
som övertolkats. För strepto-
kocktesten användes tio olika
testsupensioner. Vi använde
Streptococcus pyogenes
ATCC 19615 (Grupp A) och
Streptococcus equisimilis
CCUG 4211 (Grupp C). Som
blankprov användes PBS (två
rör). Grupp A användes i tre
olika spädningar där 50µl inne-
höll 20 000 bakterier (två rör),
10 000 (tre rör) och 5 000 (ett
rör).

Grupp C (ett rör) innehöll
600 000 bakterier per 50µl.
Testen utfördes av två biome-
dicinska analytiker vana vid
snabbtest. 

Tio olika personer på labo-
ratoriet med varierande erfa-
renhet av snabbtest läste av
samtliga resultat. Nitritstickor-
na jämfördes på liknande sätt.

Vad man bör tänka på vid
utvärdering och användning av
test för patientnära mikrobiolo-
gisk diagnostik har tidigare be-
handlats i Läkartidningen av
Löfgren och medarbetare [1].
En jämförelse mellan rutinme-
toden odling och ett snabbtest
måste genomföras i den miljö
där testet ska användas (t ex
vårdcentral) och kräver att
400–500 personer undersöks
[2].

Vi föreslår att de som an-
vänder snabbtesten för patient-
nära diagnostik försäkrar sig
om att en tillräckligt omfattan-
de jämförelse med en referens-
metod har utförts.

Claes Henning
docent, överläkare,
Lena Bengtsson
vårdlärare,
Ann-Marie Hellström
vårdlärare,
kliniskt bakteriologiska la-
boratoriet, LabMedicin,
Huddinge sjukhus
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Legaliserad
dödshjälp
förödande
instrument i
enskilds hand
I läkaren Bert Keizers bok

»Stram tango med döden» be-
skrivs hur en nederländsk lång-
vårdsläkares vardag ser ut när
dödshjälp tillämpas rutinmäs-
sigt. Sex fall av eutanasi redo-
visas. I två av fallen går förfa-
randet till enligt föreskrifterna,
dvs ytterligare en läkare kon-
sulteras och skeendet rapporte-
ras till de rättsvårdande myn-
digheterna. I fyra av fallen rap-
porterar emellertid läkaren inte
sina dödande ingrepp, och han
tar heller inte med en kollega i
bedömningen. I åtminstone yt-
terligare ett fall ger läkaren en
dödande dos morfin till en pa-
tient utan att denne först begärt
att få dö.

Detta stämmer med hur de
nederländska läkarna rapporte-
rar sina dödshjälpsingrepp.
1995 rapporterades 3 200 fall
av eutanasi i Nederländerna,
officiellt. Samtidigt uppgav lä-
karna att de i 59 procent av eu-
tanasifallen inte rapporterade
dem [1]. De fall där eutanasi-
handling utfördes av läkare,
utan att patienten först begärt
detta, uppgick till 900.

Göran Isacsson pekar på nå-
got mycket viktigt när han skri-
ver: »Vi som svenskar är inte
immuna mot en ond utveckling
som i tex före detta Jugolsavi-
en eller som i Nazityskland»
[2]. 

Det är just detta som har
känts lite besvärande i den
svenska debatten kring döds-
hjälp: en viss aningslöshet, för
att inte säga naivitet.

Så skriver tex P C Jersild i
Statens medicinsk-etiska råds
»Eutanasi – en debattskrift»
1992 att givetvis kan de handi-
kappade känna oro – men
»… kan inte denna oro stillas
på annat sätt?  Och är det rim-
ligt att med denna farhåga som
argument tvinga ett fåtal döen-
de till ett svårt lidande?» 

Naturen och sjukdomen
har sin gång
– Frågan är demagogiskt

ställd – ingen »tvingar» någon
till ett svårt lidande – det är na-
turen och sjukdomen som, lik-
som alltid, har sin gång. Här
ställs på ett olyckligt vis de
handikappade emot en annan
grupp människor med »ett
svårt lidande».

