”Det ska bli spännande

att dö”
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Livet tog farväl av mig innan jag nu tar farväl av livet.
Så kan man sammanfatta 85-åriga Elisabet Abelin-Norells
inställning när hon i september åkte till
Schweiz för att få hjälp med att dö. Vi var med på resan.
text MARIANNE WESTERLUND foto BJÖRN ABELIN
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et är som att jag vore i slutet av
en mening”, säger Elisabet
Abelin-Norell från sitt
hem i Sarlat i Frankrike.
”Det finns en början på
den, det finns kommatecken i den. Efter det
sista skiljetecknet finns
en fortsättning och det
är just där jag befinner
mig nu. Jag tror den kommer att sluta med ett kolon och
därefter ett eller ett par sammanfattande ord. Eller så blir det bara en punkt.”
Om några veckor ska Elisabet få hjälp att avsluta
sitt liv av organisationen Dignitas i Schweiz. Tanken
på det fyller henne med kraft och trygghet. Det är
så konstigt, säger hon, att man inte vågar tala om
döden. Man talar ju om livet som döden är en del av.
– Det kan låta drastiskt, men varför skulle inte ett
dödsfall kunna innebära glädje? Jag tänker på mig
och min situation. Avlida. Delar man ordet i ”av” och
”lida” betyder det att man blir av med sitt lidande,
vilket för mig är något glädjande.
Sedan flera år tillbaka upplever Elisabet, som
hunnit fylla 85, att livet mist sin kvalitet. Både syn
och hörsel är starkt degenererade, och låter henne
inte längre ta del av tillvaron som hon skulle vilja.
Det gör ont. För Elisabet älskar livet, och egentligen
vill hon leva.
– Och det är det som är så jäkligt. Att jag fort-
farande kan känna livslust, en slags nyfikenhet på
livet. Och så tar det farväl av mig.

S

ina första år andades hon luften i
dikternas landskap, Värmland. Där
föddes kärleken till det skrivna ordet.
Livet igenom bar hon hem travar av
böcker från biblioteken, förkovrade
sig i filosofi, historia, litteratur. Fyllda
sjuttio var det som att allt började på nytt. Yrkesåren som läkare låg bakom henne, hon var änka och
kunde styra all sin tid. Datorn öppnade möjligheter,
böckerna hon ville läsa listades. I dag står orden inte
längre på en rät linje. De slår mot ögonen i vågformationer, och delar av dem saknas. Den yttre världen
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Min smärta är
själslig och mot den
finns inget skydd.

har blivit till ett dimlandskap befolkat av varelser
med halva kroppar. Som nu när vi talar. Fokuserar
hon noga, ser hon högra halvan av mitt ansikte men
utan några detaljer. Vänster sida är helt borta. Tillståndet när man upplever att allt blir omvandlat till
något surrealistiskt brukar kallas ”gula fläcken”sjukdom, men är egentligen en degeneration av näthinnan betingad av ålder.
Det Elisabet hör är så förvanskat att två tredjedelar faller bort. Alla dessa vardagsljud man tar
så för givet. Det svaga klickandet från datorns
tangentbord, regn mot ett takfönster, dammsugaren
i trapphuset …
Elisabet har en inre smärta. Kameran som tar in
verkligheten har gått sönder och gör bilderna obegripliga. Det skapar en vrede som spränger skallen
till bristningsgränsen. Och vreden föder sorgsenheten.
– Min smärta är själslig och mot den finns inget
skydd. Och den har att göra med att jag inte längre
kan uppleva livet.
Smärtan har ingen likhet med ångest, för i ångesten
bor rädslor, och Elisabet är inte rädd. Den liknar
heller inte depressionen för i den hittar man ingen
utväg.
– Men det har jag gjort. Därför att Schweiz som
enda land tar emot utländska medborgare som har
fått grönt kort till dödshjälp.
Under sommaren har Elisabet författat debatt-
inlägg som publicerats både i Sverige och i Frankrike. Med kraft har hon uttryckt sin åsikt om rätten
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”En glidning
mellan de
två rollerna”
Björn Abelin, som
tagit bilderna till
detta reportage,
är son till Elisabet
Abelin-Norell. Så
här skriver han om
hur han upplevde
sina dubbla roller:
”Under fyra
dagar följde jag
min mammas sista
dagar.
I mitt 30 åriga
yrkesliv som fotograf har jag inte
gjort något liknande.
Mina förberedelser
och känslor var som
inför en lång och
svår resa. Det fanns
många osäkerhetsmoment.
Jag funderade
mycket kring de två
rollerna som detta
uppdrag skulle
innebära, dels
yrkesfotografen och
dels som en nära
vän och son (jag
och mina bröder
är adopterade av
Elisabet) men det är
ingen skarp gräns,
snarare en glidning
fram och tillbaka.
Att som anhörig
följa en person in
i döden med den
viljan och fridfull-
heten i sinnet som
hon hade berörde
mig djupt. En
erfarenhet jag inte
vill vara utan.”
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till en assisterad självvald död. Att dörren är stängd,
vägrar hon att förstå.
– Samtidigt är det ett sånt hyckleri. Svårt sjuka
hålls nedsövda och sedan slutar man ge dem näring
och vätska. Andra är så neddrogade att de inte är
beslutskapabla. Och då faller avgörandet på de
anhöriga i samråd med läkare.
– Varför ska jag inte få min yttersta frihet att själv
avgöra när jag tycker det är dags? Jag är fortfarande
ett subjekt. Jag vill inte bli ett objekt som någon
annan bestämmer över.

