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Respiratorvård försätter ge-
nom behovet av endotrakeal tub
patienten i ett tillstånd där det
är näst intill omöjligt att utöva
självbestämmande över den
egna kroppen. Respiratorvård
utan intubation är därför ett
stort steg framåt för att bevara
patientens integritet.

Vi beskriver ett fall där etiska
problem, som normalt kan upp-
stå vid intubation, kom att på
ett avgörande sätt påverka be-
handlingen.

Vissa vanliga intensivvårdsåtgärder,
tydligast kanske under respiratorvård
och tung sedering, innebär risk att man
begränsar intensivvårdspatientens kapa-
citet att delta i den beslutsprocess som
rör hans egen behandling. Just för respi-
ratorvård har under det senaste decenni-
et tillkommit behandlingsalternativ som
inte i lika hög grad påverkar patienternas
förmåga att utöva sin autonomi.

Teknisk utveckling av masker och
respiratorer har skapat förutsättningar
för mekanisk ventilation via ansikts-
mask, utan endotrakealtub. Detta med-
för betydligt mindre behov av sedering.
En föregångare till denna teknologi har
sedan flera år utnyttjats för andnings-
stöd vid kronisk andningssvikt. Trots
begränsningar, som gör metoden
olämplig t ex vid aspirationsrisk och om
andningsdrive saknas, är det möjligt att
en stor andel också av de akuta tillstånd
som kräver respiratorvård kan komma
att behandlas via maskventilation.

Vi beskriver ett fall där patienten
motsatte sig intubation och där försla-
get till patienten att istället behandlas
via mask skedde efter etiska och juridis-
ka överväganden, och där denna be-
handling visade sig ha etiska fördelar
jämfört med intubation.

Det fall vi beskriver ställde i fokus
patientens självbestämmande, men ak-
tualiserade även de etiska principerna
om godhet och lidande. I de centrala la-
garna inom hälso- och sjukvården åter-
finns dessa principer som åligganden
och skyldigheter för personalen. Re-
spekten för patienters autonomi har
också stöd i grundlag. En mycket påtag-
lig konflikt mellan etiska principer upp-
står när en patient, som i vårt fall, med-
vetet nekar en livsuppehållande eller
livräddande behandling. Att inte få ge
bot där bot står att ge är etiskt svårhan-
terligt för intensivvårdspersonal, van att
agera snabbt och kraftfullt i livshotande
situationer. Med hjälp av nedan beskriv-
na rättsregler och etiska principer var
det också vår skyldighet som behand-
lande läkare att leta efter alternativa be-
handlingsmetoder som patienten kunde
acceptera och som tillfredsställde medi-
cinska behov.

Aktuella rättsregler
och etiska principer
Självbestämmandeprincipen. »Man

bör bestämma över sitt eget liv och sina
egna handlingar under förutsättning att

man inte kränker andras självbestäm-
mande» [1], anger patientens ställning i
vården. Beauchamp och Childress an-
ger som förutsättningar för att en patient
skall kunna utöva sitt självbestämman-
de genom att samtycka till vårdåtgär-
der, att patienten får information, för-
står den givna informationen, inte ut-
sätts för påverkan och är medveten med
förmåga att svara för sig själv [2]. Pati-
entens självbestämmande har grund-
lagsskydd bl a genom bestämmelsen i 2
kap 6 § Regeringsformen att varje med-
borgare gentemot det allmänna är skyd-
dad mot påtvingade kroppsliga ingrepp.
Undantag från denna regel måste ske i
lag eller genom annan författning efter
bemyndigande i lag. I 2 och 3 §§ Ålig-
gandelagen uttrycks regler om självbe-
stämmande så att vården så långt det är
möjligt skall utformas och genomföras
i samråd med patienten samt att patien-
ten skall visas omtanke och respekt och
ges upplysningar om sitt hälsotillstånd
och de behandlingsmetoder som finns.