Jersild tar också upp jämfö-
relsen med Nazityskland:
»Men då gällde det inte eutana-
si i dess egentliga betydelse,
alltså hjälp att avsluta livet på
frivillig begäran, utan då gällde
det mord. Kärnfrågan blir då
om eutanasi kan glida över i
mord i ett civiliserat och demo-
kratiskt samhälle som Sverige
… Hur skulle riksdagen i en de-
mokrati som Sverige fås att ac-
ceptera ett okontrollerat dö-
dande?» (3, sid 29). – Givetvis
skulle ett godtyckligt ökat eu-
tanasihandlande aldrig nå of-
fentligheten eller riksdagen! 

Ja, kärnfrågan gäller mord –
och den förefaller redan besva-
rad, i Nederländerna.

Ett »okontrollerat dödan-
de» – är det inte just detta som
redan nu äger rum i det landet? 

1 000 personer dödas där
varje år, utan att själva först ha
begärt detta, därför att någon
annan anser det vara det bästa
för dem. 59 procent av alla eu-
tanasifall rapporteras inte. Lä-
karen Anton i Keizers bok, som
jag nämnde inledningsvis, är
en defaitistisk och osäker män-
niska, som egentligen inte tror
att läkarvetenskapen kan hjäl-
pa någon. Så dödar han också
en patient med akuta andnings-
svårigheter – »det var ändå ing-
en idé …»

Visst kan det tänkas att det
finns filosofiska självmord.
Det utesluts inte av auktoriteter
som såväl Jan Beskow som Jo-
han Cullberg. Visst kan det tän-
kas att alla som vill dö inte är

deprimerade, i  klinisk mening.
Det är ju inte det som är det vik-
tiga i frågan om dödshjälp eller
ej. Det som är viktigt, och verk-
ligt allvarligt, är om ett så dra-
matiskt och förödande instru-
ment som legaliserad döds-
hjälp skulle sättas i en enskild
människas hand. Därmed skul-
le en dynamisk process startas
vad  gäller synen på människo-
värdet i vårt samhälle, en pro-
cess vars resultat vi inte kan
förutse.

Susanne Ringskog
överläkare,
psykiatriska kliniken,
Ystad
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Replik:

Fler osakligheter
om eutanasi
Susanne Ringskog tillhör

de debattörer som tar till de sto-
ra rallarsvingarna. Förra året
försökte hon koppla ihop trans-
plantationer, eutanasi och
hjärndöd med utgångspunkt i
en artikel i British Medical
Journal. Hon befarade att euta-
nasi skulle användas för att
häva bristen på organ för trans-
plantation. Vad hon i hastighe-
ten inte lagt märke till var att
den engelska artikeln inte
handlade om hjärndöd utan om
persisterande vegetativt till-
stånd.

Den här gången är källan
inte BMJ utan holländaren Bert
Keizers bok »Stram tango med
döden» i vilken redovisas en
handfull fall där eutanasi ges
utan att reglerna följs. Vad
Ringskog emellertid inte upp-
lyser sina läsare om är att
»Stram tango med döden» är
ett skönlitterärt verk, en roman.
Och med romaner är det ju så
att man inte kan veta vad som
är påhitt och vad som är hämtat
direkt ur verkligheten.

Vad som hänt i Holland
mellan 1990 och 1995 är att an-
talet förfrågningar om eutanasi
har ökat, och eutanasin i sig har
ökat med en halv procent. De
fall där ett av kraven – att pati-
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enten ska vara fullt lucid på slu-
tet – har minskat något.

Ringskog befarar också att
en eventuell framtida legalise-
ring i Sverige skulle sätta
»dödshjälp … i en enskild
människas hand». Varför det?
Både i Holland och Australien
krävs att mer än en läkare tar
beslutet.

Debatten på väg
att spåra ur
Jag har tidigare skrivit att

jag anser att eutanasidebatten
är på väg att spåra ur. Jag ser
ingen anledning att ta tillbaka
det påståendet efter att ha läst
Ringskogs inlägg. I stället hop-
pas jag att en seriös debatt kan
fortsätta sedan den utredning,
»Människovärde i livets slut-
skede – en fråga om livskvali-
tet och självbestämmande»,
som Statens medicinsk-etiska
råd begärt hos regeringen kom-
mit till stånd.

