandla någon kommer dock i konflikt med den danska 

regleringen angående ”allmän hjälpplikt”. I Danmark finns alltså en lagstadgad skyldighet 

enligt vilken envar har en plikt att gripa in och hjälpa den som är i uppenbar och 

överhängande fara. Det har diskuterats om nekande till behandling dock måste ses som ett 

undantag från regeln. Klart är i vart fall att hjälpplikten gäller de fall då någon försökt att begå 

självmord. I Danmark har man även en lagstadgad skyldighet att följa ett skriftligt 

livstestamente om detta finns. Denna regel är relativt ny.87 I Danmark är passiv dödshjälp 

tillåtet. Det är därmed tillåtet att avbryta behandlingar där patienten är döende. Dock är aktiv 

dödshjälp förbjudet.88 

I Finland har alla patienter rätt att vägra medicinsk behandling. Varje individ kan även skriva 

en typ av ”behandlingstestamente”. Där skriver patienten ner sin vilja angående situationer då 

patienten inte längre själv kan uttrycka sin vilja, t.ex. kan patienten kräva en garanti att den 

inte återupplivas mot sin vilja.  Allt detta finns reglerat i den finska patientlagen. Det är även 

denna lag som reglerar frågan om dödshjälp. I Finland gör man precis som i Sverige skillnad 

mellan aktiv och passiv dödshjälp. Aktiv dödshjälp är inte legaliserat. Dock är det tillåtet att 

avsluta en pågående behandling hos en döende patient.89  

I Norge finns ingen lagstadgad rätt för en patient att neka till medicinsk behandling, men 

praxis visar ändå att det som huvudregel anses felaktigt att behandla någon mot dennes vilja. I 

princip finns alltså en lika stark rätt att neka till behandling som i övriga Norden, även om 

rätten inte finns nedskriven.90 Även i Norge har läkare möjlighet att avsluta en pågående 

behandling, trots att detta leder till döden. Man gör således inte skillnad mellan att aktivt 

avsluta en behandling och att passivt underlåta att påbörja en behandling. Dock är aktiv 

dödshjälp förbjudet.91 I Norge finns precis som i Sverige, möjligheten att upprätta ett 

livstestamente. Dock finns ingen absolut skyldighet för sjukvårdspersonalen att följa detta, 

                                                 
86 http://www.bionetonline.org/svenska/content/ll_legl.htm, 2010-05-03. 
87 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning, s. 441-442.  
88 http://www.bionetonline.org/svenska/content/ll_legl.htm, 2010-05-03. 
89 A.a.  
90 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning, s. 433.  
91 A.a. s. 474.  
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utan det ses mera som en vägledning i läkarnas beslut om att sätta in medicinsk behandling 

eller ej.92 I Norge har man allmänna och särskilda lagregler som stadgar en plikt för 

människor att ingripa i vissa situationer. De allmänna gäller alla individer och de särskilda 

gäller för vissa speciella grupper av personer, oftast knutna till speciella yrken. Den allmänna 

plikten ställer högre krav på faresituationen än den särskilda.93  

Sjuksköterskornas etiska råd i Norden genomförde i september år 2009 ett möte angående de 

etiska aspekterna i frågan om dödshjälp, med utgångspunkt i var de nordiska sjuksköterskorna 

befann sig i denna debatt och deras hållning i frågan. På mötet framhölls att sjuksköterskornas 

grundläggande ansvarsområden är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande. Sjuksköterskorna poängterade att de skulle fungera som ett stöd till livshjälp. 

Detta skulle skapas genom att ge patienterna möjlighet till en god omvårdnad, en känsla av 

kontroll och kärlek. Med bakgrund av detta var sjuksköterskorna eniga om att det var 

otänkbart för dem att kunna medverka vid såväl aktiv dödshjälp som läkarassisterat 

självmord. Den svenska sjuksköterskeföreningen har arbetat fram ett ställningstagande och en 

vägledning för hur sjuksköterskor skall förhålla sig till ämnet och de har även tagit initiativet 

till ett gemensamt ställningstagande där 17 olika fackliga vårdinrättningar omfattas, ett 

ställningstagande som presenterades under sommaren år 2009. Under mötet kom man överens 

om några ställningstaganden som var gemensamma för alla: Sjuksköterskornas etiska råd tar 

starkt avstånd från aktiv dödshjälp och det är otänkbart för dem att medverka vid detta. De 

skall agera med utgångspunkt i den internationella kod som finns för sjuksköterskor (ICN). 

Vården skall utföras i beaktande av de mänskliga rättigheterna. Alla skall erbjudas samma 

möjligheter till vård.94  

4.3 Kort om några övriga länder 

I delstaten Oregon, USA, har man tillämpat läkarassisterat självmord sedan år 1997 genom 

den s.k. Death with Dignity Act, men läkarassisterad dödshjälp är fortfarande förbjudet. Dock 

finns krav på att patienten skall lida av en sjukdom där döden kan förväntas inträffa inom sex 

månader, för att läkarassisterat självmord skall vara möjligt. Detta skall konstateras av två 

läkare. I Oregon har man även satsat på en utökad hospicevård, som ett alternativ till 

                                                 
92 A.a. s. 481-482.  
93 A.a. s. 357-358.  
94 Svensk sjuksköterskeförening; Rapport från Nordiskt etikrådsmöte, 17-18 september 2009. 
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läkarassisterat självmord.95 Man har ett krav på en noggrann föring av journaler där man 

antecknar patientens vilja, läkarens bedömningar, patientens ställningstagande till olika 

erbjudanden om vård m.m. En kopia av journalen måste även skickas till the Department of 

Human Services, som gör regelbundna stickprovskontroller.96 Delstaten Washington gjorde 

läkarasssisterat självmord tillåtet i mars år 2009, efter att invånarna röstat igenom detta med 

58 % mot 42 %. Lagen är i princip identisk med Oregons. 97 

I Storbritannien har man försökt att legalisera dödshjälp under ett antal år, dock utan resultat. 

Däremot visar undersökningar att uppfattningen för- och emot dödshjälp väger ungefär lika 

tungt inom parlamentet, varför man kanske snart kan se en förändring på området. Rapporter 

har gjorts och dessa påvisar att dödshjälp förekommit på sjukhusen i landet, varför man krävt 

tydligare besked om vilka regler som skall gälla.98   

 

I Frankrike har man startat en ny debatt angående dödshjälpsfrågan. Ledande personer i landet 

har undertecknat ett manifest, för att uppmana den franska regeringen att inleda en utredning 

om huruvida en förändring bör göras i den gällande lagen. Manifestet uttrycker en åsikt om 

varje människas rätt att välja sin död, att denna rätt är absolut och helt i linje med 

bestämmelserna i EKMR. De anser att endast den lidande människan själv kan avgöra om 

dess smärtor är möjliga att leva med eller ej.99 

 

Belgien tillämpar i princip samma metoder som Nederländerna vid dödshjälp, dock med 

mycket mera preciserade krav. Om sjukdomstillståndet inte kan sägas vara terminalt, skall två 

av varandra oberoende läkare konsulteras. Minst en av dessa skall ha specialistkompetens. I 

Belgien har man även en åldersgräns på 18 år för att kunna begära dödshjälp. År 2007 

tillämpades dödshjälp på ca 500 personer i Belgien. En liknande lag infördes i Luxemburg i 

mars 2009.100 

 

I Schweiz kan vem som helst assistera ett självmord, så länge denne inte har någon egen 

vinning av det. Den som begär självmordshjälp måste vara införstådd med vad beslutet 

innebär. Dock är inte aktiv dödshjälp tillåten. I Schweiz finns olika organisationer dit 

                                                 
95 Westrin Claes-Göran, Nilstun Tore, Att få hjälp att dö, s 236-240. 
96 A.a. s. 201.  
97 Läkartidningen nr 2009-04-07. 
98 Forsbeck Rune, En god död, s. 37.  
99 A.a. s. 40. 
100 Läkartidningen nr 2009-04-07. 
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medlemmarna kan vända sig när de vill ha hjälp att dö. Vissa av organisationerna är främst 

inriktade på att hjälpa människor från andra länder. För att få hjälp krävs att man lider av en 

sjukdom där ingen bättring är att vänta och som medför ett outhärdligt lidande eller en 

begränsning av livet som inte kan anses rimlig. Om dessa krav är uppfyllda skriver patientens 

läkare ut en dödlig dos läkemedel. Ca 950 personer, varav 9 svenskar, har fått hjälp att dö i 

Schweiz.101 

 

Inom Europaunionen har man fortfarande inställningen att en läkare aldrig uppsåtligen får 

vålla patientens död. Europarådet har tagit ett kraftigt avståndstagande från dödshjälp. Rådet 

genomförde år 2000 en utredning angående vården av döende. Det slogs där fast att vården 

för döende generellt sett är skral i medlemsstaterna, att kunskaperna om vård i livets slutskede 

måste förbättras, samt att de anhöriga på ett bättre sätt bör involveras i processen. Europarådet 

poängterar vikten av smärtlindring, då det enligt rådet kan vara denna smärta och ångest som 

leder till en önskan att dö. Europarådet yttrade i utredningen att en begäran om dödshjälp 

måste avvisas med fast beslutsamhet och att det vore oetiskt att bevilja en sådan önskan. En 

läkare får inte under några omständigheter kränka patientens andliga eller fysiska integritet, 

oavsett om patienten samtycker till detta eller ej.102  

 