8 SEPTEMBER – TID FÖR CHAMPAGNE
Det är sen eftermiddag. Elisabet och jag sitter i
skuggan utanför vårt hotell alldeles invid Zürichsjön.
I morgon vid den här tiden kommer Elisabet att vara
död.
– Jag känner mig nästan lycklig, säger hon och drar
ett djupt bloss på cigaretten.
Dagarna här har innehållit skratt. Och i går kväll
hade vi ett fint, djupsinnigt samtal med Silvan.
Silvan Luley är Dignitas advokat. När vi sågs sa han
att organisationen helst av allt skulle vilja stänga sin
verksamhet. Om andra länder ändrade sin lagstiftning, skulle svårt sjuka slippa resa till Schweiz för att
få dö i värdighet. Han underströk också att Elisabet
när som helst kan ångra sitt beslut. Bara 14 procent
av de som blir godkända väljer att genomföra.
Oss andra som är med på den här resan, sonen
Björn, som även tar bilderna till det här r eportaget,
bästa väninnan Pat och mig, uppmanar han att
lyssna till vår magkänsla. Att teoretiskt veta hur ett
assisterat självmord går till är en sak, att närvara en
helt annan.
– Jag tror jag sa till dig en gång, fortsätter Elisabet,
att så här i ålderdomens skymning blir man på något
sätt seende. Jag dör med frid i sinnet.
Tidigare i dag sa du, att du tycker det ska bli
spännande att dö.
– Ja. För vad som händer efter hjärtat slutar slå har
ingen vetskap om. Jag tror man bara somnar in. Att
man går upp i atomer och molekyler. Men just det
där att man inte riktigt vet gör mig nyfiken.
Vad vill du göra i kväll?
– Jag tycker vi ska dricka champagne och äta en
riktigt god middag.
9 SEPTEMBER – DAGEN ÄR INNE
Vid frukosten berättar Elisabet att hennes kropp
började skaka i morse. All spänning släppte. En enda
tanke for genom hennes huvud: Vad det ska bli skönt
att få sova.
Efter en halvtimmes färd bromsar taxin in utanför
ett vitt hus omgärdat av ett högt staket. De båda
dödsledsagarna, två kvinnor i femtioårsåldern,
inväntar oss. Deras uppgift är att vara närvarande till
slutet och se till att de juridiska föreskrifterna följs.
Huset är ljust och luftigt. Terrassdörrarna står
öppna mot en japanskinspirerad trädgård med porlande vatten. I det största rummet där dödshjälpen
ska ske finns drycker, pappersnäsdukar och choklad.
Elisabet får välja platsen där hon vill somna in: en

Varför ska jag inte
själv få avgöra när
det är dags?

vit hörnsoffa, en säng bäddad med rosaröda lakan
eller en vilstol. Hon ser sig omkring och väljer stolen.
Sedan vill hon och Pat gå ut i trädgården och röka.
Vid ett trädgårdsbord skriver Elisabet under de
juridiska dokumenten. Den ena kvinnan kommer ut
med ett glas antikräkmedel, som ska verka i minst en
halvtimme innan det dödliga sömnmedlet Pentobarbital kan tas. Hon berättar hur det hela kommer
att gå till. När Elisabet är redo, kommer hon att överräckas glaset med sömnmedel. Smaken är m
 ycket
besk, därför kommer hon att få en bit choklad
efteråt. Inom två till fem minuter somnar hon för att
därefter falla i djup koma. Organen slutar fungera ett
efter ett. Efter en halvtimme brukar hjärtat stanna.
Här brister det för Pat.
– Har ni verkligen medicinsk kompetens, tänk om
något går fel, vem tar ansvar? frågar hon upprört och
fortsätter en lång stund ge luft åt sina tvivel.