I förarbeten till Hälso- och sjuk-
vårdslagen kommenteras patienters rätt
att avstå från behandling. Där sägs att en
patient i princip har en obegränsad rätt
att avstå från behandling och kan där-
med kräva att en åtgärd genast avbryts
eller aldrig vidtas [3]. I propositionen
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om utvecklingslinjer för hälso- och
sjukvården, m m, betonas de krav som
finns i HSL och Tillsynslagen (nu ersatt
av Åliggandelagen) på att man i vården
visar respekt för patientens självbe-
stämmande och integritet: »I princip
väljer patienten fritt om och hur han vill
bli undersökt och behandlad. Detta för-
utsätter att patienten fått information
om sitt hälsotillstånd och om de under-
söknings- och behandlingsmetoder som
står till buds» [4].

Godhets(maximerings)principen (be-
neficence):»Varje människa har en posi-
tiv förpliktelse att göra gott» och lidan-
de(minimerings)principen (non-male-
ficence):»Man bör inte skada och inte
åstadkomma lidande i vården» [5]. Des-
sa principer är riktade mot sättet att ge-
nomföra vården som sådan och återges
i 2 § Åliggandelagen som en skyldighet
för hälso- och sjukvårdspersonalen att
utföra sitt arbete i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet
och att ge en sakkunnig och omsorgsfull
vård som uppfyller dessa krav. Att be-
handling skall ske inom gränserna för
vetenskap och beprövad erfarenhet är
en del av det personliga yrkesansvaret
inom hälso- och sjukvården. I förarbe-
ten till Åliggandelagen berörs frågan
om avgränsning mellan patientens au-
tonomi och hälso- och sjukvårdsperso-
nalens personliga yrkesansvar. Där
konstateras i beskrivning av gällande
rätt att patienten inte själv kan bestäm-
ma innehållet i och utformningen av
vården utan att sådana avgöranden an-
kommer på vårdgivaren och på den som
inom givna ramar har det medicinska
ansvaret för vården. Däremot skall pati-
enten informeras om vilka behandlings-
metoder som finns och också ha möjlig-
het att avböja viss behandling [6].

Fallbeskrivning
Patienten var en pensionerad läkare

med fibröst resttillstånd efter lungsjuk-
dom för många år sedan. Tre dagar efter
det att han utskrivits efter sjukhusvård
för pneumoni återkom han till sjukhuset
gravt hypoxisk och med svår vilodys-
pné. Han hade halsvenstas i sittande
ställning och bilaterala underbens-
ödem. Kroppstemperaturen var normal.
Blodgasanalys visade PaCO2 5,9 kPa,
SaO2 70,4 procent, BE +3.

Övriga laboratoriedata: S-CRP 240,
B-LPK 37, S-Na 130, S-K 5,8, S-krea-
tinin 217, S-urea 29, S-ASAT 11, S-
ALAT 11, S-bilirubin 25, S-ALP 17, S-
albumin 17, P-D-dimerer 16–32.

Hjärt–lungröntgen bedside visade
utbredda parenkymförändringar bilate-
ralt samt ökad kärlfyllnad bilateralt.
Kompletterande undersökningar stärk-
te misstankar om att den tidigare kända
pågående lunginflammationen kompli-
cerats av lungemboli. Bidragande orsa-

ker till den akuta försämringen var
hjärtinkompensation och njursvikt.

Patienten överfördes till intensiv-
vårdsavdelningen där några timmars
behandlingsförsök med konventionell
CPAP (continuous positive airway
pressure) komplicerades med ökande
utmattning, tilltagande kolsyrereten-
tion och kardiovaskulär instabilitet i
form av förmaksflimmer med hög kam-
marfrekvens. Det bedömdes föreligga
uppenbar indikation för intubation och
respiratorvård.