Under senare år har dock nya förslag till en resolution angående dödshjälp kommit, där man 

diskuterat problemet rörande gällande rätt och vad som faktiskt förekommer i praktiken. Man 

har därför blivit mer angelägen om att överväga en viss form av avkriminalisering av några 

läkarassisterade åtgärder, under förutsättning att detta sker under mycket stränga former. Man 

har även börjat tala om att en avkriminalisering skulle kunna minska risken för missbruk och 

ofrivilliga fall av dödshjälp. Dock finns inom Europarådet fortfarande en ovilja att 

avkriminalisera dödshjälp. Många hävdar att det faktum att dödshjälp redan förekommer i 

praktiken, inte är en tillräckligt stark motivering för att tillåta det och se det som etiskt 

försvarbart. De poängterar även att det inte går att motivera en legalisering med att 

majoriteten av befolkningen i medlemsstaterna är för detta. Läget synes därför fortfarande 

oklart. Något som dock är tydligt är att de stater som väljer en positiv inställning till 

dödshjälpsfrågan, måste kunna erbjuda sina medborgare betryggande garantier mot förbjudna 

kränkningar av rätten till liv.103 

                                                 
101 A.a.  
102 Forsbeck Rune, En god död, s. 39-42.  
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5. Den svenska debatten angående dödshjälp- från då till nu 

Ordet dödshjälp introducerades i Sverige först år 1944. Ordet kan beskrivas som ”ett medvetet 

påskyndande av annan persons död.” Det var under mitten av 1900-talet som debatten 

angående dödshjälp tog ordentlig fart.104 Den största delen av debatten har förekommit i 

Läkartidningen. I början var det främst vården i livets slutskede som kritiserades, och man 

ansåg att de människor som låg för döden inte fick den adekvata vård som de behövde. 

Läkarna var vid denna tid mycket restriktiva i sin smärtlindrig, p.g.a. den då aktuella 

drogdebatten. Denna kritik ledde till en utredning i riksdagen,105 och numera har vården i 

livets slutskede blivit mer human. I takt med människans ökade inflytande i samhället växte 

också ett av de starkaste argumenten fram för dödshjälp, autonomiprincipen, rätten till 

självbestämmande. Rätten till en värdig död blev med tiden ett hett samtalsämne och ses 

numera som ett högst prioriterat ämne inom sjukvården.106 

 

Ett starkt argument mot dödshjälp i debatten har varit frågan om man med 100 % säkerhet kan 

säga att individen verkligen menar det hon säger, när hon ber om att få dö. Det skulle lika 

gärna kunna vara en övergående vilja, som vid just det skedet framstår som det enda rätta. Det 

skapas också problem som gäller de personer som skall utföra denna gärning. Att medverka 

till någon annans död är inget som torde kunna begäras av någon, inte ens av personal inom 

sjukvården. Patientens intresse går även mot läkarens viktigaste princip, att göra allt för att 

upprätthålla liv. Sjukvårdens uppgift är främst att hjälpa människor att leva, inte att dö. En 

legalisering av dödshjälp förmodas kunna leda till en skadad tilltro till sjukvården. Ett 

ytterligare argument mot dödshjälp har varit att döden inte enbart handlar om den enskilda 

individen, utan berör hela samhället. Man fruktar att respekten för rätten till liv skall minska 

och att den palliativa vården skall försämras. En legalisering av dödshjälp kan även befaras 

leda till missbruk. Argumentet har även framförts att varje människas unika värde skulle 

behöva mätas mot andras och att detta ger ett budskap om att vissa liv är mindre värda än 

andra.107 

 

Professor Gunnar Biörck yttrade sig på 60-talet i debatten om dödshjälp. Han yttrade att varje 

individ har rätt att disponera över sin egen kropp, men enbart inom vissa gränser. Samtidigt 
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 45

skyddar samhället den kroppsliga integriteten genom att straffbelägga gärningar som skadar, 

trots att de skett med samtycke. Han menade att höga krav ställs på läkaren, det naturen 

misslyckats med förväntas läkaren reda ut. Biörck hävdade att om vi skulle legalisera 

dödshjälp, skulle kraven på läkarna öka ytterligare. Läkarna kommer att bli någon som 

patienten vädjar till om hjälp och Biörck menade att detta riskerar att skada läkarnas heder 

och professionalism. Att läkarna skall gå från att vårda och bota till att döma över levande och 

döda kan få förödande konsekvenser. Biörck menade att vi då har två alternativ; antingen 

begära en mycket utförlig och fullständig reglering i lag eller i form av medicinska 

anvisningar, för att ha klart för oss vad som skall gälla, eller förbereda oss på ett stort ansvar 

som kommer att läggas på den enskilda individen. Att kräva att läkarna specialiserar sig inom 

etikens område var enligt Biörck inte rimligt. En legalisering av dödshjälp skulle kräva alltför 

mycket, inte bara av läkaren, utan även av den enskilda individen.108 

 

I samband med att domen i Hedebymålet kom, uttalade sig Gillis Erenius angående den 

komplicerade gränsdragningen mellan medhjälp till självmord och dödande med samtycke. 

Erenius menade att man borde lägga mera fokus på frågan huruvida kausalitet mellan 

handling och gärning faktiskt föreligger, och låta medverkansfrågorna ställas lite åt sidan. 

Erenius yttrade att det är viktigt att göra skillnad mellan å ena sidan samverkande, 

självständiga dödsorsaker, å andra sidan konkurrerande, självständiga dödsorsaker. Om man i 

Hedebymålet bedömde kvinnans handlingar som samverkande dödsorsaker, torde man 

komma fram till slutsatsen att båda medlen orsakat mannens död. I de fall dödsorsakerna 

konkurrerar med varandra, menade Erenius att man måste försöka individualisera effekterna 

och identifiera dem i tid och rum. Det största problemet rörande ansvarsfrågan, menade 

Erenius, uppkommer vid gränsdragningen mellan medhjälp och gärningsmannaskap, och 

detta eftersom det senares innebörd inte är klart utrett. Det blir därför svårt att utreda huruvida 

gärningsmannaskap föreligger eller ej. Erenius ansåg att BrB utgår från att det är en skillnad 

mellan dödande med samtycke och medhjälp till självmord, men att det är mycket oklart vart 

gränsen skall gå. Medverkansansvaret kräver ju att en brottslig gärning faktiskt har begåtts, 

därför kan en medverkan till självmord inte bestraffas, eftersom självmord inte är en brottslig 

gärning. Samtidigt påminde Erenius om att man inte skall anses som gärningsman enbart av 

den anledningen att man bedöms mera straffvärd än någon annan. I det aktuella målet torde 

kvinnan bli att anse som gärningsman oavsett hur många gärningar hon begått, eftersom 
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mannen får anses ha anstiftat henne till brottet. Erenius sammanfattade sitt inlägg med att 

Sverige inte verkar vara redo för en legalisering av dödshjälp p.g.a. rädslan för negativa 

konsekvenser, men att behovet av att göra något ändå finns. Erenius menade att benämningen 

dråp som blir rubriceringen vid dödande med samtycke, är så moraliskt förkastlig och med så 

hög straffskala, att de s.k. barmhärtighetsmorden inte passar in under denna rubricering. 

Erenius föreslog därför att dessa handlingar bryts ut från mord- och dråpregleringarna och blir 

särreglerade med en egen brottsrubricering och straffskala, för att undvika orimliga utgångar i 

framtida processer.109 

 

Även Madeleine Leijonhufvud (tidigare Löfmarck) yttrade sig i slutet av 70-talet angående 

svårigheterna i frågan om dödshjälp. Hon menade att det största problemet med en 

legalisering av dödshjälp skulle vara att tolka och värdera de avgörande orden som skulle 

komma att ligga till grund för dödshjälp. Hon menade att tolkningen av ord som 

”meningsfullt liv” och ”rimligt syfte” skiljde sig alltför mycket mellan olika individer, att det 

skulle bli mycket svårt att kunna tillämpa och reglera dessa värderingar och att det riskerade 

att minska förtroendet för den svenska sjukvården. Leijonhufvud hävdade också att ett 

vidgande och en legalisering av dödshjälp skulle kunna få oanade konsekvenser. Detta är 

fallet eftersom en individs krav på ett värdigt liv kan komma att minska med tiden och det blir 

då mycket vanskligt att bedöma vad som kan vara ett rimligt eller meningsfullt liv för just den 

individen i den specifika situationen. Leijonhufvud menade att detta beslut t.o.m. kan vara 

svårt för den person som tillståndet faktiskt gäller, varför en legalisering av dödshjälp kan bli 

förödande.110 Dock framhåller Leijonhufvud idag att synen på barmhärtighetsmord blivit mer 

tillåtande och att samhället numera sätter patientens vilja och självbestämmanderätt högre. 

