
minskade sjukvårdsresurser skall ut-
nyttjas bäst, måste i denna fråga helt
bannlysas.

Brett spektrum
Jag hoppas nu att den utredning om

människovärde, livskvalitet och själv-
bestämmande i livets slutskede som
Statens medicinsk-etiska råd föreslagit
regeringen att tillsätta blir av, och att
dess ledamöter väljs utifrån ett brett
spektrum av uppfattningar. 

Frågan om aktiv dödshjälp är til sy-
vende og sidst en fråga om respekten för
livet, mitt liv och möjligheten att i en
svår situation få avsluta det på ett vär-
digt och humant sätt.
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Inför döden kan få männi-
skor upprätthålla ett positivt
stämningsläge. Men är det de-
pression? Är det inte snarare
sorg över den förlust som döden
medför? Det är tveksamt att
klistra diagnosen »depression»
på alla dem som svårt plågade i
livets slutskede önskar döds-
hjälp.

I mer än ett år har debatten om livets
slutskede och om eutanasi, dödshjälp,
pågått. Att ett förut tabubelagt ämne så
öppet kan diskuteras är naturligtvis
glädjande. Självklart är meningarna de-
lade, det finns goda argument både för
och emot en legaliserad eutanasi.

Ibland har emellertid debatten varit
på väg att spåra ur. En psykiater påstod
för en tid sedan att eutanasi skulle vara
ett sätt att skaffa fler organ till trans-
plantation – en annan hävdade att om en
patient bad om hjälp att dö skulle detta
utan undantag uppfattas som ett rop på
hjälp att få leva.

Vi som kan tänka oss legal dödshjälp
har fått veta att vi inte är tillräckligt in-
satta i den medicinska etiken och att vi
lider av dödsskräck.

Det är ett argument som med samma
rätt, eller brist på rätt, kan klistras på
motståndarna.

Debatt med absurda
konsekvenser
Under senhösten 1996 har debatten

vid ett par tillfällen tagit en vändning
med räckvidd långt bortom livets slut-
skede. I nummer 50/96 hävdar profes-
sor Danuta Wasserman att alla som ber
om hjälp att dö är deprimerade. I num-
mer 51–52/96 menar överläkare Göran
Isacsson att så kallade rationella eller fi-
losofiska självmord över huvud taget
inte existerar.

Att en överväldigande majoritet av
de personer som begår självmord är de-
primerade i en eller annan mening be-
höver knappast diskuteras. Alla klutar
måste sättas till för att hindra dessa tra-
gedier.

Med all respekt för det svåra arbetet
att förebygga självmord vill jag ändå
påstå att Wassermans och Isacssons in-

ställning kan få absurda konsekvenser.
Kan man verkligen hävda att absolut
alla som väljer att dö framför att fortsät-
ta i ett svårt och hopplöst lidande hand-
lar irrationellt?

Ty vad är i så fall det »rationella» al-
ternativet om behandlingsmöjligheter-
na är uttömda? Att stoiskt uthärda sitt li-
dande för att inte störa den allmänna
ordningen?

Depression
eller sorg?
Vad är en depression? Det finns

många kriterier, men centralt för dia-
gnosen torde vara att den deprimerade
ser mörkare på sin situation än andra.
Man har ett sänkt stämningsläge, man
är överdrivet pessimistisk, ser inga ut-
vägar, är handlingsförlamad.

Ett tillstånd som liknar depression är
sorg. Men sorg förklingar med tiden.
»Normal» sorg, brukar psykiatrer med
emfas hävda, ska inte behandlas som en
depression. Sorg ingår så att säga i livets
villkor. Sorg är inte sjukligt, men de-
pression är det.

Vilka krav kan man då ställa på en
döende, svårt plågad människas stäm-
ningsläge? Hur ledsen får man vara utan
att åsättas en diagnos? Är det normalt
eller onormalt att göra ett nedstämt in-
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VAD MENAS MED EN
RATIONELL HANDLING?
Var försiktig med psykiatriska diagnoser!

DEBATT  .

