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På mitt skrivbord ligger två
mycket olika böcker. Den ena
är tjock och på engelska, den
andra tunn, lättläst och på
svenska. Men det finns en ge-
mensam nämnare – ämnet pal-
liativ medicin.

För läkarstuderande
Läkemedelsföretaget Phar-

macia & Upjohn har tryckt upp
den lilla boken, som är skriven
av farmakologen och nestorn
från Lilla smärtgruppen i Lin-
köping Åke Bertler. Författa-
ren höll i många år mycket upp-
skattade föreläsningar och kur-
ser om smärtlindring vid can-
cersjukdom. Boken bygger på
dem. Den har en tydlig mål-
grupp av läkarstuderande och
är i sin uppbyggnad tydlig och
pedagogisk med utmärkta fall-
beskrivningar, som väl illustre-
rar olika kliniska problem.

Litet spelrum
för eget tänkande
Författaren har valt att be-

hålla en äldre indelning av star-
ka och svaga läkemedel, peri-
fert och centralt verkande anal-
getika trots att nyaste rön håller
på att förändra terminologi och
synsätt. Den kommer säkert att
uppskattas av sin målgrupp, för
boken är okomplicerad och rak
i sitt budskap. Den lämnar
mycket litet spelrum för eget
tänkande, och det är heller inte
dess syfte. Jag funderar över
det som inte står i boken. Den
handlar om läkemedelsbe-
handling, men smärtlindring
vid cancersjukdom omfattar
också attityder, etiska ställ-
ningstaganden, psykologiska
kunskaper. Kommer de läkar-
studerande att inse och begripa
det som inte tas upp? Glömmer
de bort det som inte explicit
står utskrivet? Kommer de
över huvud taget att förstå att

farmakologi visserligen är vik-
tigt men står sig slätt utan em-
pati och förståelse?

Alltför präglad
av utgivaren
Det finns en del störande

hänvisningar till företagets
egna produkter och andra skrif-
ter, och det känns tydligt att
den är utgiven av en kommersi-
ell firma, men sakinnehållet är
mycket korrekt.

Som geriatriker håller jag
något lägre begynnelsedoser
till mina åldriga patienter rent
generellt. En detalj som saknas
är den morfinabstinens som
kan förekomma vid övergång
till transdermalt fentanyl och
jag skulle gärna se en tabell för
ekvipotenta doser mellan olika
opioidpreparat. Det finns åt-
minstone tre andra sorters läke-
medelspumpar än den i boken
beskrivna. Ingenstans i boken
finns heller kloka råd om vad
man gör när det inte fungerar
trots att man gjort allt vad man
ska. Jag tror knappast författa-
ren menar att han har svar på
alla frågor. Det kan vara lite
tveksamt att till en målgrupp av
läkarstuderande vara så kate-
gorisk. I det stora hela är det
ändå en värdefull bok.

Tack vare att läkemedelsin-
dustrin tar ett ansvar för publi-
cering av en sådan här bok, når
kunskapen en betydligt större
krets än den annars skulle ha
gjort – en läsekrets som för-
hoppningsvis klokt inser att in-
nehållet inte är hela och enda
sanningen.

Bok i frontlinjen
för erfarna läkare
Mycket mer spännande är

den andra, tjocka och ganska
svårlästa boken med översikts-
artiklar i så skilda ämnen som
bl a dyspné, kliniska synpunk-
ter på opioidtolerans, paraneo-
plastiska syndrom och genom-
brottssmärta. Den har också en
helt annan målgrupp, nämligen
de äldre läkare som fortfarande
har kvar sin nyfikenhet på ut-
vecklingen, som brottas i sin
vardag med det man inte för-
står och som letar efter inspira-
tion och kloka råd. Trots att bo-
ken redan hunnit bli tre år är
den i frontlinjen. Den ska inte
sträckläsas utan användas som
uppslagsbok och blädderbok,
den inbjuder till djupdykningar
och har i tidskriften European
Journal of Palliative Care av en
annan recensent liknats vid en
guldgruva. Om inte guldgruva

så uppfattar jag den ändå som
ett välfyllt skafferi med lite allt
möjligt som har sin funktion i
ett givet sammanhang. Den har
gott om referenser. Palliativ
medicin har kritiserats för att
inte vara tillräckligt »evi-
dences based». Mitt intryck är
att i denna bok verkar allt kor-
rekt underbyggt.