E

lisabet tar sin väninna under armen,
går med henne en bit bort i trädgården. De sätter sig i avskildhet och
samtalar, skrattar till och med. Men
resten av tiden väljer Pat att dra sig
undan. Fram till sista stunden.
Medan Elisabet, Björn och jag återigen sätter oss
vid trädgårdsbordet, börjar den ena dödsledsagaren
bädda med lakan över vilstolen inne i huset. Elisabet
vill nu lyssna till musiken hon valt ut. Jag frågar hur
hennes mening slutade.
– Med ett kolon. Därefter står det:
Jag lärde mig se när jag inte längre såg, jag lärde
mig lyssna när jag inte längre hörde, och jag minns
samtalen med livets alla varelser.
Till tonerna av Arvo Pärts Spiegel im Spiegel tar
hon Björns hand mellan sina i tystnad. Tårar rinner
stilla nerför hans kinder. Elisabet ser innerligt på sin
son samtidigt som hon tycks se in i sig själv. Ett svagt
leende spelar i hennes mungipa.
– Det känns bra. Jag är färdig. Det är dags.

marianne westerlund är frilansreporter och
översättare. I 20 år bodde hon i Zürich och följde på
nära håll debatten i Schweiz om dödshjälp.
Nästa uppslag: För och emot – så går debatten.
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Dödshjälp – alltid lika laddat
Debatten om dödshjälp förs med skiftande
intensitet under olika tider,
men den tystnar aldrig. Individens
självbestämmande kring döden ställs
mot farhågor om ett samhälle som sorterar
bort och en vårdetik som urholkas.
text KRISTINA LINDH
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tt få äga sin död? Jag vet inte
men jag tycker det är värt att
fundera över.”
Den 24-åriga skåde-
spelaren och komikern
William Spetz kommenterar i DN sin medverkan i filmen Dag för dag, som
har premiär tidigt nästa år. Manus har han själv
skrivit tillsammans med bland andra Martina Haag.
Berättelsen, en dramakomedi, handlar om livet på
ett äldreboende.
Framför allt handlar den om dödshjälp.
För filmens regissör Felix Herngren var det naturligt att ta sig an ämnet:
– Jag har haft människor i min nära bekantskapskrets som avslutat sina liv på en av de omdebatterade
klinikerna i Schweiz och det gör att jag känner en
extra närhet till den här historien, säger han.
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Både filmen i sig och de båda kommentarerna är
en träffande bild av var dödshjälpsfrågan befinner sig
och varför. Dels har den börjat nå människors vardag
på ett sätt som gör att ämnet förväntas kunna bära en
bred film med igenkänningsfaktor. Dels kretsar den
kring ett av det individualistiska samhällets viktigaste värden, nämligen autonomi.
Samtidigt betyder en biorulle om rätten att bestämma över sitt eget slut inte att frågan neutraliserats. Tvärtom är synen på dödshjälp laddad.
Så sent som i somras gav den upphov till nya
rubriker, då Staffan Bergström, professor emeritus
i internationell hälsa vid Karolinska institutet och
legitimerad läkare, hjälpte en svårt ALS-sjuk 64-årig
man att dö genom en dödlig dos sömnmedel.
Mannen hade fått tid i Schweiz för att avsluta sitt
liv när coronakrisen satte stopp för resan. Staffan
Bergström tog del av 64-åringens journaler och
korrespondens med den schweiziska kliniken,
och fick intyg på att mannen ville ha hjälp att dö.
Tisdagen den 14 juli somnade 64-åringen in efter att
för egen hand fört ett glas med den dödande drycken
