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Undertecknade önskar med detta brev att uppmärksamma SMER på bland annat en 

svensk studie som pekar på att det finns en påtaglig risk för att patienter med 

cancersjukdomar tar sina liv relativt snabbt efter diagnos. Vi framför hypotesen att man 

skulle kunna förebygga många av dessa suicid genom att informera om och erbjuda de 

aktuella patienterna sederingsterapi när patienten själv anser att det finns ett behov. Ett 

tänkbart hinder för att testa hypotesen är att strafflagstiftningen är oklar om 

sederingsterapi tillämpas mera än några dygn före förväntat död. Vi uppmanar SMER att 

ta ett initiativ för att klarlägga strafflagstiftningen och vid behov få tillstånd en ändring av 

denna så att läkare kan erbjuda sederingsterapi när patienten själv anser att det finns ett 

behov samt att läkare kan göra detta utan att riskera att bli åtalat för dråp eller mord.  

 

1) I den aktuella studien som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine 

(Fang et al 2012 Apr 5;366(14):1310-8) kunde man visa att den relativa risken (RR) för 

att cancerpatienter tar sitt liv i genomsnitt är 4.8 (95% konfidensintervall (KI): 4-5.8) 

jämfört med personer som inte hade fått en cancerdiagnos. Denna risk var beräknat 1-12 

veckor efter cancerbeskedet. Men risken varierar beroende av cancersjukdom och 

prognos. Patienter med:  

 

Cancer i matstrupe, bukspottkörtel och lever har en RR på 16 (95% KI: 9.2-25.5)  

Lungcancer har en RR på 12.3 (95% KI: 7.4-18.9)  

Hjärntumörer har en RR på 7.8 (95% KI: 2.4-188.1)   

Cancer i tjock- och ändtarm har en RR på 4.7 (95% KI: 2.6-7.8)  

Bröstcancer har en RR på 3.4 (95% KI: 1.3-6.9)  

Prostatacancer har en RR på 3.2 (95% KI: 2-4.9) *  

 

Undersökningen visade också att de patienter som hade en psykiatrisk diagnos sedan 

tidigare och som nu fick sin cancerdiagnos hade signifikant lägre risk för suicid [1.7 

(KI:1.3-2.2)] jämfört med cancerpatienter som inte hade någon psykiatrisk diagnos [3.8 
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(KI: 3.3-4.4)]. I den aktuella undersökningen fann man också att ju dåligara prognosen 

var desto större var risken för att patienten suiciderade.  

   I en svensk studie från 2008 fann man bland patienter med ALS en relativ risk på 5.8 

beräknat på hela första året efter diagnos. I en studie från Ungern (2004) om patienter 

med Huntingtons sjukdom (från vissa områden) visade att 40 patienter utav 396 som fått 

diagnosen under undersökningsperioden tog sitt liv.  

 

2) Anledningen till att lyfta fram dessa undersökningar är att antalet patienter med en 

allvarlig somatisk sjukdom som tar sitt liv i förtid utgör en icke negligerbar andel av de 

som totalt sett tar sitt liv i Sverige. I vissa fall tar dessa patienter sina liv i mycket god tid 

innan den aktuella sjukdomen skulle ha manifesterat sig. Vissa av dessa patienter skulle 

sannolikt kunna ha levt många år till utan att symtomen skulle upplevas outhärdliga och 

utan att veta om just deras lidande skulle bli outhärdligt.  

      Det finns ingen systematiskt genomfört forskning om bakgrunden till att dessa 

patienter tar sina liv. En möjlig förklaring är att de vill förebygga ett eventuellt 

outhärdligt lidande. Även om vissa sjukdomar ofta innebär ett förutsebart outhärdligt 

lidande i livets slutskede (Huntington, ALS och vissa typer av cancersjukdomar), så 

innebär vissa cancersjukdomar inte automatiskt en plågsam sista tid. Problemet är att den 

som drabbas, inte på förhand vet om lidandet blir outhärdligt eller inte.  

 

3) Palliativa läkare hävder ofta att patienter som kommer till dem sällan framför 

önskemål om hjälp med att dö. God palliativ vård gör att de flesta patienter uthärdar och 

vågar leva till slutet. Men de patienter med allvarlig somatisk sjukdom som tar sitt liv i 

förtid suiciderar i de flesta fallen långt innan de kommit i kontakt med den palliativa 

vården. Ett fall från 2010 handlade om den ALS sjuka, Lars-Olov Hammergård som bad 

den palliativa vården om sederingsterapi, men nekades detta – patienten tog sedan sitt liv. 

Om sjukvården ska leva upp till nollvisionen beträffande suicid finns det ett ansvar för att 

om möjligt förebygga suicid bland patienterna med allvarlig somatisk sjukdom.  