P C Jersild
författare,
Upplands Väsby

Risk vid okritisk
spridning av
ekokardiografi
I en artikel i Läkartidningen

7/97 från medicinkliniken,
Centralsjukhuset i Kristian-
stad, behandlades mätning av
vänsterkammarfunktion vid
hjärtinfarkt under rubriken
»Ekokardiografi enkel och
praktisk metod». Att ekokar-
diografi är en praktisk metod
för mätning av vänsterkam-
marfunktion vid i stort sett alla
former av hjärtsjukdom är väl-
känt.

För den som varit engage-
rad i verksamheten sedan lång
tid, står det dock klart att eko-
kardiografi inte är en enkel me-
tod för bestämning av kammar-
funktionen, förutsatt att man
ställer krav på rimlig precision,
reproducerbarhet och validitet.
Hur var det med reproducer-
barhet och validitet i Kristian-
stad? Jämfördes ultraljudsre-
sultaten med någon annan obe-
roende mätmetod?

»Körkort» bör utformas
I samma nummer skrev

Sven V Eriksson, Danderyds
sjukhus, en medicinsk kom-
mentar, föranledd av artikeln
från Kristianstad. Han avslutar
sin kommentar med förhopp-
ningen om att ekokardiografi
med doppler i framtiden skall

kunna finnas tillgänglig på, el-
ler varför inte för, flertalet
akutmottagningar liksom den
idag finns på många hjärtinten-
sivvårdsavdelningar. Jag in-
stämmer helhjärtat i denna för-
hoppning. Men, vad jag vill ta
tillfället i akt att hävda är att,
samtidigt som en sådan utveck-
ling pågår, måste alla som en-
gagerar sig i eller har ansvar för
metodens utnyttjande samla
sig kring utformandet av kör-
kort för såväl praktiskt handha-
vande av utrustning och under-
sökning som analys och bear-
betning av de data som meto-
den ger.

Det är inte bara ett kvalita-
tivt misslyckande utan faktiskt
ett svek mot både patienter och
huvudmän om professionen
inte kan garantera att alla som
arbetar inom denna diagnostik
faktiskt är kompetenta.

Jag vet, och det torde vara
närmast en offentlig hemlig-
het, att det förekommer allde-
les för mycket dålig ekokardio-
grafisk diagnostik i vårt land.
Denna ges också ett missriktat
skydd huvudsakligen av presti-
geskäl dels mellan olika klini-
ker och sjukhus, dels mellan
olika specialiteter.

Bristande kvalitet
Det vore trist om en i grun-

den utmärkt diagnostisk teknik
skulle komma i vanrykte på
grund av sjunkande kvalitet.
Detta problem är vi inte ensam-
ma om i världen. Det förs en
omfattande diskussion i USA
om just risk för bristande kva-
litet i ultraljudsdiagnostiken
baserad på ökande spridning av
metoden utan adekvat metod-
kontroll.

I det lilla Sverige borde vi
ha så mycket styrka, mod och
sammanhållning att vi kan be-
fria oss från all prestige och allt
»revirpinkande» och kunna
enas om utbildningskrav och
kvalitetskontroll.

Låt oss skapa en speciali-
tetsgränsöverskridande grupp
för definition av körkortskrav
och kvalitetskontroll av svensk
ekokardiografi. Det vore en
viktig uppgift för t ex speciali-
tetsföreningarna i kardiologi
och klinisk fysiologi att ansva-
ra för ett snabbt realiserande av
detta krav.

Johan Landelius
överläkare,
ansvarig för kardiovaskulär
ultraljudsdiagnostik,
Akademiska sjukhuset,
Uppsala

Replik:

Syftet visa en
bra metod för
specialtränade

Syftet var att visa att eko-
kardiografi som screeningme-
tod på ett hjärtinfarktklientel
med fördel kan överlåtas till
specialtränad personal på hjärt-
intensivvårdsavdelning (HIA).
Dessutom ville vi visa att en
ekokardiografiundersökning i
de flesta fall kunde vara tillfyl-
lest och ytterligare undersök-
ningar motiverade endast vid
nytillkomna symtom.