Det är en hårfin gräns att dra vid en bedömning av vad som skall anses vara aktiv dödshjälp 

och medverkan till självmord. Att bistå någon att begå självmord är alltså inte straffbart. Det 

är först när medhjälparen agerar på ett avgörande sätt och är pådrivande i själva processen, 

som det istället blir fråga om dråp säger Leijonhufvud.111  

 

Barbro Westerholm, ledamot i SMER, har besökt Nederländerna som tillämpar dödshjälp, och 

hon menar att det är dags för Sverige att diskutera frågan på nytt. Idag lever människor i 

genomsnitt mycket längre än förr och döden tar i regel längre tid, mycket p.g.a. den 
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utvecklade tekniken inom sjukvården. Westerholm menar att ingen vill diskutera frågan i 

Sverige, men att det är dags att tystnaden bryts. Hon anser att individen själv måste få välja 

hur och om man vill gå över gränsen mellan levande och död och att det är viktigt att den sista 

tiden i livet får levas som patienten själv vill. Den sista viljan bör respekteras, utan att det kan 

komma att ställa läkare eller anhöriga till svars, säger Westerholm.112 

 

Andra argument för dödshjälp som setts i debatten på senare år är att det skulle vara bättre att 

tillåta läkarassisterad dödshjälp under kontrollerade former, än att det förekommer i det dolda 

på ett osäkert och oetiskt sätt, något som verkar existera i dag. Det här även funnits förslag på 

att införa ett ”Statens institut för dödshjälp” och en ytterligare ökad förbättring av behandling 

av människor i livets slutskede.113  

 

Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi och mycket aktiv debattör inom ämnet, menar att vi kan 

tala om två ytterligheter då det gäller dödshjälp: den liberala och den konservativa. Den 

liberala förespråkar tanken om fri dödshjälp, där vem som helst utan motivering skall ha rätt 

att avsluta sitt liv. Den konservativa menar att dödshjälp måste vara förbjuden i alla former 

och att sjukvården alltid skall arbeta för att förlänga livet, oavsett patientens önskemål. 

Tännsjö hävdar att vi i Sverige har gått från den konservativa tanken till att på senare tid luta 

mer åt den liberala synen, utan att för den skull fullt ut ha anammat dess värderingar. Tännsjö 

menar att detta beror på två saker. Framför allt har moral ändrats från en strängt kristen syn 

till en mera folklig. Samtidigt har den tekniska och medicinska utvecklingen resulterat i att 

människor kan leva längre och hållas vid liv även vid mycket svåra sjukdomstillstånd. Vi har 

å ena sidan en tanke om respekt för individens autonomi och å andra sidan en tanke om 

respekten för livets helighet. Svensk sjukvård har enligt Tännsjö tenderat att hamna i någon 

slags gråzon häremellan.114  

 

Tännsjö menar att gränsen mellan aktiv och passiv dödshjälp är hårfin och egentligen inte 

moraliskt relevant. Att låta någon dö eller att döda någon är många gånger svårt att sortera 

som aktiv eller passiv dödshjälp. Vissa extrema situationer går enkelt att kategorisera in i 

aktivt eller passivt handlande, men enligt Tännsjö tenderar vi att bedöma gråzonerna med 

hjälp av våra egna moraliska värderingar. Människan kallar då den dödshjälp som den 
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personligen anser acceptabel för passiv dödshjälp, och den som den ser som förbjuden för 

aktiv dödshjälp. Tännsjö menar att det därför blir omöjligt att få några klara riktlinjer för 

dessa gråzoner, om man ser den passiva dödshjälpen som något som är moraliskt tillåtet. 

Enligt Tännsjö accepterar vi redan vissa former av aktiv dödshjälp, men benämner det som 

passiv dödshjälp. Som exempel diskuterar han läkarens befogenhet att ge patienten 

smärtlindring, även om doserna medför en tidigare död. Tännsjö talar här om att läkarens 

vetskap om att döden kommer påskyndas resulterar i ett i vart fall indirekt uppsåt att avsluta 

patientens liv. Trots detta är dessa handlingar många gånger motiverade och accepterade. Han 

menar att ett accepterande av detta också automatiskt leder till ett accepterande av aktiv 

dödshjälp (i vissa fall).115 

 

Tännsjö menar att motivet för handlingen måste spela en större roll vid bedömningen av 

huruvida den skall anses tillåten eller ej. Vi måste skilja mellan ett dödande där motivet är 

klandervärt, alltså patientens död, och ett dödande där syftet är att lindra patientens smärtor, 

men där döden endast är ett förväntat resultat av handlingen. Detta har kallats för doktrinen 

om dubbel effekt. Om handlingen har ett gott syfte, kan den anses försvarlig. Dock krävs att 

man valt det bästa och minst ingripande av alla tänkbara alternativ för att handlingen skall 

anses moraliskt försvarbar. Samtidigt finns ett krav på proportionalitet. Den negativa följden 

som uppstår måste kompenseras av det goda som uppnås genom handlingen. Tännsjö tror att 

det kan vara i dessa banor som Läkaresällskapet tänkt då det i sina riktlinjer nämner läkarens 

förbud att avliva en patient, men deras rätt att smärtlindra, även om detta leder till en 

påskyndande död. Tännsjö menar att området är ytterst problematiskt. Vi kan aldrig veta 

varför en människa begår en viss handling. Hur skall man kunna vara säker på att en läkare 

handlar endast i sympati med en patients smärta och inte även i sympati med patientens 

önskan om att få dö. Enbart i det första fallet skulle vi utifrån doktrinen om dubbel effekt tala 

om en tillåten dödshjälp. Detta är något som vi aldrig kan få svar på. Enligt Tännsjö kan vi 

därmed inte fastställa några klara riktlinjer för vad som skall gälla och vad som skall vara 

tillåtet respektive förbjudet, utan detta är något som praxis får forma. Det enda vi kan relatera 

till, och hämta vägledning från, får bli de karaktäristiska situationer som praxis har behandlat. 

Tyvärr kvarstår därmed frågetecknen för de läkare som kräver klara besked på området.116 
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Tännsjö tror att det kan komma att bli svårare att få hjälp att dö p.g.a. av det åtal som väckts 

mot läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den 3:e juni 2008 föddes en flicka tre månader 

för tidigt. Man kunde konstatera att flicka led av grava hjärnskador och läkarna bedömde att 

hennes liv inte skulle gå att rädda. Tillsammans med flickans föräldrar avbröt läkarna den 

livsuppehållande behandlingen och stängde av flickans respirator. Hon avled dagen därpå. 

Den 2:a mars 2009 greps en överläkare på sjukhuset, misstänkt för att ha injicerat flickan med 

en dödlig dos morfin. Förundersökning i fallet pågår och i skrivande stund har åtal ännu inte 

väckts. Det råder en brist på enhetlig praxis inom dagens sjukvård, menar Tännsjö. Detta 

leder till att vilka beslut som tas, varierar beroende på läkarnas egna moraliska värderingar. 

Praxis skiljer sig därmed mellan olika sjukhus. Tännsjö anser att om människan får rätten att 

bestämma över sitt eget döende, så kommer tryggheten i sjukvården att öka.117 Han menar att 

läkarna inte längre vet vad som gäller och hur långt de får gå. De råder en osäkerhet om vad 

en patient egentligen kan kräva. Han tror att många äldre är oroliga för att de inte skall få en 

värdig död och han menar att det finns klara resultat av undersökningar som visar på att 

svenskarnas inställning till dödshjälp har blivit mer positiv. Han spår därför en lagändring 

inom en snar framtid. Han tror att läkare och politiker kommer att börja ändra sin syn på 

dödshjälp och att en liberalisering kommer att ske. Tännsjö menar även att psykiskt sjuka 

skall ha en rätt till hjälp att dö, så länge de är beslutskompetenta.118 

 

Ja till Livet är en ideell förening som arbetar för att stärka människovärdet i alla situationer. 