Informationen om och utformningen
av vården påverkades härefter av att pa-
tienten ägde personlig sakkunskap om
intensivvård. Han var väl medveten om
risken att han skulle förlora sin autono-
mi och sin förmåga till samråd i samma
ögonblick som han intuberades för re-
spiratorvård och att han med en endo-
trakealtub placerad mellan stämbanden
skulle sakna möjlighet till verbal kom-
munikation. Han visste att det fysiska
obehag som tuben medför oftast är den
viktigaste av en rad faktorer som under
respiratorvård leder till att patienten
ofta måste sederas. Sederingsdjupet är
ibland sådant att möjligheterna att med-
dela sig genom tal och skrift eller åtbör-
der är starkt beskurna.

Vägrade intubation
Patienten var också medveten om sin

rätt till självbestämmande och förklara-
de att han under inga förhållanden ville
bli intuberad för respiratorvård. Famil-
jen verif ierade att hans negativa inställ-
ning till intubation knappast var tillfäl-
lig. Patienten var tidvis somnolent, men
föreföll vid väckning helt orienterad till
situationen. Hans insikt om tillståndets
livshotande karaktär kunde inte betviv-
las. Som ansvariga vårdgivare uppfatta-
de vi hans beslut att avstå från intuba-
tion och respiratorvård som ett uttryck
för insikten att intubation och respira-
torvård skulle sätta stopp för hans möj-
ligheter att själv ha inflytande över de
fortsatta vårdåtgärderna. Vi bedömde
hans skäl som rationella och att han
hade full insikt om att konsekvenserna
av detta val kunde vara livshotande.

Patienten informerades nu om möj-
ligheten att få respiratorunderstöd via
mask. Med hans kunskapsmässiga bak-
grund var det lätt för honom att inse att
tekniken skulle medge att han själv med
omedelbar verkan skulle kunna avbryta
den mekaniska ventilationen och att
hans kapacitet till verbal kommunika-
tion skulle vara intakt under hela be-
handlingen. Behandlingen startades via
ansiktsmask av anestesityp (med upp-
blåsbar manschett, se Figur 1) ansluten
till en respirator av typ Servo 300. Mas-
ken anbringas på samma sätt som en
CPAP-mask. Den ventilationsmodell
man valde var flödestriggad tryckstyrd

(ca 10 cm H2O) med PEEP (positive end
expiratory pressure) 5 cm H2O, vilket
gav tidalvolymer på ca 600 ml.

Spontanandningsfrekvensen sjönk
påtagligt, patienten blev lugnare och
kooperabel. Sederande medicinering
kunde begränsas till smådoser av halo-
peridol. Det första dygnet pågick be-
handlingen oavbrutet, därefter kunde
man växla mellan respiratorbehandling
och konventionell oxygentillförsel via
vanlig mask. Efter fem dygn kunde re-
spiratorbehandlingen avslutas. Den
enda observerade behandlingskompli-
kationen var en ytlig hudnekros på näs-
ryggen.

Medicinska för-
och nackdelar
Denna mindre invasiva metod är at-

traktiv från flera synpunkter. Respira-
torvård via mask är betydligt enklare
både att initiera och att avbryta. I selek-
terade grupper är det möjligt att morta-
liteten är lägre än vid användning av tub
[7, 8]. Mekanisk ventilation via mask
har en del rent fysiologiska fördelar,
även om dessa ännu delvis måste anses
som mer sannolika än bevisade. Det
finns till exempel allt skäl att tro att fre-
kvensen nosokomiala infektioner i ned-
re luftvägarna är lägre än vid endotrake-
al intubation. Tuben kan i sig framkalla
sinuit och slemhinneskador. Intubatio-
nen som sådan medför en rad följd-
åtgärder, främst relativt tung sedering,
som är behäftade med många komplika-
tioner och får inte tillgripas slentrian-
mässigt, men är inte sällan nödvändig
för en intuberad patient.

