
16–19, 20–24 respektive 25–29 års ål-
der skulle under en period från behand-
lingens start och tio år därefter upp-
skattningsvis 0,5, 1,5 respektive 4,7 yt-
terligare kvinnor drabbas av bröstcan-
cer.

Vidare skulle det inom en 20-årspe-
riod efter avslutad behandling troligen
inte finnas någon skillnad mellan be-
handlade och icke behandlade kvinnor i
det totala antalet inträffade cancerfall,
beroende på möjlig sänkt risk för kvin-
nor som avslutat behandling för många
år sedan.

Detta betyder att, vid samma antal år
av p-pillerintag, en behandling påbör-
jad i ung ålder skulle leda till en absolut
sett lägre risk än behandlingsstart i hög-
re ålder. Viktigt är också att merparten
av de eventuella »orsakade» cancerfal-
len inom tioårsperioden mest skulle be-
stå av tumörer begränsade till bröstet,
vilket troligen är förenat med en fördel-
aktig prognos.

Författarna spekulerar utifrån beräk-
ningar att det bland kvinnor som avslu-
tat p-pillerbehandling för mer än 20 år
sedan skulle uppstå fler cancertumörer
än förväntat begränsade till bröstet och
färre metastaserande tumörer, men att
den totala kumulativa incidensen skulle
vara oförändrad. Spekulationen kan
tyckas väl vågad, då få kvinnor med ti-
dig behandling ännu har kunnat följas
upp 20 år efter avslutad behandling. Av
detta skäl, och för att kunna studera ef-
fekter av moderna p-piller, behövs nya
studier.

Tillämpning
i klinisk praxis
Slutsatserna från denna magnifika

reanalys innebär att vi får en säkrare
grund för information och bedömning.
Det nya budskapet innebär att riskök-
ningen, i termer av relativ risk, är liten
och begränsad till tidsperioden då be-
handlingen pågår och de närmaste åren
efter avslutning; vidare att uppkomna
tumörer är av mindre allvarlig natur.
Den absoluta risken, som avgörs av
kvinnans ålder när behandlingen pågår
eller avslutas, kan tyckas vara försum-
bar, särskilt för unga kvinnor.

Uppgifterna i Lancet-rapporten är
klargörande och bör underlätta rådgiv-
ningen. Kvinnor som är i behov av hor-
monell antikonception kan ges sakligt
grundad information som bör eliminera
mångas oro vad gäller risken för bröst-
cancer, och därmed leda till en mer än-
damålsenlig antikonceptionell behand-
ling med p-piller enligt vedertagen
praxis.
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Eutanasi i Nederländerna
ökar sakta, ofta orapporterad
Nya studier tyder på att tillämpning-

en av eutanasi i Nederländerna ökat un-
der de senaste fem åren, medan dödan-
de utan patientens uttryckliga begäran
minskat något. Andelen rapporterade
fall av eutanasi och suicid där läkare va-
rit medverkande har ökat, men sex av
tio fall redovisas inte öppet. Forskarna
tyckte sig emellertid inte finna några
tecken på oacceptabel ökning av antalet
beslut om eutanasi.

Ett material redovisar en intervjustu-
die år 1995 med 405 läkare samt en en-
kät till läkare som utfärdat dödsbevis i
6 060 fall. Andelen dödsfall orsakade
av eutanasi var 2,3 respektive 2,4 pro-
cent, en ökning från 1,9 respektive 1,7
procent fem år tidigare. Andelen döda
genom läkarassisterad suicid var
0,2–0,4 procent.

I 0,7 procent av fallen 1995 dödades
patienten utan att det fanns någon ut-
trycklig begäran om det; motsvarande
andel år 1990 var 0,8 procent.

Av de svarande läkarna hade 53 pro-
cent utfört eutanasi eller medverkat till
självmord, 24 procent under de senaste
två åren. Två tredjedelar av familjelä-
karna hade gjort det men endast en tred-
jedel av sjukhemsläkarna. 12 procent
kunde inte tänka sig någon situation där
de skulle genomföra eutanasi eller re-
mittera patienten till en läkare som var
redo att göra det.

Totala antalet dödsfall i Nederlän-
derna 1995 var drygt 135 000, och en-
ligt en uppskattning i enkäten hade pa-
tienter vid 34 500 tillfällen bett om
hjälp att dö. I många fall vägrade alltså
läkaren att medverka.

Av de 6 324 fall som rapporterades
enligt reglerna under femårsperioden
1991–1995 ledde endast 13 till åtal. 120
fall utreddes av åklagare. Tveksamhe-
terna gällde främst följande frågor: var
patienten verkligen i terminalstadiet,
var lidandet hopplöst och outhärdligt,
hade reglerna för läkarkonsultation
uppfyllts, fanns en uttrycklig begäran
om eutanasi?

Ju dyrare vården är för patient och
anhöriga desto större är risken att lega-
liserad eutanasi missbrukas, påpekar en
ledarskribent. Var gränsen går i USA
skall Högsta domstolen ge besked om i
januari, sedan bl a amerikanska läkar-
förbundet överklagat två lägre domsto-
lars beslut att läkarassistans till själv-
mord.

N Engl J Med 1996; 335: 1676-8,
1699-705.
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