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Text Marianne Westerlund

Han hjälper
svårt sjuka
att dö
Rätten att själv få bestämma över sin egen död är en
viktig fråga för många av er som läser M-magasin.
I Sverige är det inte lagligt, men i de länder som har
assisterad dödshjälp finns också en garanti för att
ingen ska behöva dö ensam.
Vi har träffat Silvan Luley, dödsledsagare i Schweiz.
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Schweizare som söker assisterad dödshjälp får oftast
somna in i sitt eget hem. En person som kommer från ett
annat land får avsluta sitt liv i en villa med rofylld trädgård. Det ska vara en privat plats, som föreningen inte
vill att vi fotograferar. Huset på bilden var tidigare
föreningen Dignitas lokaker.

Foto TT

Medlet som används

Pentobarbital är ett lugnande och
sömngivande medel. Det är kortverkande och användes förr för
narkos. På 1960-talet fanns det
som sömnmedel i Sverige under
namnet Nembutal. 1985 avskaffades i vårt land de tre sista medicinerna som innehåller preparatet.
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”Intellektet fungerade perfekt, men kroppen
forts ● Silvan Luley, advokat i botten, är
en av dem som ledsagar svårt sjuka
människor in i döden på schweiziska
Dignitas. En dödshjälpare – eller
kanske tvärtom, en människa som
brinner för livet?
Det senaste året har M haft flera
uppmärksammade artiklar om livets
slutskede och vad vi har för val att
själva påverka döden. Vi bestämde oss
därför för att ta reda på hur det egentligen är att vara den som ledsagar
människor bort från detta liv.
Silvan Luley berätta hur det kan gå
till. Ett fall han väl minns var en man
i 60-årsåldern som kommit från England tillsammans med sin fru. Han led
av den neurologiska sjukdomen ALS,
som bryter ner all muskulatur i kroppen. Han var fjättrad till rullstolen, en
efter en hade hans motoriska funktioner försvunnit. Han hade förlorat
kontrollen över sin blåsa. Han var
intuberad, talade med svårighet, visste
att musklerna som hjälpte honom
andas slutligen skulle upphöra att
fungera. En kvävningsdöd väntade.

– Hans intellekt fungerade perfekt,
men kroppen hade blivit ett fängelse.
Han var döende. Det stod utom all
tvivel. Han kunde ha levt ytterligare
en tid, men för honom var det inget liv.
Dignitas har ett hus som används
när människor från andra länder
kommer hit för att dö. När paret
anlände dit tog Silvan och hans kollega emot. Stort lugn rådde. Vissa
dokument behövde skrivas under, som
att mannen hade fattat sitt beslut av
fri vilja. Dödsledsagarna berättade att
han när som helst kunde ångra sig.
Att det inte rådde någon som helst
brådska. Att det var han själv som
bestämde när och om han ville inta
medikamenten.
Mannen tog det första; magdroppar,
som ska förhindra kräkning och
underlätta för tunntarmen att föra ut
sömnmedlet i blodet. Det måste verka
i minst en halvtimme.
– Paret ville vara ensamma i trädgården en stund. Allt hade redan
blivit sagt dem emellan. De bara satt
bredvid varandra i stillhet invid dam-

men, omgivna av en aura av lugn och
kärlek.
Mannen bad om sömnmedlet och
lades därefter i en säng inne i huset.
Hustrun kysste hans panna, sa att
hon visste att de skulle ses igen. De
bad om musik de valt ut i förväg. ”Är
ni medveten om att ni kommer att dö
om ni dricker det här”, frågade Silvans
kollega. ”Ja”, svarade mannen. Eftersom han inte kunde röra sina armar,
fick glaset hållas framför hans mun.
Grimaserande sög han upp det beska
innehållet med ett sugrör. Minuterna
efter blev hans andetag allt svagare.
Kort därefter somnade han in med
hustruns hand i sin.
– Jag har enorm respekt för män
niskor som går igenom det här. Det
kräver så stor beslutsamhet och mod.
För tolv år sedan gav Silvan Luley
upp sin karriär som affärsadvokat och
anslöt sig till den ideella organisationen Dignitas. Anledningen var att
han helt och hållet ville ägna sig åt
frågor om individens valfrihet i livet
– och vid livets slut.

