I stedet for morfin kan nedenstående morfinlignende medikamenter anvendes
Oxycodon (Oxycodone, Oxycodonhydrochlorid, Orionox, Oxycontin, Oxynorm, Reltebon og Targin) er
kraftigere end morfin. Der bør dog i alt indtages mindst 300 mg. Hvis det drejer sig om depottabletter,
indtræder virkningen langsommere, og det vil være en fordel at supplere med en ordentlig dosis sovepiller.
Tramadol (Tramadol, Dolatramyl, Dolol, Gemadol, Mandolgin, Nobligan, Tadol og Tradolan) omdannes i
kroppen delvis til morfin. Tramadol 50 mg svarer til cirka 10 mg morfin. Der bør dog indtages mindst 35
kapsler (1750 mg i alt). Hvis det drejer sig om om depottabletter, indtræder virkningen langsommere, og
det vil være en fordel at supplere med en ordentlig dosis sovepiller.
Sovemidlet zopiclon (Zopiclone, Imovane, Imoclone og Imozop) er særlig velegnet som supplement fordi det
forstærker morfins giftighed betydeligt.
Vi gør opmærksom på at hvis man er vant til at indtage medikamenter af den art, kræves der større doser.

Når myndigheder ikke vil tage ansvar, må menigmand, "folkedybet", selv gøre det. Den slags er set mange
gange i historien. Vi har besluttet at gennemgå giftigheden af alle de medikamenter man benytter i dag, og
som er bredt tilgængelige. Mange af dem er jo dødelige i store doser. Listen vil så lidt efter lidt blive udvidet
med flere medikamenter efterhånden som deres egenskaber afklares, og de er fundet relevante.
Der er tre hovedformål. 1) Listen giver folk mulighed for selvbestemmelse og (næsten) uafhængighed. 2)
Den fritager dem for de traditionelle dramatiske og lidelsesfyldte selvmordsmetoder som selvmutilering
med stikkende og skærende redskaber, langsom hængning fra loftsbjælker, kasten sig ud fra højder eller
foran tog eller biler, drukning, selvskydning, fingerede trafikulykker (med fare for andre), pilleoverdosering
og indtagelse af tvivlsomme gifte. 3) Listens blotte eksistens bør få politikerne til at forstå at der ikke er
nogen vej uden om lovliggørelse af aktiv dødshjælp hvis det skal foregå under kontrollerede former.
Det skal for en ordens skyld nævnes at listen kun rummer oplysninger som enhver i forvejen kan finde på
internettet. Vi har bare sammenstillet dem. Og der er selvfølgelig udelukkende tale om receptpligtig
medicin.