Det kan också hända att maskventila-
tionsmetoden har mer specifika förde-
lar. Det har påvisats att näsans och bihå-
lornas slemhinnor frisätter kvävemon-
oxid i en koncentration som har farma-
kologiska effekter i nedre luftvägarna
[9]. Endotrakealtub exkluderar natur-
ligtvis detta fysiologiska NO-tillskott.

Noninvasiv, mekanisk ventilation
vid akuta tillstånd är ännu ofullständigt
prövad i stor skala. Vi hoppas emeller-
tid att metoden skall visa sig vara inte
bara något »nästan lika bra». Den kan
visa sig ha vårdtekniska, fysiologiska,
medicinska och inte minst etiska förde-
lar framför intubation som gör den till
ett förstahandsval också i många fall av
akut andningssvikt, som t ex akut ex-
acerbation av kronisk obstruktiv lung-
sjukdom och postoperativ respira-
tionssvikt. Metoden förutsätter som
nämnts att det finns en andningsdrive;
en annan förutsättning är som regel att
patienten är kooperabel. Behövs en tub
på grund av aspirationsrisk eller på
grund av stora sekretmängder är natur-
ligtvis maskventilation kontraindice-
rad. Hemodynamisk och elektrokardio-
grafisk instabilitet har anförts som kon-
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traindikation [7], men detta uppfattar vi
(som också framgår av det beskrivna
fallet) som högst relativt.

Etiska och jur idiska 
begrepp påverkar varandra
Informationsskyldigheten till pati-

enter som också är medicinskt sakkun-
niga får inte eftersättas eller underskat-
tas [10]. Informationen till vår patient
påverkades och underlättades naturligt-
vis av att han ägde sakkunskap om in-
tensivvård. En av svårigheterna var
emellertid att värdera om patienten i sitt
akuta sjukdomstillstånd var förmögen
att svara för sig själv, och att fatta egna
beslut med insikt om följderna av beslu-
ten. Vi gjorde bedömningen att han
kunde detta. Vi fick också viktigt stöd i
vår uppfattning av patientens närståen-
de, för vilka patientens önskan att inte
intuberas var känd. Det framgångsrika
maskalternativet i detta fall kringgick
det etiska problem som annars uppstått.
Vi skulle haft en konflikt mellan »be-ne-
ficenceprincipen» (nämligen att via in-
tubation och respiratorvård behandla
vad vi bedömde som en behandlingsbar
hypoxi) och »autonomiprincipen» (att
respektera patientens utsaga att han öns-
kade avstå den föreslagna behandling-
en). Till dessa etiska överväganden skall
fogas viktiga juridiska aspekter. Patien-
ten utövade och bevarade sin autonomi
genom att välja att avstå från den veder-
tagna behandlingen med intubation. Be-
handlingen med den noninvasiva meka-
niska ventilationen löste den etiska kon-
flikten genom att den både tillgodosåg
patientens självbestämmande vid val av
behandlingsmetod och hans medbe-
stämmande i den löpande vården samt
vårt intresse som behandlande läkare att
ge livräddande vård.

Ansvar att uppl ysa
Det beskrivna fallet visar också på

sambanden mellan hälso- och sjuk-
vårdspersonalens personliga yrkesan-
svar när det gäller skyldigheten att upp-
lysa patienter om de behandlingsmeto-
der som finns och patienters möjlighet
att utöva sin autonomi. Den etiska kon-
flikten blir tydlig i en dynamisk inten-
sivvård genom att man av vana eller av
svårighet att värdera nya behandlings-
metoder informerar om och tillämpar
gängse behandlingar. Därigenom kan
man också komma att begränsa patien-
tens autonomi genom att man inte ger
honom tillgång till alla möjliga val av
behandlingsformer.

Inom hälso- och sjukvården påver-
kar juridiska och etiska begrepp varand-
ra på olika sätt. Elisabeth Rynning an-
ger sambandet dem emellan: »Det är vi-
dare i högsta grad önskvärt att rätts-
regler inte ska stå i strid med de etiska
normerna. Flera av de principer som

idag tillmäts avgörande betydelse inom
hälso- och sjukvården hänför sig till be-
grepp som återfinns i den medicinska
etiken, t ex autonomi och integritet. För
förståelsen av dessa numera vedertagna
rättsliga begrepp är det alltså av intres-
se att i någon mån belysa deras betydel-
se inom den medicinska etiken» [11].