Den tror på tanken att alla människor har ett lika högt värde, oberoende av ålder, kön, 

handikapp, m.m. Denna förening menar att en legalisering av dödshjälp skulle leda till ”det 

sluttande planet”, alltså att genom mer tillåtande regler inom sjukvården kommer samhället 

snart att acceptera saker det egentligen inte vill, samtidigt som noggrannheten minskar. Ja till 

livet fruktar att en legalisering skulle kunna leda till att ett flertal människor kommer att få 

hjälp att dö, trots att de inte tillfrågats.119  

 

Ett av de starkaste argumenten mot dödshjälp är kanske att en legalisering skulle riskera att 

tanken om människors lika värde skulle försvinna. Det finns en fruktan för att en mer 

tillåtande syn på dödshjälp skulle tillämpas och göra det möjligt för friska, men allmänt 

livströtta och deprimerade människor att söka dödshjälp, något som skulle få oanade 
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konsekvenser för framtiden. En annan ofta diskuterad fråga är huruvida en legalisering av 

dödshjälp skulle leda till en ökad användning av s.k. ofrivillig dödshjälp, där patienten inte 

uttryckligen bett om detta. Studier som gjorts på området har inte hittills kunna ge svar på 

denna fråga. Många hävdar att en legalisering av dödshjälp skulle kunna leda till en mer 

lättsinnig syn inom läkarkåren i fråga om att ta någon annans liv. Dock visar studier från 

Nederländerna, som är det främsta landet inom dödshjälp, att så inte är fallet. 75 % av de 

tillfrågade läkarna i Nederländerna uppgav att de kände obehag efter att ha utfört eutanasi, 

detta även efter flera års användande. Det kunde alltså inte utläsas att någon slags avtrubbning 

sker hos de praktiserande läkarna.120 

5.1 Debattens förändring 

Den 26 april i år kom Socialstyrelsens besked till den kvinna som i mars skickade ett brev till 

Socialstyrelsen med en vädjan att få dö. Socialstyrelsen skriver att den inte får besluta om 

hälso- och sjukvårdsalternativen för varje enskild patient, men ändå kan redogöra för de 

rättsliga förutsättningar som finns. Socialstyrelsen fastslår att en läkare inte får ge behandling 

mot en patients vilja och även en vägran rörande livsuppehållande behandling skall 

respekteras under förutsättning att patienten är beslutskompetent. Det skall alltid vara den 

som söker vård, som skall avgöra huruvida en påbörjad behandling skall fortsätta eller ej. All 

hälso- och sjukvård skall vara frivillig. Ett beslut att avbryta livsuppehållande åtgärder skall 

göras av en läkare som då måste ha ställt en säker diagnos, samt vara klar över sjukdomens 

prognos och alternativa behandlingsmöjligheter. Om respiratorvård skall avbrytas skall det 

ingå som ett led i den palliativa vården att det t.ex. erbjuds morfin eller sömnmedel i syfte att 

lindra patientens symptom.121  

 

I samband med detta ställningstagande fick även Svenska Läkaresällskapets delegation för 

medicinsk etik svar på en hel del ställda frågor till Socialstyrelsen angående avbrytande av 

livsuppehållande behandling. Socialstyrelsen klargjorde att en avgiven viljeförklaring gäller 

oavsett om den är skriftlig eller muntlig. Det är förbjudet för hälso- och sjukvårdspersonal att 

sätta in åtgärder som endast har till syfte att hjälpa en patient att avsluta sitt liv, i de fall det 

inte rör sig om att avbryta eller avstå från att sätta in behandling. En patient skall alltid ha rätt 

att neka till behandling, men har ingen rätt att bestämma vilken typ av vård som skall ges eller 

kräva en behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen 

                                                 
120 Läkartidningen, nr 2009-04-07.  
121 Socialstyrelsen, 2010-04-26, Dnr: 6367/2010.  



 
 
 

 51

tydliggör att även respiratorbundna personer skall ha rätt att avsluta sin behandling, trots att 

de inte själva kan göra detta fysiskt. Beslutet måste lösas mellan patient och läkare. Beslutet 

innebär också att de allmänna råd som Socialstyrelsen givit i ämnet under 1992 års utredning 

nu skall ses över och diskuteras med bl.a. Riksåklagaren, Läkaresällskapet och företrädare för 

hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen räknar med att arbetet kommer att vara klart vid 

årsskiftet.122 

 

Debatten angående dödshjälp har förändrats under årens lopp och synen på dödshjälp synes 

idag vara mer tillåtande hos de svenska medborgarna än förr. Debatten har stundtals varit het, 

beroende på olika händelser. T.ex. diskuterades ämnet livligt i samband med Nederländernas 

legalisering av dödshjälp och huruvida detta system skulle kunna fungera i Sverige. Jag anser 

dock att vi inte har tagit till oss de Nederländska rapporterna och undersökningarna som har 

gjorts angående dödshjälp. De starkaste argumenten mot dödshjälp i vårt land motsägs av 

dessa rapporter från Nederländerna. Jag anser att vi bör göra en noggrann studie över det 

holländska systemet och dess följder, för att få en tydlig bild över vad det faktiskt innebär att 

genomföra en legalisering. Jag anser att vi hittills inte granskat de faktiska resultat som visar 

på positiva förändringar inom den holländska sjukvården, framför allt den påstådda 

förbättringen av den palliativa vården. 

 

I samband med fallet i Örebro, som refererats ovan i avsnitt 3.1.2,123 startade en lokal debatt 

bland invånarna runt frågan om dödshjälp och var gränsen skall gå. Många fann det 

upprörande att man överhuvudtaget åtalade mannen, då det var uppenbart att makarna kommit 

överens om att avsluta livet tillsammans. Samtidigt uttalade många att det är tragiskt att 

människor tvingas till sådana metoder p.g.a. att lagstiftningen ser ut som den gör. Många 

människor ansåg att mannen handlat med barmhärtighet och att han inte haft något ont uppsåt, 

att hans avsikt var god. Det var ytterst få som ansåg att mord alltid är mord, oavsett syfte. 

 

Med anledning av denna lokala debatt valde jag att intervjua en yrkesverksam advokat i 

Örebro län, för att få en inblick i hur man som advokat i dag kan se på frågan. Advokaten 

anser att gränserna är mycket oklara när det gäller medhjälp till självmord och dödande med 

samtycke och att man inte kan dra några klara slutsatser från praxis på området. Samtidigt 
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menar advokaten att begreppen i sig är väl motiverade i lagkommentarer, o.s.v., men att det 

skapar problematik när de sätts tillsammans i ett sammanhang. I praxis kan man se att 

domstolarna ibland tenderar att dra gränserna för vad man får göra och ej, beroende på offrets 

samtycke, vilket är en felaktig bedömning. Samtycket har ingen betydelse för 

gränsdragningen, utan det är aktiviteten hos den som handlar som skall bedömas och vara 

avgörande. Advokaten menar dock att samtyckesfrågan kan få mer utrymme vid 

bedömningen av gärningsmannens uppsåt, då främst det hypotetiska samtycket.124  

 

Vid frågan om vi bör skapa en egen brottsrubricering för barmhärtighetsmorden, säger 

advokaten att det inte finns något behov av detta. Har domstolen konstaterat att gärningen är 

för aktiv för att bedömas som medhjälp och ett uppsåt finns, då skall ju gärningen rubriceras 

som dråp. Då spelar syftet ingen roll. Det får ju däremot betydelse som straffreducerande 

omständighet. Advokaten menar att det är viktigt att hålla sig till så få begrepp som möjligt 

för att inte riskera att domstolarna bli alltför strikta i sina bedömningar. Det är tydligt att man 

är mera generös i tolkningen av medhjälpsbegreppet i just barmhärtighetsfallen än i övriga 

mål, där domstolen alltför ofta dömer personer i medgärningsmannaskap. Till frågan huruvida 

vi skall tillåta dödshjälp i Sverige anser advokaten att det skulle skapa en för stor 

rättsosäkerhet att legalisera dödshjälp. Vi har i dagsläget tillräckliga åtgärder och regleringar 

på området för att tillgodose patienters behov. Advokaten menar att vi inte får göra större 

skillnader mellan det vanliga livet och sjukvården. Läkarna har redan idag helt andra 

möjligheter än övriga samhället att agera genom att få ge smärtlindring, m.m. Ett ytterligare 

vidgande av olikheterna mellan sjukvård och allmänhet ser advokaten inte som positivt. Vi 

måste alla tillämpa samma regelverk och de vanliga juridiska bedömningarna måste gälla för 

alla. Slutligen menar advokaten att en legalisering av dödshjälp skulle innebära ett så stort 

påtryckningsmedel av anhöriga gentemot läkare, för att genom dem utföra handlingar som de 

själva skulle bli straffade för. Det skall enligt advokaten vara svårt att kunna ta livet av sig, så 

att så få som möjligt väljer den vägen.125  

 

Om man studerar debatten från förr och fram till idag så verkar den enligt min uppfattning ha 

gått från en bestämd åsikt om att mord alltid, i alla hänseenden är fel, till  att det numera är 

avsikten med själva handlingen som diskuteras. Man kan också se en tydlig skillnad mellan 

uppfattningen hos jurister och övriga människor. Det är intressant att se att denna uppfattning 
                                                 
124 Intervju med yrkesverksam advokat i Örebro län, 2010-05-10.  
125 A.a.  
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präglas så oerhört av vilken sysselsättning man har. Vi är idag mer öppna för att diskutera 

frågan utifrån teorin om den s.k. dubbla effekten. Motivet för handlingen verkar ha växt till en 

större betydelse än tidigare, då man förkastade alla former av dödshjälp. Idag synes den 

svenska befolkningen ha förståelse för de gärningar som uppenbart skett med ett gott syfte. 

Debatten handlar numera om huruvida den straffbara gärningen skall kunna kompenseras av 

det goda som handlingen resulterar i. Ett slags accepterande av teorin om den dubbla effekten, 

anser jag att man kan uttolka genom det faktum att läkare har rätt att smärtlindra en patient, 

även om detta leder till en påskyndande död, eftersom syftet är gott: att lindra smärta. Jag 

menar att teorin om den dubbla effekten har påverkat debatten angående dödshjälp och dess 

gränsdragningar. Debatten har gått från ett svart/vitt-perspektiv till att numera utgöra någon 

slags gråzon, där det inte längre är självklart att utpeka vilka handlingar som är tillåtna och ej.  