”Dödshjälp förhindrar självmord”

De flesta som söker sig till Dignitas
väljer att avstå från hjälp att dö.
Foto IBL
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Självmordsprevention är
en stor del av Dignitas
arbete, betydligt större
del än dödshjälpen. Men
hur går det ihop? Kan man
verkligen erbjuda människor dödshjälp och på
samma gång försöka
förhindra självmord?
Dödsledsagaren Silvan
Luley svarar så här:
– Assisterad dödshjälp är
en nödutgång som bara
används när inget bättre
alternativ finns. Den
springande punkten är:
Vari består lidandet och
vad kan göras åt det? Går
det att fortsätta leva, eller
är livskvaliteten obefintlig?
Alla som kontaktar Dignitas och uttrycker en önskan om att få dö tas på
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största allvar. Vare sig det
handlar om en dödssjuk
människa eller någon som
blivit lämnad av sin pojkeller flickvän. Man kan få
kontakt med kriscenter,
hjälporganisationer och
specialistläkare. Obotligt
sjuka kan få assisterad
dödshjälp, men ibland är
palliativ vård ett bättre
alternativ.
Silvan liknar länder som
inte erbjuder valmöjligheter för förtvivlade människor vid tryckkokare. När
ångan stiger kan locket
flyga av. Människor skadar
sig med knivar, hoppar
framför tåg, slukar tabletter. Ensamma. Ångestfyllda.
Under de sista femton

åren har antalet självmord i Schweiz gått ner
från 1 300 till 1 000 per år.
Silvan menar att en förklaring ligger i preventionsarbetet. En annan
är att schweizare blivit
mindre självmordsbenägna eftersom de vet att
möjligheten till dödshjälp
finns.
– Jag skulle vilja påstå, att
en legalisering av assisterad dödshjälp kan förbättra individens livskvalitet.
Bara att veta att möjligheten finns, även om man
aldrig kommer att utnyttja
den, skänker sinnesfrid.
Vet man att det finns en
utväg, är man mindre
benägen att göra ett
självmordsförsök.
Nr 3 2017
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hade blivit ett fängelse. Han var döende”
– Man skulle kunna likna oss vid
barnmorskor, fast tvärtom, säger han.
Precis som barnmorskan hjälper det
ofödda barnet in i livet, hjälper vi svårt
sjuka människor ut ur livet.
Dignitas, som betyder värdighet, är
en av fem organisationer i Schweiz som
utför dödshjälp. Dignitas tar också
emot människor från utlandet.
– Fast helst av allt skulle vi vilja
stänga ner vår verksamhet. Vi hoppas att andra länder ändrar sin
lagstiftning så att människor slapp
resa till Schweiz för att dö.
Ibland talar man felaktigt om aktiv
dödshjälp i samband med Schweiz.
Aktiv dödshjälp, att döda på begäran,
är lika förbjudet här som i Sverige. Det
som är lagligt är att under vissa, noggrant avgränsade förutsättningar – vi
återkommer till dem – hjälpa en person
att själv avsluta sitt liv. På ett säkert och
värdigt sätt. Det kallas Freitodbegleitung – ledsagning till en självvald död.
– Och det innebär att man tilldelas
en dödsledsagare när man har fått
”grönt ljus” till ett assisterat själv-

mord. Man ska aldrig behöva vara
ensam.
Fast ordet självmord tycker Silvan
inte om. Mord är lika med brott. Han
väljer att säga Freitod, fri(villig) död.
– När livet enbart handlar om ett
utdraget lidande har avslutet ingenting
med mord att göra, säger Silvan. Ordet
självmord göder bara tabun. På engelska kallas assisterat självmord accompanied self-determined ending of suffering and life eller physician-supported
voluntary death. En läkarvän föreslog
förkortningen MARS – medicinskt
assisterat rationellt självmord.
För att verka som dödsledsagare
krävs ett stort mått av integritet,
empati och livserfarenhet. Därutöver
en viss ålder, många har avslutat sitt
yrkesverksamma liv. Ledsagarna
arbetar alltid två och två. Den ena
sköter kontakten med patienten, den
andra med familj och vänner.
Handlar det om en schweizisk medborgare är situationen enklare. Då görs
hembesök, man samtalar, håller kontakt, ofta under lång tid.

