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och ALS-patienter. Även uremiker och
patienter med kronisk obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) kan tas om hand på det-
ta vis. Den palliativa vården bedrivs i
samarbete mellan sjukhus och primär-
vård. 

Det är oviktigt vilka läkare (anestesi-
läkare, allmänläkare, geriatriker eller
kirurger) som tar initiativet till sådan
vård, men de små teamen behövs för att
behandla patienter i hemmet, i vårdbo-
ende eller serviceboende.

Det kräver dock en hög kompetens
hos primärvårdens läkare och distrikts-
sköterskor. 

Svar på
Hermeréns frågor
Professor Hermerén frågar:
1. Kan smärtlindring bli effektiv?
Ja, om läkarna gör sig mödan att ta

en bra smärtanamnes.
2. Kommer den palliativa vården att

utvecklas?
Ja, om politiker och läkare hjälps åt

med att omfördela resurser. Vissa områ-
den, som egentligen inte har med sjuk-
vård att göra, kunde man se över. Vär-
det av viss cytostatikabehandling i pal-
liativt syfte borde också omvärderas.

3. Om eutanasi tillåts, kommer ut-
vecklingen av palliativ vård att stanna
av? 

Svårt att säga, men risken finns. I
Holland fanns ingen palliativ vård (en-
ligt WHOs definition) när eutanasin le-
galiserades. Utvärderingen av de hol-
ländska läkarförbundens erfarenheter
av eutanasi är beklämmande läsning.
Palliativ vård behöver utvecklas i Hol-
land – nu finns där ett hospice!

4. Finns risk för indikationsglid-
ning? 

Ja, det är självklart! I ett TV-pro-
gram, där även P C Jersild deltog, fanns
en 20-årig ung man med tetraplegi, som
hade talhjälp. Patienten förklarade hur
viktigt livet var för honom, och befara-
de att det finns en risk för att handikap-
pade kommer att utsättas för press på
olika sätt, t ex ekonomiskt – i denna tid,
där ekonomi tillåts bestämma så myc-
ket.

Ett högt pris
EU-kommissionens program »Euro-

pa mot cancer» har utarbetat ett konsen-
susdokument om att utveckla allmänlä-
karnas roll när det gäller att bättre ta
hand om patienterna i det palliativa ske-
det. Därför arbetar också vi i Lund/Hel-
singborg med att förbättra allmänläkar-
nas kunnande i palliativ medicin.

Det är ett högt pris som de holländ-
ska läkare som bedriver eutanasi får be-
tala. Vi kan rimligen inte samtidigt bota,
lindra, trösta och döda. Det vore knap-
past möjligt för läkare att leva med utan
att avskärma sig. •

I alla tider har plågade pati-
enter bett läkare om hjälp att
dö. Men redan de hippokratiska
skrifterna tog mycket bestämt
avstånd från sådant. Vad som
kan hända om läkare engageras
för dödshjälp kan illustreras
med exempel från nazisttiden.

I Läkartidningen 10/96 diskuterar
professor Göran Hermerén dödshjälp
och har den lovvärda ambitionen att all-
sidigt belysa den komplicerade frågan.
Utgångspunkterna är emellertid illa
valda. Även om framställningen är sak-
lig och lågmäld anser jag att han miss-
lyckas med att diskutera viktiga aspek-
ter av den komplicerade frågan: 

– det historiska perspektivet,
– det minskande läkarinflytandet i

sjukvården,
– orsaken till att läkare och inte and-

ra yrkeskategorier skall utföra döds-
hjälp,

– glidningen och tvetydigheten i be-
greppet dödshjälp, samt

– praktiska konsekvenser av aktiv
dödshjälp. 

Dryftades redan
av Hippokrates
I alla tider har sjuka, plågade och de-

primerade människor bett läkare om
hjälp att avsluta sina liv. I debatten
glömmer man ofta bort att detta inte är
något nytt, och i de hippokratiska skrif-
terna framgår det tydligt att ett viktigt
skäl till att man har en läkaretik är att
förhindra dödshjälp. 