till sin mun.
– Det hade känts väldigt tungt om jag svikit honom. För mig är det en mänsklig rättighet för en svårt
sjuk människa att få välja sin död, sa Staffan Bergström till Expressen.
I Sverige är det olagligt för en legitimerad läkare
att utföra en dödshjälpshandling. En läkare som skriver ut läkemedel för att någon ska kunna avsluta sitt
liv kan förlora sin legitimation.
Men det saknas rättsfall där det prövats i domstol.
Staffan Bergströms mål är just detta – att få saken
juridiskt prövad. Han har nu polisanmält sig själv,
brottsrubriceringen är medhjälp till dråp, och för-
undersökning är inledd. I augusti åtalsanmäldes han
av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Staffan Bergström är ordförande i riksföreningen
Rätten till en värdig död, som är för dödshjälp. I
anslutning till dödsfallet av 64-åringen skrev han
tillsammans med 87 andra opinionsbildare ett upprop där de vill att regeringen tillsätter en utredning
gällande förutsättningarna för dödshjälp.
Eutanasi, assisterat döende, läkarassisterat självmord ... Termerna som nämns i debatten är många.
Det begrepp som används av förespråkarna i Sverige
är läkarassisterat döende, och innebär att läkare på
uttrycklig begäran hjälper en patient att ta sitt eget
liv genom att skriva ut preparat i lämplig dos. Patienten måste själv utföra den dödande handlingen.
Typen ligger nära den så kallade Oregonmodellen,
en av de två internationellt tillämpade metoderna.
Oregonmodellen kräver att patienten bedöms ha
högst sex månader kvar att leva.
Den andra formen, Beneluxmodellen, rymmer
både eutanasi – att läkaren utför den döende
handlingen – och assisterat döende. Villkoret är
att p
 atienten lider outhärdligt och att det inte finns
andra sätt att lindra. Lidandet kan vara både psykiskt
och fysiskt. Det finns inga krav på att patienten ska
vara i livets slutskede. Vanligaste metoden är att läkaren avslutar patientens liv genom att ge en spruta.
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Vad är ett värdigt liv?
Och vem ska avgöra det?
Barbro Westerholm, pensionerad läkare och riksdagsledamot för Liberalerna, är en av de som förespråkar dödshjälp. Hon är sedan många år ledamot i
SMER, Statens medicinsk-etiska råd, en position som
gett henne möjlighet att följa frågan på nära håll.
Man kan också säga att hon själv speglar den förskjutning som skett.
– Jag tyckte tidigare att den här frågan var jobbig
och kände länge ”Nej, nej!”. I dag har jag landat i att
det är den enskilde som ska få avgöra om livet är värt
att leva eller inte, och att möjligheten ska få finnas
när livet håller på att gå mot sitt slut.
SMER har i tre av sina årsrapporter särskilt tittat
på frågan om dödshjälp: 1992, 2008 samt 2017.
Rapporterna kartlägger både förespråkarnas och
motståndarnas argument och visar hur idealet om
oberoende successivt växt sig starkare.
– Rapporterna är en tidsspegel. Förskjutningen
är symtomatiskt för utvecklingen inom vården som
sådan. I hälso- och sjukvårdslagen 1982 underströks
patientens självbestämmande tydligt. Det paternalistiska idealet är borta. Läkaren ska i dag informera
om vilka behandlingsmöjligheter som finns, med föroch nackdelar, sedan ska du själv bestämma vad du
vill använda dig av, säger Barbro Westerholm.

