
våldsamt öka kostnaderna för andra, det
senare genom att man tvingas anlita ac-
krediterade laboratorier. Med tanke på
den ekonomism som i dag plågar sjuk-
vården är måhända det sistnämnda an-
ledningen till att man från visst håll vill
att manusförfattare skall ha med upp-
gifter om ackreditering. »Man merkt
die Absicht . . .» 

Risken för negativ eller katastrofal
inverkan på delar av den medicinska
forskningen enligt ovan är ett annat skäl
till att uppgifter om ackreditering och
annan kvalitetscertifiering, som ju ändå
inte säger ett skvatt om metodernas kva-
litet, inte hör hemma i vetenskapliga ar-
tiklar. 

Alltså, manusförfattare: Vägra ta
med uppgifter om ackreditering och an-
nan kvalitetscertifiering, som i detta
sammanhang inte är annat än vilsele-
dande marknadsföring. •
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VIDGA TIDSPERSPEKTIVET
I EUTANASIFRÅGAN!
Vad tycker de kliniskt verksamma?

Försök blicka både långt bak-
åt och framåt i diskussionen om
etiska regler inför livets avslut-
ning! I en föränderlig värld föds
också förändrade synsätt. Låt
oss acceptera detta och gå vida-
re i eutanasidebatten med en ge-
nomgripande utredning i statlig
regi.

Människans ansvar för sitt liv
kan också rymma en önskan om
befrielse från lidande.

De krafter som en gång skapade livet
på jorden stod också för principen »sur-
vival of the fittest» – en nödvändighet
för att en art skulle kunna hävda sin
plats i livets mångfald och utvecklas.
Människan, den tills vidare sista länken
i den fylogenetiska kedjan, har därför
rimligtvis en stark livsdrift inskriven i
sitt DNA.

Vår attityd till dödandet kan från
darwinistisk synpunkt primärt inte ha
varit annorlunda än den vi finner hos
djuren. Signalen från reptilhjärnan –
skaffa mat och försvara dig med alla
medel – är en elementär överlevnadsre-
gel. När så förnuftshjärnan successivt
utvecklats, har också de etiska begrep-
pen börjat formas.

Behovet av att ge de existentiella frå-
gorna – de kan ju enbart ställas av homo
sapiens – en i vidsträckt bemärkelse re-
ligiös förankring har säkert funnits lika
länge som mänskliga sociala grupper
funnits.

I mycket primitiva föreställnings-
koncept liksom i dagens mångfald av
mer eller mindre utbredda religioner
och andra närliggande ismer finns näs-
tan undantagslöst livsviljan inmutad –
livsviljan uttryckt som »jag vill inte

dö». Att det då växer fram etiska be-
grepp mot att döda är följdriktigt.

Där det idag finns skrivna lagar – så
gott som över hela jordklotet – finns det
därför också förbud mot att döda sin
medmänniska, dock med ett generellt
undantag – nämligen i krig. Dödar du i
fredstid ställs du inför rätta för mord
och straffas hårt. Dödar du i krig får du
medalj.

I princip finns det ingen skillnad i
handlingen. Det gäller i bägge fallen
mestadels dig lika oskyldiga och okän-
da människor. Denna etiska paradox,
krigets och brottets intima följeslagare,
accepteras moraliskt av så gott som alla
mänskliga grupperingar. Sila mygg och
svälja kameler?

DEBATTRESUMÉ
Att läsa Läkartidningens pågående

debatt om eutanasi, mot bakgrunden av
ovanstående reflexioner, kan kanske
vara befruktande i den delvis heta dis-
kussionen mellan dem som är katego-
riskt negativa och den gruppering som
intar en positiv attityd eller i varje fall
pläderar för en fördjupad utredning.
Här följer sammanfattande ett antal ar-
gument framförda i Läkartidningens
debatt åren 1995–1997 (se Läkartid-
ningens register under rubriken Eutana-
si för motsvarande år).

Mot eutanasi:
– Vi kan inte ta risken av en lagstift-

ning, som ger tillstånd att döda. Histori-

Författare
ACKE HALLÉN

fd klinikchef, medicinska kliniken,
Säffle sjukhus

GÖSTA HÄGGBLOM
fd klinikchef, medicinska kliniken,
Nyköpings lasarett.

DEBATT  .

’’Dödar du i fredstid ställs
du inför rätta för mord och
straffas hårt. Dödar du i
krig får du medalj . . . Den-
na etiska paradox, krigets
och brottets intima följesla-
gare, accepteras moraliskt
av så gott som alla mänsk-
liga grupperingar. Sila
mygg och svälja kame-
ler?’’



en visar hur illa det kan gå. Pågående
verksamhet i andra länder likaså.

– Läkaretiska regler förbjuder oss.
– En människa som vill ha hjälp att

dö, är aldrig i psykiskt normaltillstånd.
– Gud tillåter inte en sådan kränk-

ning av livet.
– Handlingen strider mot det som

kommer från djupet av vår kultur och
vårt samvete.