I propositionen till prioriteringar
inom hälso- och sjukvården berörs ock-
så förhållandet mellan etiska principer
och rättsregler. Där anges att etiska prin-
ciper bör ligga till grund för prioritering-
ar inom hälso- och sjukvården, att Häl-
so- och sjukvårdslagen bör kompletteras
med formuleringar som bygger på dessa
principer och att den syn på prioritering-
ar, som framgår av förarbeten till Hälso-
och sjukvårdslagen, i tydlighetens in-
tresse kodifieras i lagtexten [12].

I den dagliga verksamheten inom in-
tensivvården är både etiken och juridi-
ken aktuella. I mötet med patienten är
det dock naturligt att i första hand utgå
från de etiska frågorna: Hur bör man
handla i den givna situationen? Vad är
rätt? Vad är fel? Också i de fall en pa-
tients beslut är av så allvarlig karaktär
att det innebär att avstå från livräddan-
de behandling är det för patientens rätts-
säkerhet självklart viktigt att hälso- och
sjukvårdspersonalen handlar rättsen-
ligt. Detta är naturligtvis också viktigt
för personalen själv. Skillnaden mellan
att bli ställd till ansvar för vållande till
en patients död eller inte, kan vara att
patienten hävdat sin autonomi och av-
siktligt avstått från en livräddande be-
handling. Journallagen kräver doku-
mentation av våra och patientens ställ-
ningstaganden.

Enligt Beauchamp och Childress bör
de grundläggande etiska principerna ha
en prima facie-ställning, med vilket av-
ses att de är bindande så länge tillämp-
ningen gäller bara en av dem, men inte
absolut bindande när principerna kom-
mer i konflikt med varandra. Då måste
man istället väga skälen för och emot de
olika principerna, man har en prima fa-
cie-skyldighet. Denna skyldighet gäller
också för autonomiprincipen när denna
kommer i konflikt med någon av de
andra etiska principerna [13]. Prima fa-
cie-skyldigheten ser vi som en förutsätt-
ning för den etiska analysen. Annorlun-
da uppfattar vi Åliggandelagen. I denna
återges de etiska principerna som skyl-
digheter för hälso- och sjukvårdsperso-
nalen utan någon rangordning mellan
de olika skyldigheterna. I det beskrivna
fallet visade det sig vara Regeringsfor-
mens stadgande om förbud mot på-
tvingade kroppsliga ingrepp som gav
självbestämmandet en särställning på
bekostnad av andra etiska principer. Det
belyser också hur etiska principer
ibland kommer i inbördes konflikt vid
intensivvård. I västvärldens vedertagna

medicinetiska normer har man i prakti-
ken kommit att se autonomiprincipen så
tung att den mycket väl kan och skall
ligga till grund för beslut även om det
innebär patientens död. Utan alternati-
vet maskventilation skulle vi i vårt fall
troligen tvingats att passivt åse hur hyp-
oxin progredierat. Att »obegränsad au-
tonomi» inte är självklar överallt kan
exemplifieras av att man nyligen i isra-
elisk lagstiftning formaliserade regler
för avsteg från denna princip för livräd-
dande behandling [14].

Inom vår klinik börjar vi alltmer till-
lämpa etisk analys som stöd för det egna
agerandet vid konflikt. Att en patients
medvetna uppfattning att avstå från be-
handling skall respekteras har i givna si-
tuationer uppfattats som absolut och in-
neburit en begränsning för den etiska
analysen. Regeringsformens stadgande
om förbud mot kroppsliga ingrepp i
strid mot patientens vilja ger starkt stöd
för patienten att hävda sin autonomi.
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