S

ynen på dödshjälp har också påverkats
av den medicinska utvecklingen. Å ena
sidan finns i dag möjlighet att överleva
olyckshändelser som förr ledde till
döden, men med ibland starkt nedsatta
fysiska och psykiska funktionsmöjligheter som följd. Detta är många människors stora
oro – att bli ”en grönsak” – och en orsak till att man
förespråkar dödshjälp.
Å andra sidan har de medicinska framstegen,
kombinerat med ändrat regelverk, gjort att det i dag
finns möjligheter att låta svårt sjuka patienter slippa
lidande. Att tacka nej till eller avbryta livsuppe-
hållande behandling är tillåtet i Sverige i dag. Det är
också tillåtet att ge palliativ sedering. Det innebär att
man ger symtomlindring i sådana doser att det är en
förutsedd – men inte avsedd – effekt av behandlingen
att döden kan påskyndas.
För motståndarna till dödshjälp är detta ett viktigt
argument.
Bortom de medicinska frågorna finns de existentiella: Vad är ett värdigt liv? Och vem ska avgöra det?
Många av dem som är emot dödshjälp ser framför
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Hur bedöms en människas
beslutskompetens?
Med vilka instrument?

sig en devalvering av människovärdet och en ökad
stigmatisering av till exempel personer med funktionsnedsättning.
Motståndarna pekar också på hur synen på livet
snabbt kan förändras. De hälsotillstånd som för den
friske kan te sig meningslösa kan för den som blivit
svårt sjuk rymma livskvalitet.
– Ett eventuellt införande av dödshjälp får givetvis
inte innebära att man slutar ge människor hopp. Det
finns de som råkar ut för svår förlamning och känner
att de inte vill leva, men som efter rehabilitering kan
klara sig själva och återfår livsglädje. Sådant är otroligt viktigt att fortsätta peka på och arbeta för, säger
Barbro Westerholm.
Flera riksdagspartier har på senare tid öppnat
för en parlamentarisk utredning kring dödshjälp
i Sverige. Miljöpartiet vill se en utredning, liksom
Liberalerna som kommer lägga fram en motion i
höst. Moderaterna och Sverigedemokraterna har
enligt en kartläggning i DN i somras börjat bereda
frågan internt. Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna säger nej. Vänsterpartiet
har inte tagit ställning, men har en kritisk syn på
dödshjälp.
Förutom de redan kända argumenten emot
dödshjälp kan motståndet ses som en oro för att en
utredning i sig skapar ett liberalare klimat kring
frågan och därmed öppnar för en legalisering.

F

rågan om var allmänheten står är viktig. Enligt en opinionsundersökning
från Novus i december 2017 var 61
procent av de tillfrågade positiva till
att dödshjälp enligt Oregon-modellen
blir lagligt i Sverige – alltså den
modell som kräver att patienten bedöms ha högst sex
månader kvar att leva. 25 procent var osäkra och 14
procent emot.
– Får vi en utredning om dödshjälp är det självklart att man noga undersöker vad allmänheten
anser, och då inte ställer ledande frågor, säger Barbro
Westerholm.
Torsten Mossberg är ordförande i Läkarförbundets
etik- och ansvarsråd. Han konstaterar att frågan
långsamt rör på sig.
– Starka röster håller debatten vid liv enligt någon
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tanke om droppen som ska urholka stenen, säger han.
Läkarförbundet är emot dödshjälp. Inom förbundet finns samtidigt enskilda läkare som förespråkar
ett införande. Torsten Mossberg själv tycker att en
utredning vore bra, men framhåller att det är hans
personliga åsikt. Läkarförbundet motsätter sig en
utredning.
– Genom att vända på alla stenar och beskriva hur
frågan utvecklats i Beneluxländerna och USA kan
vi få en bättre debatt än den vi har i dag. SMER:s
rapporter fokuserar på Oregonmodellen, som enligt
de flesta uppgifter fungerar ganska väl. Men de
berör bara sparsamt den typen av ren eutanasi som
tillämpas i Beneluxländerna, och som resulterat i en
glidning med en allt större mängd av människor som
man tar livet av.
Han menar att frågan om dödshjälp ofta får
slagsida genom mediernas bevakning av olika
behjärtansvärda fall där döden framställs som enda
utvägen. Ensidigheten i bevakningen gör att många
människor inte känner till de möjligheter som finns
att lindra lidande vid livets slut, säger han.
Torsten Mossberg har en bakgrund som intensivvårdsläkare. Han beskriver hur han mött patienter
som fått sin livssfär starkt begränsad efter olycka
eller sjukdom och ändå upplever mening.
– Människan hänger sig kvar vid livet. Även om
man råkar ut för svåra saker och tror att livsviljan
skulle försvinna, gör den sällan det. Visst finns det de
som blir deprimerade, men inte sällan går depressionen över.
Han är orolig för att dödshjälp blir en alltför enkel
utgång och menar att frågan om beslutsmässighet
måste utredas noga. Hur säkert är det att bedöma en
människas beslutskompetens? Och med vilka instrument ska det göras?
– Det måste finnas förtroende för läkarkåren som
helhet. Det får inte råda någon misstanke när man
lämnar ut sitt innersta till doktorn att det kan användas för att uppmana till dödshjälp, säger Torsten
Mossberg.
Trots de många gånger vida avstånden mellan
förespråkar- och motståndarsidan präglas den
svenska debatten på det stora hela av nyans. Ingen
påstår något annat än att frågan har många bottnar
och att införande av dödshjälp kan medföra komplicerade gränsdragningssituationer.
När Liberalerna i höst lägger fram sin motion om
en parlamentarisk dödshjälpsutredning kan man se
det som ett tecken på hur Sverige närmar sig trenden
internationellt. Ökad liberalisering har gjort att
dödshjälp införs i allt fler länder.
Sett till de ökande idealen om oberoende och
rädsla för att tappa kontrollen har förespråkarna
tidsandan på sin sida. Samtidigt vilar motståndet
mot dödshjälp på en djupt liggande övertygelse, inte
bara inom läkarkåren. Den om att det är fel att läkare
medverkar till att släcka en annan människas liv.
kristina lindh är frilansjournalist och skriver ofta
om existentiella frågor. I våras fick hon utmärkelsen
Årets stilist.
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