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Rec. Seamus 
O’Ma-

hony
Så dör vi. 

Västvärldens 
sätt att förhålla 
sig till döden
Lind & co 2017

Jag går mot
döden

vart jag går
Det finns många föreställningar om döden, minst lika många om döendet. 

Den irländske läkaren Seamus O'Mahony är kritisk till nutidens syn 
på sjukdom och död, skriver Gerdt Sundström.

Jag Ulla Strandlund är död. Så pålys-
tes hennes frånfälle i en dödsannons 
i september 2015. Jag kände inte 
Ulla, men döden är alltid aktuell, 

om än sällan annonserad på detta tidstypiskt 
individualistiska sätt. (Hon kunde möjligen 
ha tillfogat Meddelas endast på detta sätt.) 
Ungefär en procent av befolkningen dör årligen 
(lika många föds) och i Sverige väntar vi längst 
i världen med att begrava döda anhöriga. De 
tycks dö olämpligt. Judar och muslimer har 
bättre rutiner för detta, döden får företräde.

Det finns många föreställningar kring 
döden, bland annat att den är så tabubelagd 
nuförtiden jämfört med förr, när man hade en 
mer ”naturlig” syn på döden. Man fäste sig inte 
vid barn, antas det, eftersom risken var så stor 
att de snart skulle dö. Den känslokyliga tesen 
drevs av den franske historikern Philippe Ariès, 
men motsägs, som forskaren Eva Österberg 
visat, av många tecken på motsatsen. När Mar-

Gerdt Sundström [gerdt.sundstrom@ju.se] är professor emeritus vid Institutet för gerontologi, 
Hälsohögskolan i Jönköping 

tin Luther förlorade en liten dotter förlamades 
föräldrarna av outsäglig sorg, liksom en värm-
ländsk bonde på 1830-talet: I hans summariska 
dagbok var det endast denna händelse som fick 
stort utrymme. 

För rutiner och föreställningar kring döds-
fall intill början av 1900-talet finns lyckligtvis 
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dessa frågor.) Socialstyrelsen försöker med 
tveksam ackuratess att i Öppna jämförelser 
redovisa hur väl kommunerna lyckas med att 
hålla döende sällskap till slutet på äldrebo-
enden. Även påstått snävt tänkande ekono-
mer har uppmärksammat att vi vansköter 
döendet, som nyligen i en lång specialartikel 
i The Economist (gensvar från flera läkare i 
läsekretsen visade att de var rätt ute). 

KANSKE KAN MAN lära sig något av hur läkarna 
själva dör? Enligt O’Mahony väljer många av 
dem bort aktiva insatser när det är dags för 
egen del. Jag glömmer aldrig Sven Nilsson, 
tidigare överläkare i internmedicin på region-
sjukhuset i Jönköping, som när han gick i 
pension fick mer tid för korsord och oavlönat 
arbete hos oss. Efter fyllda 80 fick han en stro-
ke, återhämtade sig och fortsatte arbeta. När 
han fick en till, svårare, skrev han ut sig från 
sjukhuset till hemmet, där han vårdades ett 
par veckor av familjen och en väninna innan 
han dog. Han hade inte ont, allt var frid. Ett 
annat exempel är den kände brittisk-ameri-
kanske läkaren och författaren Oliver Sacks, 
som sammanfattade sina tankar vid livets 
slut i en fin liten bok: Tacksamhet.

Kan förväntningarna kring döendet 
påverkas? Försök görs i Dö bra-projektet 
vid Karolinska institutet (under ledning av 
professor Carol Tishelman) att uppmuntra 
människor att diskutera och begrunda livets 
slut, med hjälp av en finurlig kortlek som ger 
olika ingångar till frågor man kan ha. Kanske 
döden hanteras lättare av den religiöse? 
O’Mahony är osäker, trots sitt irländska arv. 

Men, hur avvisande är vi egentligen mot 
döden? Jag tror att det är en myt att vi så 
till den grad borttränger den, nog finns det 
en gnagande känsla av att den ändå angår 
oss. Det blev synligt i artiklar om nyss döde 
barnboksförfattaren Ulf Stark, som inte 
väjde för sorg och död och vars böcker ändå 
– eller just därför – var så omtyckta. Re-
quiescat in pace! i

Läs en längre version av artikeln på Äldre i  
Centrums webbplats: www.aldreicentrum.se

”I dag är det ju 
främst äldre som dör, 

ofta i sjuk vårdens eller 
institutionsvårdens hägn. 
Vad vet vi om detta, mer 

vetenskapligt?”

en nyutgåva av Louise Hagbergs klassiker När 
döden gästar från 1937. 