– Gamla människor kommer att fres-
tas att begära dödshjälp av skuldkänslor
för att de belastar anhöriga eller samhäl-
let.

– Nya regler förhindrar utbyggnad
av den palliativa vården.

– Läkare som medverkar i dödshjälp
förvandlas till dråpare.

– Sjukvården och läkarkollektivet
skulle förlora allmänhetens förtroende.

Argument
från de positiva:
– Människan bestämmer över sitt

eget liv. Följaktligen måste hon också få
bestämma om hon inte längre vill leva.

– I den grupp av människor som vill
avsluta sina liv finns ett litet antal som
fattat sitt beslut utifrån »rationella»
grunder och framhärdar, trots att alla
tänkbara behov av omhändertagande –
maximal smärtlindring, omvårdnad,
samtalsterapi etc – är tillgodosedda.

Dessa får inte fråntas rätten att själva
bestämma.

– Etiska regler har behov av föränd-
ring, såsom alla andra regler som styr
människans handlande i en föränderlig
värld.

– Beroende på en enorm teknisk ut-
veckling inom sjukvården under senare
decennier har gränslandet mellan liv
och död vidgats. Livsuppehållande åt-
gärder i situationer som för kort tid se-
dan betraktades som säkert ledande till
döden, tillhör så gott som det dagliga ar-
betet. Denna utveckling är imponeran-
de och i de flesta fall givetvis av godo.

Men avigsidor finns. Det vet vi alla
som varit involverade i intensivvårdens
arbete. Sjukvårdspersonalens eller an-
hörigas rädsla eller vånda inför döden
kan föranleda ett uppehållande av livet
in absurdum. Här finns ett etiskt dilem-
ma, som också det ger önskemål om
översyn av gällande regelverk.

– Vi bör kunna närma oss attityder i
de länder som nu på vissa premisser till-
låter aktiv dödshjälp. Det gäller bara att
ta lärdom av såväl positiva som negati-
va erfarenheter.

– Läkaren bör i en kritisk situation
vara patientens djupt förtrogne ledsaga-
re och hjälpare. Råder ett sådant förhål-
lande mellan patient och läkare är ock-
så läkaren den som till det yttersta skall
stå bi.

Den västerländska
människans synsätt
I det moderna västerländska samhäl-

let får de flesta människor en institutio-
nell död. Följaktligen har avståndet till
dödsskeendet växt på ett påtagligt sätt
för gemene man. Det har satt sina spår.

Den gamla människans och den
mycket sjuka människans död, som för-
ut betraktades på ett mera naturförank-
rat sätt med vördnad och acceptans, har
blivit föremål för en dramatisering och
en neurotiseringsprocess. Man kan ana
influenser av dåligt samvete för bristan-
de engagemang och hjälplöshet bakom
detta skeende.

Samvetsbank
Den individuella attityden till döden

är oerhört komplex. Vi bär inom oss en
samvetsbank sammansatt av »arve-
gods», egna erfarenheter, religiös på-
verkan (ja till och med Guds straff),
andra rädslor, logiska överväganden,
livssituation, mental konstitution och
mycket mycket mer. Därtill finns en gli-
dande uppfattning i takt med avståndet
till den död det gäller.

Enklast är att redogöra för sin inställ-
ning till en död på »långt avstånd» rö-
rande människor, som man helt saknar
någon form av emotionell anknytning
till. Ju mer man nalkas kända fält, där
relationstrådar leder till den människa

det gäller, desto mer laddat blir ställ-
ningstagandet. Svårast är det när man
själv eller ens allra närmaste berörs.

KONKLUSION
Det är följaktligen viktigt att vi när-

mar oss frågan om ändring av »regel-
systemet» med största varsamhet. Det
är också viktigt att så många röster som
möjligt avlyssnas. En fortsatt livlig dis-
kussion, såväl i Läkartidningen som i
andra medier, är därför önskvärd.

Man saknar fler inlägg från kliniskt
verksamma läkare, som i sin dagliga
sjukvårdsgärning konfronteras med de
här frågorna. Att det såväl hos kolleger
som hos allmänheten finns ett engage-
mang för en förändring av nuvarande si-
tuation vet vi från enkäter både i vårt
eget land och annorstädes.

Känslor av svek
Vi tror att många kolleger vid några

eller något tillfälle under en långvarig
läkargärning stått inför situationen att
inte kunna hjälpa en patient, som av för
doktorn helt acceptabla skäl velat avslu-
ta sitt liv. Minnet av sådana episoder
kan innehålla känslor av svek och bris-
tande mod.

Varje människa har ansvar för sitt
eget liv. Hon kan inte, mot sin vilja,
tvingas ta emot erbjuden behandling
ens vid livshotande sjukdom. Men det-
ta ansvar kan också rymma en önskan
om befrielse från ett outhärdligt lidan-
de. Vi vill hävda att patientens önske-
mål också då – under strikta regler –
skall kunna tillgodoses inom sjukvår-
dens ram. •
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