 

I och med Socialstyrelsens färska yttrande blossar nu debatten upp på nytt. Gränserna för vad 

som är tillåtet och ej inom sjukvårdens väggar flyttas hela tiden fram och i tidningarnas 

debattsidor kan man nu läsa om hur politikerna uppmanas att ta tag i frågan och tillsätta en 

parlamentarisk utredning. Ämnet är fortfarande känsligt och det verkar finnas en rädsla bland 

dagens ledande politiker att lyfta locket från den kokande grytan och utreda frågan en gång 

för alla. Samtidigt utvecklas samhället i allt snabbare takt och våra medborgare har blivit mer 

medvetna om sina rättigheter. Det finns en uppfattning att inget ämne längre är för känsligt 

eller tabu för att tas upp till diskussion. Frågan har successivt växt och tiden är nu mogen att 

klargöra alla frågetecken. Jag anser att det är medborgarnas rätt att få frågan utredd och det är 

politikernas skyldighet att se till att det blir av. Vad resultatet sedan blir, återstår att se.  

6. Analys och diskussion  

Efter att jag har granskat förarbeten och praxis på området kan jag konstatera att det finns en 

mycket subtil gräns mellan medhjälp till självmord och aktiv dödshjälp. I de ovan anförda 

förarbetena i avsnitt 2.2 finns en uppfattning om att dödande med samtycke aldrig kan 

accepteras. Att allvarligt skada sig själv är inte brottsligt, men att jag samtycker till att någon 

annan skadar mig gör inte att den som utför gärningen går fri från ansvar. Samtidigt har det 

upprepade gånger i förarbeten till BrB diskuterats huruvida man bör införa straffrihet vid 

dödande med samtycke i vissa speciella fall. Detta har ännu inte resulterat i något nytt 

stadgande, förmodligen av den anledningen att bedömningen av vad som är ”vissa speciella 

fall” inte torde bli särskilt rättssäkert för allmänheten. Dock har det införts en, enligt min 
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mening, tämligen generös straffreducering för de fall då någon berövar någon annan livet med 

dennes samtycke eller p.g.a. medlidande. Detta visar, enligt min uppfattning, ändå på en 

inställning om att skillnad skall göras på dödande där samtycke förelegat, respektive inte 

förelegat och att det finns en viss grad av acceptans för denna typ av brott. Som framgått av 

praxis är man inte villig att för dessa barmhärtighetsmord använda rubriceringen mord, utan 

väljer istället rubriceringen dråp, trots att det många gånger rör sig om planerade gärningar.  

 

En tolkning av praxis leder till uppfattningen att gränsen mellan medhjälp till självmord och 

aktiv dödshjälp avgörs genom gärningsmannens aktivitet. Om gärningsmannen utfört en 

tillräckligt avgörande handling, som effekten varit beroende av, skall denne ses som 

gärningsman istället för medhjälpare. Dock finner jag det fortfarande oklart vad som kan 

utgöra denna avgörande handling. Det synes vara så att om handlingen kan utföras av den 

självmordsbenägna personen själv, skall den som hjälper till endast ses som medhjälpare och 

inte gärningsman. Samtidigt framkommer i Hedebymålet att en rad olika handlingar kan ses 

som en enda handling, trots att de kanske skulle klassificeras annorlunda var för sig. Detta 

skapar problem i de fall då man inte kan avgöra vilken handling som varit avgörande för den 

inträffade effekten. Skall en person då dömas som gärningsman, trots att de handlingar som 

faktiskt ledde till döden var för sig skulle ha klassats som medhjälp till självmord? Hur aktiv 

får man egentligen vara vid en sådan handling? Det enda man klart kan säga om dagsläget är 

att man får hjälpa någon att ta sitt liv, men inte aktivt ta någon annans liv.  

 

Att rättsläget är oklart märks tydligt på de senare fall som uppmärksammats av media inom 

sjukvården. Läkarna i vårt land verkar inte vara 100 % säkra på vad de faktiskt får och inte får 

vidta för åtgärder i ett skede där en patient är döende. Samtidigt ligger allt fler människor i 

sjuksängar runt om i landet och vädjar om att få dö, för att de inte längre står ut med sitt 

lidande. Att ett förtydligande eller en förändring av rättsläget behövs är tydligt, frågan är bara 

på vilket sätt detta lämpligast bör ske.  

 

Kanske är det så att det inte går att dra någon klar gräns mellan distinktionen aktiv dödshjälp 

– medhjälp till självmord, p.g.a. att dessa bedömningar inte kan göras med samma 

utgångspunkter. Man bör kanske istället göra uppdelningen mellan aktiv dödshjälp - passiv 

dödshjälp å ena sidan och dödande i gärningsmannaskap - medhjälp till självmord å andra 

sidan. Då den ena kategorin hör till det vanliga livet och det andra rör sjukvården, behöver det 
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kanske vara skillnader i bedömningen av hur man sätter upp gränserna för olika åtgärder. 

Trots att det i båda fallen rör sig om liv och död gäller det skilda områden där etiska och 

moraliska aspekter skiljer sig åt. Då sjukvården till skillnad från det vanliga vardagslivet är en 

kontrollerad inrättning krävs det möjligtvis en annan syn på vad som skall vara tillåtet och 

inte i en fråga om upprätthållande av liv, än vad som gäller i den vanliga vardagen. Kanske 

kan man tolka det så att frågan om gärningsmannaskap- medhjälp till självmord berör frågan 

hur aktiv man får vara i en specifik situation, medan frågan om aktiv- passiv dödshjälp berör 

frågan om man skall förhålla sig aktiv eller passiv.  

 

Jag tror att det är på detta sätt vi måste tänka för att förstå hur lagstiftningen ser ut. Jag 

kommer därför att diskutera hur jag anser att rättsläget bör se ut i framtiden utifrån två 

perspektiv: den allmänna lagstiftningen och sjukvården. 

6.1 Den allmänna lagstiftningen 

Hur bör lagstiftningen på området se ut i framtiden? Enligt Erling Johannes Husabø omfattar 

rätten till liv inte någon rätt till att avsluta livet. Rätten till liv är ingen egendomsliknande 

rättighet och alla andra människor är skyldiga att respektera andra människors rätt till liv, vare 

sig de själva vill det eller ej.126 Det finns ingen positiv rätt att ta sitt eget liv, men det finns 

heller inget förbud mot det. Ämnet hamnar enligt Husabø i ett slags vakuum. Handlingen har 

inte den särskilda legitimiteten som gör den tillåten, men inte heller den illegala stämpel som 

ett förbud medför.127 

 

Skulle man kunna kombinera ett angrepp på egen rättssfär tillsammans med ett samtycke, så 

att detta skulle kunna leda till straffrihet vid dödade i gärningsmannaskap? Eftersom man 

genom medhjälp till självmord assisterar någon att begå angrepp på den egna rättsfären, torde 

väl en liknande bedömning kunna göras i de fall man genom en mer ingripande handling 

hjälper någon, genom att göra angrepp på dennes rättsfär. Det synes oklart varför lagstiftaren 

har valt att dra gränsen för ett giltigt samtycke vid ringa misshandel. Man förbjuder alltså en 

människa att samtycka till grövre former av kroppsliga ingrepp. Kanske har hela denna debatt 

att göra med svårigheterna att försäkra sig om att ett giltigt samtycke verkligen föreligger. Att 

låta någon utsättas för grova former av kroppsliga ingrepp kan därmed få förödande 

konsekvenser som lagstiftaren synes vilja undvika. Dock kan man diskutera vilket värde ett 
                                                 
126 Husabø Erling Johannes, Rett till sjølvvalt livsavslutning, s. 118.  
127 A.a. s. 315-316.  
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samtycke då har och i vilka situationer det skall anses giltigt eller ej. Det framstår ju som 

märkligt att ett samtycke kan verka ansvarsbefriande i vissa fall och i vissa fall inte. Samtidigt 

kan man i förarbetena utläsa en tanke om att man kan samtycka till risken att en effekt skall 

inträffa, men inte till förverkligandet av risken. Vad detta innebär är tämligen oklart. Det torde 

väl annars kunna tyckas att i de fall man samtyckt till en risk är man även införstådd med att 

risken kan komma att förverkligas, och konsekvenserna av detta. Förmodligen är det 

avgörande hur stor sannolikheten är för att risken skall komma att förverkligas. Med tanke på 

uttalandena i förarbetena, och risken för att samtycket inte är 100 % säkert, ser jag ändå en 

rimlig anledning till att man inte kan samtycka till att någon annan tar ens liv. Det skulle 

kunna få förödande konsekvenser om privatpersoner skulle kunna ta rätten över en annan 

individs liv och på så vis avsluta det. Samtidigt kränks det egenvärde som livet ändå har, 

oavsett hur livet ser ut.  