’’Om smärtlindringen inte
fungerat, vad skulle dagens
psykiatri haft att erbjuda
Freud förutom en depres-
sionsdiagnos? Stödjande
samtal, Prozac, elchocker,
en kölapp till psyko-
terapi?’’

Författare
P C JERSILD

författare, leg läkare och sakkunnig i
Statens medicinsk-etiska råd, Upp-
lands Väsby.



tryck på omgivningen när man vet om
att man snart ska dö?

Frågan kan verka oförsynt. Alla in-
ser förstås att inför döden kan få perso-
ner upprätthålla ett positivt stämnings-
läge. Men är det depression? Vore det
inte vettigare att tala om sorg, sorg över
den förlust som döden innebär?

Jag vill inte alls förneka att döende
människor kan drabbas av depressioner
i klinisk mening, och att de i så fall kan
ha nytta av antidepressiv behandling.
Jag vill inte heller förneka att patienter
som begärt eutanasi i Nederländerna
ibland kan ha varit deprimerade i egent-
lig mening – och borde ha erbjudits psy-
kiatrisk hjälp. Jag försöker bara disku-
tera vad som händer med normalitetsbe-
greppet om vi kallar alla som inte är be-
redda att löpa lidandets lina ända ut för
deprimerade.

Två utvecklingslinjer
Om man försöker se litet mer över-

siktligt på vad som hänt inom den medi-
cinska etiken under senare decennier,
kan man urskilja två linjer. Den ena är
att allt starkare betona varje människas
rätt till självbestämmande. Ingen som är
vid sunda vätskor ska kunna tvingas till
behandling. Men ingen har heller rätt att
begära en behandling som inte anses
medicinskt befogad.

Den andra utvecklingen är en större
försiktighet med diagnoser, särskilt
inom psykiatrin. Toleransen har ökat
för vad psykiatrin anser sig kunna ac-
ceptera som »normalt». Psykiatrin har
slutat att sprätta diagnoser omkring sig.

Wassermans tidigare handledare, Jo-
han Cullberg, skriver i »Dynamisk psy-
kiatri»: »Det finns ett fåtal som gör
självmord mycket väl övervägt och ba-
lanserat, och där man knappast kan tala
om en krisreaktion och ännu mindre om
en psykisk sjukdom eller störning.»

Wassermans och Isacssons artiklar
är dessvärre ett steg i helt motsatt rikt-
ning: Den som efter moget övervägan-
de hellre vill dö några dagar i förtid än
att långsamt kvävas ihjäl i sina egna
kroppsvätskor bör alltså åtsättas en psy-
kiatrisk diagnos.

Detta synsätt torde också innebära
en omvärdering av ett antal kända fall,
inte minst bland en rad av psykiatrins
förgrundsgestalter som föredragit en
för tidig död framför ett hopplöst lidan-
de – bland dem den av cancer svårt plå-
gade Sigmund Freud, som fick hjälp att
dö av sin läkare Max Schur.

Om smärtlindringen inte fungerat,
vad skulle dagens psykiatri haft att er-
bjuda Freud förutom en depressionsdia-
gnos? Stödjande samtal, Prozac, el-
chocker, en kölapp till psykoterapi?

Varsamhet behövs
Eutanasidebatten är svår och kräver

en viss varsamhet med argumenten. Att
klippa till med psykiatriska diagnoser
är ett gammalt sätt att förringa sina
medmänniskor.

Om Wassermans och Isacssons syn-
punkter till äventyrs delas av andra
svenska psykiatrer finns det nog anled-
ning för kåren att sätta sig ner och för-
söka prata sig samman om vad man me-
nar med begrepp som »normal» och
»rationell». •
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Kvalitetssäkring har blivit ett
etablerat begrepp inom hälso-
och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.

Läkartidningens serie kring
detta fick rubriken ”medicinsk
revision”, som ligger nära den
engelska beteckningen ”me-
dical audit”. Härmed avses en
process som består i definition
av mått på vårdverksamhe-
ten, observation och mätning
av utfall samt åtgärdande av
brister eller avvikelser från
den standard man definierat.

Serien omfattade 32 artik-
lar, som publicerades 1991
–1992. Den har nu samlats i
ett 84-sidigt särtryck och kan
beställas med kupongen ned-
an.
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