   Mot bakgrund av detta ställer vi följande fråga: Skulle man kunna förebygga dessa 

tidiga och oftast drastiska suicid genom att informera om och erbjuda dessa patienter 

sederingsterapi** när patienten själv anser att det finns ett behov (och inte som nu när 
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läkaren anser att det finns ett behov***) - det vill säga när patienten anser att lidandet 

trots annan symtomlindring är outhärdligt. Hypotesen är att många av dessa patienter 

sannolikt skulle våga leva ytterligare en tid – ja kanske till slutet i de fall där lidandet 

visar sig inte bli outhärdligt - om det fanns möjlighet för att i ett tidigt skede informera 

om och erbjuda sederingsterapi när patienten själv anser att det finns ett behov. Vet man 

som patient inget om denna möjlighet eller man är osäker på om man får den hjälp man 

vill ha och när man vill ha den, tar man kanske det säkra (suicid medan man kan) framför 

det osäkra (det vill säga när man på grund av svaghet inte längre själv förmår att 

verkställa sitt beslut).  

 

4) En förutsättning för att kunna testa hypotesen är att sjukvårdspersonal vågar informera 

om och erbjuda patienterna sederingsterapi under sådana premisser. Problemet är att det 

för närvarande finns en del palliativa läkare som är synnerligen restriktiva med att 

erbjuda sederingsterapi och sällan gör det före de två sista dygnen. Anledningen till 

sistnämnda är bland annat att då leder sederingsterapin inte till att patientens liv förkortas. 

Men om sederingsterapin inleds fler veckor innan förväntat död innebär det med stor 

sannolikhet att patientens liv förkortas. Sederingsterapi skulle därför av vissa åklagare 

kunna uppfattas som dråp eller mord även i fall trots det att åtgärderna skulle vara 

adekvata enligt Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och exempelvis Läkaresällskapets 

riktlinjer. Även om palliativa läkare kan ha andra (vårdideologiska) motiv för att vara 

restriktiva med att erbjuda sederingsterapi, kan man inte bortse från att oklarheter kring 

strafflagstiftningen kan bidra till restriktiviteten, åtminstone bland några palliativa läkare. 

 

5) I syfte att juridiskt möjliggöra sederingsterapi när patienter i livets slutskede anser det 

finns ett behov och därmed om möjligt minska suicidfrekvensen bland dessa patienter, 

föreslår vi att SMER tar initiativ till att utreda, och om nödvändigt få till stånd en ändring 

i strafflagstiftningen så att sjukvårdspersonal öppet kan informera om möjligheten till och 

erbjudandet av sederingsterapi till patienter med allvarliga somatiska sjukdomar som 

potentiellt (men inte obligatoriskt) kan medföra ett outhärdligt lidande i livets slutskede. 

Erbjudandet om sederingsterapi ska gälla när patienten själv anser att det finns ett behov. 
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   Med ett förtydligande av strafflagstiftningens undantag i nödsituationer gällande 

sjukvården skulle man kunna testa ovanstående hypotes. Man skulle också kunna erbjuda 

de patienter som idag kommer i kontakt med den palliativa vården, men på grund av den 

restriktiva hållningen bland palliativa läkare inte erbjuds sederingsterpi när de själv anser 

det finns ett behov. Det kan dessutom inte uteslutas att det finns en viss variation i hur 

exempelvis palliativa läkare erbjuder sederingsterapi. Om denna variation är beroende av 

oklarheterna i strafflagstiftningen så har bland annat SMER ett ansvar att om möjligt få 

tillstånd en ändring. Om variationen beror på vårdideologiska uppfattningar bland olika 

läkare med palliativ inriktning så kan SMER också sägas ha en skyldighet att ta ett 

initiativ. Variationen är i strid med lika-ska-behandlas-lika-principen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynöe  

 

 

* Här redovisas endast de cancersjukdomar där 95 procentiga konfidensintervallet inte 

omfattar intervallet 1 – dvs RR som kan sägas vara ’signifikanta’.    

 

** Vid sederingsterapi ska här förstås kontinuerlig djup sedering i kombination med att 

man på patientens begäran avstår från att inleda parenteral vätske- eller näringstillförsel 

fram till dess att patienten avlider. 

 

*** Vid ett behov ska här förstås att en medicinsk åtgärd gör (signifikant) skillnad. 

Eftersom det rör sig om lidande som är en subjektiv upplevelse (märks på insidan) så är 

patienten i denna situation den bäst lämpade att avgöra om lidandet är uthärdligt eller inte 

med den prövade symtomlindringen. Eftersom det är uppenbart att sederingsterapi gör en 

skillnad för patienten så är denna också den som är bäst lämpad att avgöra om det finns 

ett behov för sederingsterapi. 