 

Enligt rättsfallet Pretty vs. United Kingdom kan rätten till liv inte tolkas e contrario. Man har 

alltså enligt EKMR ingen lagstadgad rätt att dö. Jag anser dock att man bör tänka över och 

diskutera huruvida detta ändå skulle kunna vara en möjlighet. Rätten till liv torde kunna 

inrymma även en rätt att avsluta livet. Problemet med en eventuell e contrario- tolkning av 

rätten till liv är att den inte kan fungera som en absolut rättighet. Att ha en absolut rätt att 

kräva sin död innebär att i de fall personen inte själv kan avsluta sitt liv måste någon annan 

göra detta oavsett om den vill eller ej, detta för att tillgodose individens önskemål. Att tvinga 

någon att avsluta någon annans liv måste anses alltför ingripande i den personliga integriteten 

och självbestämmanderätten. Det är att begära för mycket av en människa. Samtidigt måste 

man, enligt min mening, tolka självbestämmanderätten på det sätt att du själv kan bestämma 

om du vill ta ditt liv, men aldrig bestämma att en annan individ skall göra det. Det senare 

skulle vara att tolka självbestämmanderätten för extensivt.  

 

Det synes som att medverkanslärans tillämpning har förändrats och utvidgats under senare år. 

Det verkar som att begreppet medgärningsmannaskap har vidgats och getts en mer generös 

bedömning, i vart fall om man får tro Wennberg. Detta leder till funderingar om hur man i 

dagsläget skulle bedöma den praxis som finns på området. Är denna praxis fortfarande 

vägledande eller skulle en annan bedömning ha gjorts av dagens domstolar? Om man nu 

breddat ramen för vad som skall anses falla inom medgäningsmannaskapet, torde ju de 

handlingar som en person kan utföra utan att fällas till straffansvar begränsas betydligt vid 
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gränsdragningen mellan medhjälp till självmord och dråp i medgärningsmannaskap. Det tycks 

krävas mindre för att bedömas som aktiv i gärningen, än vad som var fallet förr. Det verkar 

som att praxis på området måste utvecklas för att ge tydligare riktlinjer för vad som gäller i 

olika situationer och sammanhang, för att minska risken för missbruk inom detta område. 

Personligen anser jag att medhjälparens aktivitet inte bör inskränkas mer än i dagsläget, dock 

bör det förtydligas hur aktiv man verkligen får vara. Jag anser att det måste finnas en klart 

långtgående möjlighet att hjälpa en människa med vissa typer av handlingar, så länge den 

verkligt avgörande handlingen för dödens inträffande utförs av offret själv.  

 

Bör vi kriminalisera självmord eller försök till självmord? Eftersom jag anser att rätten att 

bestämma över sitt eget liv torde vara den främsta rättigheten av alla, finner jag det omöjligt 

att kriminalisera självmord. Det skulle vara att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Eftersom jag 

anser att självmord skall fortsätta vara straffritt, kan jag inte heller föreslå att medhjälp till 

självmord straffbeläggs, då detta kräver att huvudgärningen är straffbar. Däremot anser jag att 

en lösning, om man anser att en legalisering av dödande med samtycke skulle vara att gå för 

långt, skulle kunna vara att bryta ut de s.k. barmhärtighetsmorden ur mordparagrafen och 

skapa en egen brottsrubricering angående just dessa brott (jämför med barnadråp, BrB 3:3). 

Med en egen brottsbeskrivning och straffskala skulle rubriceringen harmonisera bättre med 

själva handlingen, än vad som är fallet idag. Den nuvarande rubricering som oftast blir aktuell 

vid barmhärtighetsmord är dråp, vilket enligt min mening associeras till alltför förkastliga och 

brutala handlingar än vad det ofta är frågan om vid barmhärtighetsmord. Oftast är dessa 

gärningar väl genomtänkta och diskuterade med ”offret” ifråga, vilket inte är fallet vid 

”vanliga” former av dråp.  Jag anser att rubriceringen dråp är för missvisande för att kunna 

appliceras på de situationer då någon tagit en annan persons liv med dennes samtycke och av 

medlidande. Lagstiftaren har tydligt uttalat att det inte går att samtycka till grövre skada än 

ringa misshandel, eller i vissa fall misshandel av normalgraden. Ett samtycke till dödande kan 

således inte vara giltigt. Jag anser dock att samtycket ändå måste ges en större betydelse än att 

enbart fungera som en förmildrande omständighet som är fallet idag. Det är en annorlunda 

syn på själva brottsrubriceringen som jag vill åstadkomma. Jag menar att en straffreducering 

inte är en tillräcklig ”särbehandling” av barmhärtighetsmorden. Vi kan inte bortse från ett 

annars giltigt samtycke endast av den anledningen att brottet är grovt. Att ha en reglering 

angående samtyckets ansvarbefriande verkan och sedan inte tillämpa den på vissa utvalda 

situationer, är enligt min mening inte adekvat för ett rättssäkert samhälle. Detta ger otydliga 
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signaler till den befolkning som inte är insatta i lagstiftningens bakgrund och syfte och det blir 

svårare för medborgaren att förutse följderna av sitt handlande. För mig är det en klar skillnad 

mellan att döda någon i hastigt mod och att döda någon på dennes begäran. Jag tror att 

samhället i stort ser mildare på barmhärtighetsmord än på dråp, varför en gemensam 

rubricering för dessa två fall blir klart missvisande. 

 

Ett minskat människovärde har varit ett argument mot att legalisera dödande med samtycke. 

Kanske kan tillåtandet av medhjälp till självmord och straffbeläggandet av dödande med 

samtycke förklaras med att det i det första fallet är den enskilde individens egen syn på sitt 

människovärde som är avgörande för handlingen. Om vi legaliserar dödande med samtycke 

innebär detta att hela samhället instämmer i personens syn på sitt eget värde. Att samhället 

signalerar att en persons liv inte längre är värt att leva, kan skapa en slags dominoeffekt, där 

en rad olika människor, såsom dödligt sjuka, handikappade m.fl., börjar ifrågasätta sitt eget 

människovärde och sin rätt att leva. Detta kan i sin tur skapa en oro bland patienter för att de 

inte får den vård som de behöver. Att signalera till samhället att vissa livstillstånd är 

berättigade att avsluta, kan då få förödande konsekvenser. T.ex. finns en oro för att värdet för 

liv avtrubbas och leder till att andelen dödande utan samtycke, alltså rena mord, ökar i vårt 

samhälle. Det finns också en risk att antalet självmord ökar, om allmänheten menar att vissa 

livstillstånd motiverar att livet avslutas.  

6.2 Sjukvården 

Kan vi överhuvudtaget reglera dessa frågor i lagstiftning, eller är det helt enkelt alltför 

komplicerade avvägningar som måste göras? Efter genomgånget material får jag 

uppfattningen att rätten till sin egen död är ett så känsligt ämne, att det helt enkelt inte är 

möjligt att fastslå några specifika regler på området. Det skulle kanske vara lämpligare att 

varje enskilt fall med en begäran om dödshjälp skickas till Socialstyrelsen, som sedan genom 

sina bedömningar får avgöra huruvida dödshjälp skall tillåtas eller ej. Problemet med detta är 

dock att systemet kan leda till en godtycklig bedömning och ett oförutsebart rättsläge som 

hotar rättssäkerheten. Det kan bli svårt att ge tydliga signaler till samhället om hur rättsläget 

skall tolkas. Samtidigt kan det skapa långa väntetider, vilket kan orsaka onödigt lidande för de 

patienter som väntar på besked.  
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De senaste utredningarna från hälso- och sjukvården tyder på en ökad acceptans för ett 

tillåtande av dödshjälp i livets slutskede. Patientens självbestämmanderätt har stärkts och getts 

mer betydelse. Som det ser ut i dagens läge strider olika rättigheter mot varandra, där frågan 

uppstår vem som har befogenhet att värdera dem. Just nu väger respekten för liv tyngst i vårt 

samhälle, men upprätthållandet av den kränker automatiskt andra rättigheter. Skall rätten till 

liv väga tyngre än den enskilde individens självbestämmande? Om man inte har möjlighet att 

bestämma över sitt eget liv, vad kan man då bestämma över? Det är viktigt att inte glömma 

bort att det finns en rad rättigheter som är lika viktiga att upprätthålla som rätten till liv och 

med dagens lagstiftning kan dessa inte gå hand i hand. Torde inte rätten till liv inrymmas 

under en individs självbestämmanderätt? Självbestämmanderätten borde innebära att man 

själv har att bestämma när livet skall avslutas. Dock är det inte så lagstiftaren ser på saken i 

dagsläget. Man har rätt att bestämma när man skall dö i Sverige idag, men bara om du kan 

göra det själv.  

 

De viktigaste riktlinjerna inom hälso- och sjukvården är självbestämmande och livskvalitet. 

Frågan är om dessa riktlinjer verkligen kan upprätthållas med den lagstiftning som vi har 

idag. Att upprätthålla ett liv kanske inte innebär livskvalité i varje situation. Vad som utgör 

livskvalité måste enligt min mening lämnas åt varje enskild individ att själv avgöra. Vad som 

är meningsfullt eller ej kan skilja sig oerhört, beroende på hur ens liv har sett ut tidigare. 