Naturligtvis har vi inte jäm-
fört våra ultraljudsresultat med
någon annan oberoende metod,
t ex med isotoper – det var ju
inte syftet med undersökning-
en. Kliniska fysiologer har
med framgång ägnat sig åt ut-
vecklingen inom ekokardio-
grafin och jämförelse mellan
olika metoder att mäta vänster-
kammarfunktionen. Det var
därför knappast motiverat att
göra en ny jämförande metod-
studie.

Varje patient var dessutom
sin egen kontroll i den här un-
dersökningen.

Hos oss granskar alltid nå-
gon av kardiologerna alla un-
dersökningar som görs av
HIA-personalen. Samtliga som
sysslar med ekokardiografi har
genomgått de kurser som er-
bjuds i landet liksom en del av
det internationella utbudet.

Som ett led i vår kvalitets-
säkring har vi även haft extern,
tränad utbildare i ekokardio-
grafi på plats hos HIA-perso-
nalen under några dagar. Vi har
dessutom regelbundna ronder
med våra kliniska fysiologer,
där undersökningsresultat dis-
kuteras.

Enkel metod
Landelius har nog missför-

stått ordet enkel i detta sam-
manhang. Visst är det en enkel
metod, naturligtvis beoende på
vad man jämför med. Nog
tycker vi det är enklare att göra
en ekokardiografiundersök-
ning än att mäta vänsterkam-
marfunktionen via angiografi
eller isotopmetodik. Att sedan
tolka resultatet kan vara nog så
knepigt, vilken metod man än
väljer.

Som kardiologer tycker vi
dessutom att helhetsbilden är

viktig, dvs att man sätter in re-
sultaten i ett sammanhang till-
sammans med anamnes, övriga
kliniska fynd och inte minst
medicinering.

Att Landelius tar tillfället i
akt och påpekar vikten av kva-
litet och utbildning är naturligt-
vis bra oavsett i vilket sam-
manhang det framförs.

Ola Ohlsson
chefsöverläkare, medicinska
kliniken, Centralsjukhuset,
Kristianstad

Bäckendys-
funktion okänt
begrepp för
många läkare
Hans Christian Östgaard tar

i sin artikel (Läkartidningen
4/97) upp två typer av rygg-
smärta under graviditet: lum-
bal smärta och bäckensmärta.
Det är ett problem som förtjä-
nar uppmärksamhet, eftersom
det är vanligt med ryggbesvär
under graviditet. Att göra en in-
delning i lumbal- respektive
bäckensmärta är praktiskt, ef-
tersom orsak och prognos är
olika, vilket stämmer väl över-
ens med vad de flesta obstetri-
ker observerat.

Bäckensmärtan förknippas
med graviditeten och de hor-
monella förändringar som le-
der till en ökad rörlighet i bäck-
enet för att vidga förlossnings-
kanalen under partus. Tyvärr
leder den ökade rörligheten i
bäckenet, eller bäckenupp-
luckringen som det är fråga
om, hos en del kvinnor till be-
svär i form av värk eller smärta.

En tidig information och
behandling är viktig oavsett
genesen till smärtorna. Lika
viktigt som det är att skilja
ländryggssmärta från bäcken-
smärta är det att särskilja olika
typer av bäckensmärta.

Bäckendysfunktion
vanligare
Förutom bäckenuppluck-

ring finns det ett tillstånd som
man kallar bäckendysfunktion,
som kan ge upphov till smärtor
i bäckenet och med utstrålning
åt ljumskarna. Det är ett vanligt
tillstånd och välkänt av sjuk-
gymnaster och läkare som sko-
lats i ortopedisk medicin. Det
förekommer hos såväl gravida
som icke-gravida och är heller
inte ovanligt hos män. Det kan
uppkomma när som helst under
graviditeten och är ett vanliga-
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