Varför var man så oerhört explicit i
det gamla skrifterna, som tillkom i en
tid när läkarrollen just höll på att ta form
– man skriver ju att läkare under inga
omständigheter får döda någon på den-
nes begäran. 

Jag tror det hänger samman med tro-
värdighet och tillit: Det visade sig tidigt
att läkare som ger dödshjälp aldrig
kommer att kunna åtnjuta allmänhetens
förtroende. 

Makten har förskjutits
Makten över sjukvården har under

de senaste decennierna alltmer flyttats
från läkarna till andra grupper – admi-

nistratörer, hälsoekonomer, politiker
m fl. 

Läkarnas handlande styrs ju av en
hårt reglerad yrkesetik, som utmejslats
under tusentals år för att hantera de
komplicerade frågor kring liv och död
som läkaren alltid ställts inför. Läkare
har makt över patienterna i kraft av sina
kunskaper, men makten regleras av lä-
karetiken. 

Problemet idag är att de nya grupper-
na av makthavare inte har någon egent-
lig yrkesetik. I stället fattas besluten om
de sjuka alltmer på ekonomisk grund.
Detta har länge varit tydligt i USA, men
börjar nu bli uppenbart även här hem-
ma. 

Jag tror att dessa nya makthavare i
sjukvården har en annan syn på döds-
hjälp än läkare. Aktiv dödshjälp skulle
vara en lönsam reform. Vård i livets
slutskede är mycket kostsam, har så all-
tid varit – antingen den avlönas, som i
dag, eller sker oavlönat, som förr. 

Med tanke på den snabba föränd-
ringstakten i sjukvården måste man
ställa de obehagliga frågorna: Får man
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Om det från allmänheten
och statsmakten ställs krav
på dödshjälp, varför skall
då läkare ge denna? Läkare
har ju ingen utbildning i
detta. Hos Hermerén fram-
står själva eutanasin som
relativt problemfri, men det
har jag svårt att tänka mig
att den är, om den skall ges
av läkare som handlar en-
ligt vetenskap och beprö-
vad erfarenhet.



samma försäkringsvillkor i ett privati-
serat sjukvårdssystem där dödshjälp
blivit rutin, om man inte vill bli föremål
för sådan? Kommer man i framtiden att
anställa läkare som inte är villiga att ge
dödshjälp? 

Illavarslande begreppsglidning
Ytterligare en faktor, som sällan

kommer fram, är den egendomliga, illa-
varslande glidningen i dödshjälpsde-
batten under senare år. 

I stället för att handla enbart om den
ytterst lilla grupp människor som till
följd av mycket svår sjukdom är ur
stånd att fysiskt ta livet av sig själva, har
debatten vidgats till att omfatta allehan-
da situationer där läkare förväntas ge
dödshjälp, trots att patienten (eller rätte-
ligen klienten) har möjlighet att själv
tillgripa den sista utvägen, om de väljer
denna. 

Varför skulle läkare ta livet av män-
niskor som kan göra detta själva? I stäl-
let är läkarens roll alltid att hjälpa sina
patienter – lindra, trösta, om möjligt
bota – inget annat.

I själva verket klarar den gamla lä-
karetiken mycket väl av de fordringar
som teknologiska landvinningar ställer.
Modern smärtlindring har avskaffat det
som jag ser som det enda seriösa argu-
mentet för dödshjälp, nämligen out-
härdlig smärta i livets slutskede hos
obotligt sjuka människor som är fysiskt
inkapabla att ta livet av sig. 

Tvetydig formulering
Men Hermeréns målsättning att av-

skaffa all smärta ter sig utopisk och på
sätt och vis övermodig. Detta att man
skall »beredas» en god död – vad avses
med den tvetydiga formuleringen? Var-
för skall döden vara smärtfri, när livet
inte är smärtfritt? 