Rätten till liv kan inte beskrivas som något enhetligt begrepp som anammas av alla människor 

i samhället, utan det måste ses utifrån varje enskild människas perspektiv. Sedan är det viktigt 

att inte glömma bort vems rättighet det faktiskt är som skall upprätthållas. Det är ju inte för 

någon annans skull som rätten till liv skall skyddas, utan för varje enskild individ. Om denne 

individ då själv väljer att inskränka denna sin rättighet, borde det inte vara acceptabelt att då 

göra det? Om inte en rättighet är av intresse för den till vilken skyddet riktar sig, finns det 

knappast någon anledning att skydda den ”bara för att”. Självklart är det samhällets plikt att se 

till att medborgarnas rättigheter upprätthålls, men det borde inte ske till varje pris och inte i 

strid med individens önskan.  

 

Husabø menar att vi måste göra en skillnad mellan att avstå från behandling och att samtycka 

till att dö. Att samtycka till dråp är ett klart val av livets slut, medan att avstå från behandling 

är dels ett nekande till hjälp och ett accepterande av följden av detta. Husabø menar därför att 
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en patients nekande alltid måste respekteras i varje fall, oavsett motiv, eftersom det lika gärna 

kan vara själva behandlingen som gör att patienten nekar till vård, inte en direkt vilja att dö.128 

 

För att minimera risken att det förekommer oklarheter angående patientens vilja finns 

möjligheten att upprätta ett s.k. livstestamente, där patienten klart och tydligt kan uttrycka sin 

önskan. Dock har man kritiserat denna typ av testamente, då det är svårt för patienten att sätta 

sig in i en kommande sjukdomssituation. Då får man inte glömma bort att vi trots detta 

dagligen tillämpar testamenten i andra fall, då det handlar om en persons sista vilja gällande 

egendom och t.ex. hur man vill att ens begravning skall gå till. I dessa fall förutsätter man att 

det som uttryckligen står i testamentet är personens slutliga vilja, vilket man också bör kunna 

utgå från då det gäller åtgärder i livets slutskede.  Vi kan aldrig i några sammanhang till 100 

% garantera att en persons utryckliga vilja kommer till rätta, men ett sådant resonemang 

skulle innebära att vi aldrig någonsin kan fatta beslut som rör andra människor 

överhuvudtaget. Med ett system där en människa kan uttrycka sin vilja både muntligen och 

skriftligen, har man i vart fall minimerat risken för att personens innersta vilja skall 

missförstås.  

 

Många ingrepp inom sjukvården faller inom social adekvans, d.v.s. är rättfärdigade genom 

samhällets normer. Hit kan t.ex. nämnas angrepp på egen rättssfär (självmord) och även olika 

former av medicinska ingrepp som inte är nödvändiga. Vi accepterar i dagens Sverige 

omfattande medicinska ingrepp av religiösa skäl, som egentligen är helt främmande för vår 

egen kultur, men vi accepterar fortfarande inte en lidande människas önskan om att få avsluta 

sitt liv på ett värdigt sätt. Är det inte dags att göra denna typ av handlingar socialadekvata? 

Jag anser att detta intresse är minst lika viktigt som fri religionsutövning. Att avsluta ett liv 

där patienten uppenbart ber om detta och är helt införstådd med konsekvenserna, torde enligt 

min mening anses mera socialadekvat än att t.ex. göra ingrepp på små barns könsorgan, där de 

själva varken har samtyckt eller kan samtycka till detta.  

 

När jag närmare undersökt holländsk rätt väcks tanken att detta system mycket väl skulle 

kunna fungera även i Sverige. Sverige och Nederländerna skiljer sig inte speciellt mycket åt 

gällande samhällets uppbyggnad och system. Man har i Nederländerna såväl som i Sverige ett 

gott socialt skyddsnät och en utvecklad sjukvård. De argument som anförts mot en 
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legalisering av dödshjälp i Sverige är främst risken för en försämrad palliativ vård och 

osäkerheten huruvida patienten verkligen menar allvar med sin önskan. Av de uppgifter som 

presenterats angående det holländska systemet, finns det inget som tyder på att så skulle vara 

fallet. Osäkerheten kring patientens vilja har lösts genom att de har infört systemet med 

familjeläkare. Läkarna har inte rätt att hjälpa en patient att dö, om de inte har haft en god och 

nära kontakt med patienten. Detta skulle vi mycket väl kunna genomföra även här i Sverige. 

Vi är redan på god väg, då man idag har möjlighet att välja läkare genom det s.k. vårdvalet. 

Om varje familj har sin egen läkare, ökar möjligheterna för en öppen dialog mellan patienten 

och läkaren och det blir även lättare för läkaren att försäkra sig om patientens vilja, om denne 

har kontinuerlig kontakt även med de anhöriga. Detta kan också leda till ett ökat förtroende 

från patientens sida och kanske även en ökad vilja att kämpa vidare. Om patienten har ett 

förtroende för läkaren på ett personligt plan och denne har förhoppningar om att patienten kan 

komma att ha en framtida livskvalité, kanske även patientens inställning påverkas av läkarens 

besked. Det blir även lättare för läkaren att göra en korrekt bedömning av patientens 

sjukdomsbild, om patienten haft samma läkare under mycket lång tid, istället för en rad olika 

journaler där flera läkares bedömningar finns att ta i beaktande.  

 

Många är oroliga för att en legalisering av dödshjälp i Sverige skulle leda till ett slappt system 

där vem som helst kan få avsluta sitt liv. Jag anser att vi i Sverige ser allt för svart eller vitt. 

Att legalisera dödshjälp handlar inte om att lämna frågan om dödshjälp åt slumpen. Att vara 

för dödshjälp är inte detsamma som att mena att vem som helst, när som helst ska få hjälpa till 

att ta någon annans liv. Vi talar om en rätt att begära hjälp att dö under kontrollerade former, 

där läkaren fattar beslut efter en grundlig undersökning av patienten och alternativa 

handlingsvägar. Av de undersökningar som gjorts inom hälso- och sjukvården i Sverige 

framkommer det att dödshjälp redan förekommer i vårt land, tyst i det dolda. Så länge 

dödshjälpen är kriminaliserad riskerar vi enligt min mening att patienter dör utan möjlighet att 

ta farväl av sina anhöriga och med en skam tvingas avsluta sitt liv på ett olagligt vis. Jag anser 

att det är fel att dödshjälpen idag sker utanför lagstiftningen. Att som läkare tillgodose en 

patients behov och samtidigt bryta mot lagen måste vara mycket tungt att bära på. Varje 

läkare som utför den aktiva dödshjälpen, måste ges möjlighet att tala om detta, för att kunna 

fortsätta med sitt arbete. Detta är dock inte möjligt i dagsläget, då läkaren skulle riskera att bli 

straffad för det. Samtidigt tvingas patienten avsluta sitt liv i vetskap om att ha gjort det på ett 

sätt som inte är förenligt med de regler som finns inom området idag och kanske avstår från 



 
 
 

 62

möjligheten att ta farväl av anhöriga p.g.a. rädslan att bli hindrad i sin planering. Vi har 

kommit så långt att samhället redan tillämpar aktiv dödshjälp. I vilken utsträckning detta sker 

är dock omöjligt att veta. Det innebär att det är dags att se över reglerna på området och göra 

en förändring som bättre harmoniserar med samhällets utveckling.    

 

En legalisering av dödshjälp kommer enligt min mening knappast att leda till ett slappare 

system, utan snarare till ett mer skärpt område med klara besked om hur frågor inom detta 

ämne skall lösas. Om vi istället skapar en tillåtelse där det sker en öppen konversation i dessa 

svåra frågor, anser jag att vi ökar möjligheterna för patienter att dö en värdig död. Det 

holländska systemet bygger på en rad kriterier som skall vara uppfyllda för att en läkare 

överhuvudtaget skall kunna utföra dödshjälp utan straffansvar, och jag anser att liknande 

regler skulle behöva upprättas i Sverige om en legalisering av dödshjälp skulle komma till 

stånd. Det måste finnas klara riktlinjer för vilka olika tillstånd som skall vara uppfyllda för att 

frågan om dödshjälp skall bli aktuell, och för hur man skall gå tillväga i de olika skeendena. 

Samtidigt är det viktigt att läkarna ges extra möjligheter att tala om sina upplevelser. Jag tror 

att det kan vara viktigt för patienten att deras anhöriga är delaktiga och accepterar det beslut 

som patienten väljer att ta. Samtidigt tror jag att många patienter har en önskan att få dö 

hemma och jag anser att det skall finnas möjlighet för läkare att utföra dödshjälpen i 

patientens hem.   

 

Risken för missbruk är något som använts som argument mot en legalisering av dödshjälp. 