– Bor patienten utomlands blir det av
naturliga skäl mer komplicerat. Som
tur är samarbetar vi med olika länder.
I Sverige finns föreningen RTVD,
Rätten till en värdig död, som arbetar
för införandet av dödshjälp i ert land.
Får vi en förfrågan från Sverige, ber vi
någon där besöka personen och återkoppla till oss.
– Rent mänskligt tycker jag det
minst sagt är anmärkningsvärt att
en svårt sjuk svensk medborgare
ska behöva ta sig till Schweiz för att
få dö i värdighet!
Upprördheten i Silvans röst går inte
att ta miste på. Att kunna göra
anspråk på en så grundläggande
mänsklig rättighet som att få bestämma över sitt eget livs slut borde vara
självklart, tycker han.
Vad innebär det då att få ”grönt
ljus” till assisterad dödshjälp?
Kommer man från utlandet brukar
hela proceduren ta tre till fyra månader. Första steget är att bli medlem i
Dignitas. Hur länge man varit medlem,
spelar ingen roll. En del pappersarbete vänd

Massivt stöd för lagen i Schweiz
På väggarna i rummet där intervjun med dödsledsagaren Silvan Luley görs hänger två affischer. ”Frihet vid
livets slut” och ”Frihet måste försvaras” står det på
dem.
De användes vid folkomröstningen i kantonen Zürich
2011. Skulle assisterad dödshjälp få fortsätta tillåtas,
och skulle det gälla även för utlänningar?
I landet där direkt demokrati tillämpas röstade 84
procent av folket ”ja” på första frågan och 78 procent
”ja” på den andra.
Hur kommer det sig att ett ganska konservativt land
som Schweiz är så öppet i just den här frågan?
– Schweiz är på många sätt ett konservativt land,
svarar Silvan Luley, men vi har en liberal grundinställning. Frihet, självbestämmanderätt och egenansvar är
viktiga faktorer för oss. Vi schweizare låter ingen skriva
oss på näsan varken hur vi ska leva eller dö.
Ett argument som används mot legalisering av dödshjälp är att det skulle kunna missbrukas.
– Det betyder att man tycker människor är oansvariga.
Är människor i Schweiz oansvariga? Förstås inte.
Varje år dör i snitt 65 000 människor här i landet. Av
dem är det en procent, 650 personer, som får assisterad dödshjälp.
Nr 3 2017
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tek av dödsledsagakrävs. Man måste
ren, som ansvarar
skriva en ansökan,
för att det förvaras
berätta om sitt liv,
i säkerhet. Om
skicka in läkarjourpatienten ändrar sig
naler. Dessa bedöms
lämnas drogen
av en schweizisk
tillbaka till apoteläkare, som slutgiltigt
ket. Patienten komger ”grönt ljus” först
mer inte i kontakt
efter att ha träffat
med det förrän det
patienten.
är dags.
Förutom att vara
– Vi måste ha
svårt sjuk måste man
kontroll, måste vara
vara beslutskapabel;
säkra på att ingen
ha förmågan att
annan kan få tag
förstå information och
i medlet.
fatta beslut. Och man
Alla ska denna väg vandra, men
Att tala om kostmåste själv kunna
en del svårt sjuka vill ha hjälp på
nader i samband
utföra den sista handvägen. Den finns här i Schweiz.
med döden känns
lingen: Att dricka
absurt. Men frågan
sömnmedlet.
måste ändå stäl– Vi får under inga
las. Vad kostar det
omständigheter hälla
för utlänningar att få assisterad
drogen direkt i munnen, understryker
dödshjälp i Schweiz?
Silvan Luley.
– Det är gratis. Har man inga pengHan minns ett fall som fick avbryar fyller man i en ansökan och då
tas. Natten före den planerade dödskostar vårt arbete ingenting. Har man
hjälpen försämrades patientens tillråd betalar man. Det som alltid kostar
stånd.
är flyg, uppehälle och läkararvode.
– Han var inte längre kontaktbar.
Temat dödshjälp framkallar hav av
Vi hade inget annat val än att skicka
känslor. Inte minst för familj och
hem honom och hans familj.
vänner. Att förhålla sig till en person
Silvan Luley betonar att ingen
som vill dö en självvald död kan inneläkare skulle ge ”grönt ljus” om det
bära svåra dilemman. Man älskar
går att förbättra en människas
någon som frivilligt vill lämna livet.
livskvalitet. Livet sätts alltid först.
Ska man finnas vid personens sida?
Och det intressanta är, att av dem
Kan man säga nej för att man helt
som fått ”grönt ljus” är det bara 14
enkelt inte orkar? Dödsledsagarna
procent som låter genomföra den
försöker alltid involvera närstående.
assisterade dödshjälpen.
– Om vi pratade med varandra
– Det infinner sig ett lugn när man
om döden medan vi fortfarande är
vet att man inte står ensam. Om det
friska, skulle vi ha mindre profinns en nödutgång frigörs energi.
blem. Ämnet är så tabubelagt.
Energi att orka fortsätta leva.
Döden kan inträffa när som helst
Efter dödens inträde tillkallas polis
och var som helst, att den en dag
och rättsmedicinsk personal. Det ska
kommer, i vilken skepnad det än
dokumenteras att allt har gått rätt till.
må vara, är ett faktum. En döds– Ibland är vi tvungna att filma
hjälp berör alltid, men den behöver
slutet för att bevisa att personen
inte vara tung och svart.
dött frivilligt. Det händer om
Silvan Luley skildrar en buddistisk
någon är helt paralyserad eller
kvinna som kom i sällskap av sin
bara kan kommunicera med teckmunk. Ljudet av klangskålar, doften
enspråk. Vi måste alltid ställa
av rökelse, en känsla av innerlighet.
kontrollfrågor innan sömnmedlet
Han berättar också om en äldre
ges. Vet man att man kommer att
patient från Israel som anlände tilldö av sömnmedlet? Vill man fortfasammans med över trettio familjemedrande dö? Och så vidare. Kan man
lemmar. De tände levande ljus över
inte tala själv, kommer man överhela rummet, sjöng sånger på jiddisch.
ens om tecken. En blinkning bety– Det är därför vi helst pratar om
der ja, två betyder nej.
ledsagad dödshjälp. För att man aldrig
Sömnmedlet som används heter
är ensam. ●
pentobarbital. Det hämtas ut på apo-
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Lyssna på Sista resan
2014 fick radioreportern
Alexandra Svedberg Prix
Italia för bästa radiodokumentär. Den handlade
just om dödshjälp. Det
svenska paret Errki Kilala
och Ingvor Kilala Gunnarsson
reste båda till Schweiz för att avsluta
sina liv. De var obotligt dödssjuka,
hon i ms och han i progressiv muskeldystrofi.
Dokumentären Sista resan i två delar
finns att lyssna på på sr.se