Alltför
oreflekterande
Men inte heller den här bo-

ken har tillräckligt med syn-
punkter på attityder, etiska re-
sonemang, vad kunskapen ska
användas till och hur kunska-
pen bör tillämpas i verklighe-
ten. Vi saknar fortfarande den
bok som likt räddaren i nöden
sträcker ut handen till den dok-
tor som kämpar med sitt klinis-
ka åtagande att bistå svårt sju-
ka människor i deras lidande. •
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Detta temanummer om eu-
tanasi är välskrivet, mångsidigt
och har en styrka i konkretio-
nen. Många av författarna är lä-
kare, och på det hela taget ges
en nyanserad, mycket läsvärd
och högaktuell översikt över
ämnet. Tyngdpunkten ligger
inte på polemik utan på saklig
diskussion, även om några för-
fattare tar ställning mot och nå-
gon för.

Olika områden där eutanasi
aktualiseras speciellt mycket
diskuteras: nyföddhetsavdel-
ningar, vård av Alzheimer-pa-
tienter, intensivvård och vård
av kroniskt sjuka patienter.
Just konkretionen tror jag är
viktig. Det finns en risk att dis-
kussionen får en prägel av föga
förpliktigande filosofisk ab-
straktion om man inte för-

ankrar frågeställningarna i
praktiskt läkararbete.

Det brukar ofta påtalas att
debatten om dödshjälp (inte
bara i Sverige) har blivit pola-
riserad, ibland med hätska
övertoner. Detta är emellertid
inte så konstigt (även om det
kan ha gått till överdrift), efter-
som det trots allt handlar om ett
ämne som rör vid själva kärnan
i läkaryrket.

Filosoferna
alltför tongivande
I Sverige förefaller det

bland akademiska filosofer
(om jag förstått dem rätt) fin-
nas en samsyn bland flera ton-
givande men vitt skilda skri-
benter, t ex Torbjörn Tännsjö
och Göran Hermerén, att det
inte är någon klar skillnad mel-
lan att avsiktligt och aktivt
döda patienter och  att inte sät-
ta in den moderna medicinens
avancerade behandlingar för
att förlänga döendet. I bägge
fallen dödar man patienten,
varför inte införa aktiv döds-
hjälp – ungefär så förefaller
man resonera.

Det är därför intressant att
läsa filosofen Will Cartright
från University of London,
som övertygande visar att det
finns mycket stora skillnader
mellan att ge dödshjälp till nå-
gon och att avstå från tänkbar
livs- (eller döds-) förlängande
behandling. Svenska filosofers
hållning i denna mycket vikti-
ga fråga, på sätt och vis en
kärnpunkt i hela eutanasidebat-
ten, borde inte få stå oemot-
sagd.

Som läkare kan man upple-
va det som märkligt att det inte
skulle vara någon skillnad mel-
lan att förgifta patienter (vilket
det ju inte går att förneka att det
handlar om när man ger döds-
hjälp) och att inte sätta in alla
tänkbara resurser för att för-
länga döendet. Detta visar, me-
nar jag, att universitetsfiloso-
fer inte bör ha någon särställ-
ning i debatten om dödshjälp. I
sista hand är läkaretiken en
fråga för läkare precis som
andra medicinska ny- (och
gammal-) modigheter. Men en
dialog med såväl filosofer som
teologer, historiker, allmän-
het, patienter, etc är däremot
essentiell.

Överdriven fokusering
på Holland
I flera uppsatser återvänder

man till den i Holland praktise-
rade eutanasin. Holland har ju
som enda land i hela världen
under flera år tillåtit (men inte
legaliserat) eutanasi. På sätt
och vis tycker jag diskussionen
blivit överdrivet fokuserad på
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