Jag anser dock att risken för missbruk är större om dödshjälpen tvingas fortgå i det dolda. Då 

finns ju möjligheterna för läkare att erbjuda dödshjälp mot betalning eller för patienten att 

erbjuda ersättning för att få dödshjälp, eftersom detta blir den sista desperata utvägen. Om 

dödshjälpen istället legaliseras, kommer den att grunda sig på en noggrann bedömning av 

patientens tillstånd, där patienten inte behöver hamna i det desperata tillståndet att betala för 

att få hjälp att dö. Då kan man diskutera patientens situation öppet med olika läkare och göra 

en bedömning grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, istället för att låta slumpen 

avgöra huruvida läkaren eller patienten är mutbar eller ej. Jag anser att ju klarare regleringar 

som finns på området, desto mindre är risken för att missbruk skall förekomma. Frågan är 

varför en legalisering av aktiv dödshjälp skulle riskera att missbrukas mer än de palliativa 

vårdformer som påskyndar döden, som vi redan tillämpar i dagens sjukvård. Eftersom det är 

ett betydligt större antal patienter som föredrar den palliativa vården, torde det i sådana fall 
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vara denna verksamhet som riskerar att bli utsatt för missbruk. Detta är dock inget som 

framhävs i debatten.  

 

Frågan om rätten att dö för att slippa lidande kan man diskutera genom att dra paralleller till 

djurlivet. Vi har i Sverige en mycket god syn på djur och deras liv och djurplågeri är 

straffbart. Då djur blir sjuka och lider tar vi dem till en veterinär för att avliva dem. Detta gör 

vi av medlidande för att vi tror att det är det bästa för djuret, samtidigt som vi annars riskerar 

att bli straffansvariga för djurplågeri. Detta gör vi utan att tveka, trots att vi inte kan fråga 

djuren om deras inställning. När det kommer till människan blir saken helt plötsligt en annan. 

Varför? Borde vi inte känna ännu större medlidande för en levande människa som faktiskt 

också uttrycker sin vilja att dö? I detta avseende verkar djuren och deras rättigheter inverka 

större på människan än dess egna rättigheter. Att plåga en människa borde vara minst lika 

förkastligt som att plåga ett djur, särskilt om handlingarna uppenbart strider mot personens 

vilja.  

 

En svår fråga har varit huruvida människan bör vältra över ett sådant stort ansvar på läkarna 

som dödshjälpen innebär, eller om det är att begära för mycket av en medmänniska. En 

legalisering behöver enligt min mening inte innebära en skyldighet för en läkare att utföra 

dödshjälp, enbart en möjlighet. Jag menar att alla läkare skall ha rätt att neka till att utföra 

dödshjälp, om den inte vill. Läkaren skall göra sin bedömning utifrån kriterier som 

lagstiftaren på området ställt upp. Samtidigt tror jag att det kan vara mer påfrestande för en 

läkare att tvingas se sin patient lida mer och mer för varje dag och sakta tyna bort, än att få 

hjälpa dem att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i enlighet med deras egen vilja. Att hjälpa och 

göra skillnad för en människa, måste inte alltid innebär att medicinera och behandla patienten 

till varje pris. Jag anser att det istället kan vara viktigare att vara lyhörd för patientens 

önskemål, även om detta innebär ett beslut att avsluta dennes liv. Dödshjälp skall inte utgöra 

en absolut rättighet för patienten, snarare en möjlighet att utnyttja i de fall då detta är befogat.  

7. Avslutning och slutsats 

Enligt min mening måste rättsläget på detta område ändras omgående för att kunna 

harmonisera med den utveckling som sker i samhället. Vi har en lagstiftning som tillåter 

medhjälp till självmord, men där dödande med samtycke definieras som dråp. Vi har 

samtidigt möjlighet att avsluta livsuppehållande åtgärder i livets slutskede, men får inte aktivt 
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vidta åtgärder för att släcka liv. Klart är att vi måste skilja mellan dessa olika distinktioner. 

Jag anser att det måste vara rimligt att tillåta vissa saker inom sjukvårdens dörrar, som inte 

skulle vara acceptabelt av den enskilde individen ute i samhället. Under arbetets gång har jag 

dragit slutsatsen att gränsen mellan medhjälp till självmord och dråp i gärningsmannaskap går 

vid den handling som är avgörande eller absolut nödvändig för dödens inträffande. Dock 

anser jag att det krävs ett förtydligande angående hur aktiv man kan vara utan att straffansvar 

inträder. Detta kan inte ske via lagstiftning, utan bör lämpligast utvecklas av domstolarna i 

deras rättstillämpning.  

 

Jag anser att barmhärtighetsmorden skall ges en egen brottsrubricering och en egen 

straffskala, då jag menar att gärningen inte motsvarar vad som vanligtvis ryms in under 

rubriceringen dråp. Att bli dömd för dråp är enligt min åsikt något helt annat än att bli dömd 

för dödande av barmhärtighet.  

 

Aktiv dödshjälp är i dagsläget förbjudet enligt svensk lag. Jag vill först poängtera den skillnad 

jag anser att det är mellan dödande med samtycke och aktiv dödshjälp. Jag menar att dödande 

med samtycke inte kan legaliseras p.g.a. att detta rör situationer ute i samhället, där enskilda 

individer som inte alls är sjuka har en vilja att dö och där vilken person som helst kan ta på sig 

rollen att utföra gärningen. Däremot anser jag att bedömningen måste bli annorlunda inom 

sjukvården. Där talar vi om svårt sjuka, lidande människor, som får möjlighet att dö under 

kontrollerade former och med hjälp av utbildade läkare. Jag anser att dessa situationer 

motiverar en tillåtelse att få hjälp att dö. Precis som rörande reglerna vid medhjälp till 

självmord och dödande med samtycke, menar jag att även gränsdragningen vid passiv och 

aktiv dödshjälp är diffus. Jag menar att något klart besked till läkarna om vad de får och inte 

får göra i dagsläget inte kan ges. Därför är det viktigt att det sker ett förtydligande och en 

förändring nu. Samhället har utvecklats och undersökningar visar att de svenska medborgarna 

ställer sig allt mer positiva till möjligheten att få hjälp att dö. Jag anser att vi nu, år 2010, är 

mogna att se på aktiv dödshjälp som en socialadekvat handling inom sjukvården.  

 

Jag menar att vi bör ta lärdom av Nederländerna och anamma deras system. Där finns tydliga 

och klara kriterier som skall vara uppfyllda för att dödshjälp skall komma ifråga. Jag menar 

att det måste finnas ett krav på allvarlig sjukdom eller annat lidande för att dödshjälp skall bli 

aktuellt. Enligt min mening måste befogenheten för att utöva dödshjälpen begränsas till enbart 
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läkare. Dock skall poängteras att jag anser att läkare skall ha en möjlighet att avsluta en 

lidande patients liv, men absolut inte någon skyldighet.  

 

Gränsen mellan aktiv och passiv dödshjälp är hårfin, och frågan är om en legalisering av aktiv 

dödshjälp verkligen skulle förändra vår syn på människovärdet och vårdutvecklingen på det 

negativa sätt som många befarar. Jag menar att vi redan idag tillämpar en form av aktiv 

dödshjälp. Patienter har i dagsläget rätt att neka fortsatt behandling, och läkare kan öka 

medicineringen i livets slutskede, trots att detta kommer att medföra ett påskyndande av 

döden. Beslut kan även tas om att livsuppehållande åtgärder avslutas. Blir det då någon större 

skillnad att aktivt ge patienten en dödande dos läkemedel eller på annat sätt aktivt avsluta 

dennes liv? Jag anser att så inte är fallet. Jag är beredd att hålla med Tännsjö om att vi måste 

ta utgångspunkt i motivet för handlingen, för att bedöma huruvida den skall anses tillåten eller 

ej. Om nu handlingen har ett gott syfte, att avsluta en persons lidande, kan vi inte då se den 

som försvarbar? Jag anser det. Självklart skall det finnas rimliga motiv för att avsluta någons 

liv, men det är det också ofta fråga om i de fall som vi nu talar om. Jag ser inget 

oproportionerligt i att befria en människa från outhärdligt lidande eller annat, för denne 

ovärdigt livstillstånd.  

 

Jag menar att gränserna för vad som skall vara tillåtet och ej successivt har luckrats upp av 

människors ökande respekt för självbestämmanderätten, och suddats ut genom den tekniska 

utvecklingen inom sjukvården. Jag tror att många idag har en bestämd uppfattning rörande 

dödshjälp, utan att egentligen reflektera över vad en legalisering skulle innebära. Enligt min 

mening skulle situationen inte förändras så radikalt som motståndarna vill ge sken av. Vi har 

kommit så långt i utvecklingen gällande respekten för patienters vilja att en legalisering av 

aktiv dödshjälp mer skulle fungera som det sista steget för en fulländad självbestämmanderätt 

för patienter. I och med Socialstyrelsens besked till den respiratorbundna kvinnan har vi 

kommit ytterligare ett steg på vägen. Kvinnan har därmed fått klartecken att få sin respirator 

avstängd och har rätt att bli nedsövd inför detta. Själva nedsövningen blir ett aktivt led i 

avslutandet av livet och därmed suddas gränserna mellan aktiv dödshjälp och vård i livets 

slutskede ut ytterligare. Gränserna flyttas hela tiden framåt, utan att frågan egentligen tagits 

upp till diskussion. Socialminister Göran Hägglund vägrar fortfarande att utreda frågan om 

aktiv dödshjälp, men jag menar att vi i Sverige nu är redo för detta. Sedan gäller det bara för 

lagstiftaren att fatta beslut om hur aktiv dödshjälp skall regleras.  
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