Socialantropologen Lisbeth Sachs har 
studerat hur man förhåller sig till sjukdom 
och död i Anatolien och bland invandrare från 
dessa trakter i Sverige samt vår egen relation 
till dessa hot mot livet. Hon finner att gränsen 
mellan liv och död ibland är förhandlingsbar 
och kulturellt bestämd, men till vilket pris?

JAG INSPIRERAS ATT skriva om detta av nyut-
komna boken Så dör vi, av den irländske läkaren 
Seamus O’Mahony, som är mer beläst i ämnet än 
jag. Han är kritisk till nutidens syn på sjukdom 
och död, där läkaren som auktoritet fått träda till-
baka och vi i stället fått en vård service-industri. 
Medicinen har blivit ett offer för sin egen fram-
gångssaga, där missnöjda kunder/patien-
ter hotar, stämmer och till och med 
våldför sig på sjukvårdspersonal. 
Ofta handlar det om orealistiska 
förväntningar hos patienten el-
ler, kanske oftare, hos anhöriga. 
Okunnig, illa informerad eller 
hoppfullt förläst på nya rön vill 
man satsa på behandlingar som 
kanske förlänger livet en smula, 
men till ett högt pris för patien-
ten. Vården medverkar mer eller 
mindre villigt till detta, den är ju trots 
allt inriktad på att hålla liv i folk. 

Seamus O’Mahony ger många tankeväckande 
exempel på hur livet slutat för fall i bekant-
skapskretsen och i familjen, för kända personer 
som Susan Sontag, samt förstås i hans kliniska 
vardag. Han är skeptisk till livstestamenten, men 
förespråkar att man diskuterar – i förväg – med 
anhöriga hur man vill ha det, utifall… Och så bör 
man ordna med vanligt testamentet och annat, 
konflikter vid arvsskiften är inte ovanliga. 

I en längre artikel i Der Spiegel (22/2017) 
uppges att allvarlig osämja förekommer vid 
cirka vart sjätte dödsfall. Sådant bör man möjli-
gast förebygga och någon borde beforska detta. 

O’Mahony pekar inte ut något enskilt fel i 
sjukvården när det gäller hur människor dör, 
utan begrundar närmast förskjutningar i hela 

(vård)kulturen. Att förutsäga livslängd även 
vid tunga diagnoser är svårt, som även Lisbeth 
Sachs konstaterar. 

Ett havererat engelskt projekt – som medi-
erna tolkade som försök att förbilliga vården 
genom att låta döende bara dö, när det handla-
de om att förbättra vården för dem – analyseras 
av O’Mahony. Han är skeptisk till dödshjälp, 
som fått ett sådant genomslag i media (gärna 
belyst med enstaka tragiska fall). 

I ett bra förord påpekar professorn i palliativ 
medicin Peter Strang att vården inte ser riktigt 
likadan ut i Irland–England som i Sverige, 
huvudsakligen till vår fördel. Vi har palliativa 
enheter och hospice som fortfarande är en del 
av sjukvården. Därtill asih, akut sjukvård i 
hemmet, som i stort sett saknas i O’Mahonys 

vårdarsenal. Men utbudet är väl ännu 
något ojämnt hos oss? 

I DAG ÄR DET JU främst äldre som 
dör, ofta i sjuk vårdens eller 
institutionsvårdens hägn. Vad 
vet vi om detta, mer veten-
skapligt? En hel del, trots allt. 
En tidig utredning behandlade 

frågan i ett försök att förbättra 
vården för döende (sou 1979:59 

I livets slutskede). Och i en liten 
rapport följde forskaren Gillis Samu-

elsson med kollegor upp var och hur deras 
intervjupersoner (merparten av alla som fyllde 
67 1969–70 i Dalby) dog – man hade tidigare 
frågat dem om tankar kring döden – och inter-
vjuade efterlevande. Allmänt uttryckte man en 
önskan att det skulle ”gå fort” och att slippa bli 
liggande med ”onödiga insatser”. En mindre del 
av dem åtnjöt offentlig äldreomsorg, som oftast 
ansågs bra. 

Liknande resultat syntes i en uppföljning av 
personer 80+ som avled under ett år i Jönkö-
pings sjukvårdsområde. Jag erinrar mig också 
Alice Rinell Hermanssons utmärkta avhandling 
om vårdkarriärer under sista levnadsåret och be-
arbetningar av nona-projektet i Jönköping som 
belyser detta. (Norska forskare som Tor Inge 
Romören och finska kollegor har också studerat 
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