Länder med dödshjälp
l Förutom Schweiz finns assisterad
dödshjälp också i Nederländerna,
Belgien, Luxemburg, Colombia,
Albanien, samt i de amerikanska
delstaterna Oregon, Georgia, Hawaii,
Washington och Montana. Också
Kanada är på väg att införa dödshjälp,
men till skillnad från Schweiz kommer inte utlänningar att kunna ta del
av den.
l I ett omtalat rättsfall i Europadomstolen talas i domen om läkarassisterad hjälp att dö som en
mänsklig rättighet.

I Sverige

l I Sverige är både assisterat självmord och aktiv dödshjälp förbjudet.
Här anses läkarnas uppgift uteslutande vara att rädda liv. Inga åtgärder
får vidtas – eller underlåta att vidtas
– för att förkorta en människas liv.
l Författaren Berit Hedeby dömdes
1977 till ett års fängelse för att ha
hjälpt en svårt sjuk och handikappad
man att ta sitt liv.
l Flera opinionsundersökningar
visar att omkring åtta av tio svenskar
anser att det vore rätt att människor
med obotliga sjukdomar får läkarhjälp att avsluta sina liv.

Läs mer

l När slutet kommer – vill jag bestämma själv! Sanna möten med döden av
Anita Lanz och M:s reporter Catarina
Baldo Zagadou.
l Många tidningsartiklar i ämnet
finns samlade under fliken ”I media
och press” på rtvd.nu – Rätten till en
värdig döds hemsida.
Nr 3 2017