Somliga menar att man skall få skri-
va på instruktioner som tillåter eller på-
bjuder dödshjälp om man blir svårt
sjuk. Men man ser livet på ett annat sätt
när man är sjuk och gammal jämfört
med när man är frisk och ung. Livet be-
höver inte vara meningslöst bara för att
man är dödssjuk, även om man tror det
när man är frisk. 

Varför skall läkare
vara eutanasiologer?
Om det från allmänheten och stats-

makten ställs krav på dödshjälp, varför
skall då läkare ge denna? Läkare har ju
ingen utbildning i detta. 

Hos Hermerén framstår själva euta-
nasin som relativt problemfri, men det
har jag svårt att tänka mig att den är, om
den skall ges av läkare som handlar en-
ligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
På detta område finns varken vetenskap
eller beprövad erfarenhet. 

Vilken form skall dödshjälpen ta?

Vilka gifter skall användas – morfin tän-
ker man sig ofta, men varför det?  Är det
inte bättre med låt oss säga insulin eller
kalium – de sistnämnda ter sig tvärtom
betydligt säkrare. Skall man över huvud
taget använda gifter och inte andra me-
toder? Vilka då i så fall? 

Om det faktiskt blir så att man kräver
att läkare skall kunna ge dödshjälp mås-
te man acceptera kontrollerade studier
(en makaber tanke). 

Om det å andra sidan verkligen är
medicinskt okomplicerat att ge döds-
hjälp i Hermeréns mycket vida defini-
tion, är det väl bättre att man utbildar
speciella yrkeskategorier som inte är lä-
kare och har som sitt yrke att vara euta-
nasiologer, med speciella »kliniker»
utanför sjukhusen. 

Läkarnas förlorade heder
Alla försök att ändra läkaretiken hit-

tills har slutat i katastrof – det tydligas-
te exemplet är dödshjälpsbegreppet i
nazitidens Tyskland, som mycket lätt
utvidgades till en nådedöd som bevilja-
des »mindervärdiga element» – sjuka,
mentalt retarderade etc. 

I Sverige talar vi inte gärna om de
pronazistiska tendenserna under 1930-
talet, som bland annat tog sig uttryck i
sterilisering, genomförd i stor skala, av
förmodat mindervärdiga befolknings-
element. Hos på den tiden ansedda sam-
hällsexperter fanns ingen medicinsk yr-
kesetik som kunde stämma till eftertan-
ke, och många läkare övergav läkareti-
ken. 

Det brukar anföras att nazistläkarna
är ett missvisande exempel, men så lätt
kan det inte avfärdas. Det är till sist lä-
karnas agerande i Nazityskland som vi-
sar vad som kan hända om läkaretiken
ändras i sina centrala moment. •
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Ge er till känna!
Läkartidningen har som huvudre-
gel att på insändar- och debattsi-
dorna ej publicera anonyma in-
sändare. Undantag kan dock gö-
ras t ex när författaren tar upp
problem med viss allmängiltig-
het, men där ett offentliggörande
av identiteten kan vålla skriben-
ten personlig skada.

Författaren kan i sådana fall ut-
trycka önskemål om anonym
publicering. Dock måste hans el-
ler hennes identitet vara känd av
redaktionen, bl a för undvikande
av förfalskade inlägg. Vidare kan
redaktionen behöva nå författa-
ren beträffande oklarheter i tex-
ten, eller för att delge eventuella
repliker etc.

Redaktionen förbehåller sig rät-
ten att avgöra om inlägget skall
publiceras eller ej. Vid publi-
cering respekteras då självfallet
önskemålet om anonymitet, så-
väl i den tryckta texten som i kon-
takter med eventuellt berörda in-
stanser eller personer, som kan
behöva beredas tillfälle till kom-
mentar.

Därför: Uppge alltid författarnam-
net i följebrev eller på annat sätt,
med begäran om anonym be-
handling. Inlägg där författaren är
okänd även för redaktionen pub-
liceras aldrig.
Red


