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Har medborgarna anledning
att känna förtroende för sjuk-
vården i ett samhälle där vården
har getts till uppgift att avgöra
när det är dags för en människa
att dö? Risken är att det inte är
patientens lidande som undan-
röjs utan läkarens eller de anhö-
rigas.

Jag är blivande psykiater med ett
teoretiskt intresse för dödshjälpsfrå-
gan och har nyligen avslutat ett halvårs
»randning» i internmedicin. På akut-
mottagningen vid S:t Görans sjukhus
i Stockholm står man i den medicin-
etiska hetluften, och jag vill därför gär-
na återkomma i dödshjälpsdebatten
(se Läkartidningen 39/1996, sidan
3342).

Den tes jag idag vill argumentera för
är följande: Ett samhälle där sjukvårds-
systemet erbjuder aktiv och avsiktlig
dödshjälp (Torbjörn Tännsjös defini-
tion, se DN Debatt 10 oktober 1997) är
ett sämre samhälle än ett där den inte
gör det. 

Huvudargumentet för detta är att
samhällsmedborgarna inte har anled-
ning att känna förtroende för sjukvår-
den i ett samhälle där sjukvården har till
uppgift att avgöra när det är dags för en
människa att dö. Ur ett individperspek-
tiv kan det synas rationellt med
dödshjälp men ur ett samhällsperspek-
tiv ter sig åtminstone för mig en sådan
utveckling skrämmande. 

Bota-lindra-trösta
– och sedan?
Jag kan inte hålla mig från att rabbla

den gamla ramsan »bota-lindra-trösta»
och tänka mig fortsättningen om en
dödshjälpslagstiftning skulle bli verk-
lighet: »bota-lindra-trösta-döma-
döda». Med ett psykiatriskt perspektiv

på ramsan kan man tycka att det som i
stället saknas är ordet »stödja». 

När man inte kan bota, och det gäller
ju en lång rad sjukdomar, ger vi stöd att
leva med sjukdomen. Vi kan ofta »lind-
ra» sjukdomssymtomen, men det exi-
stentiella lidandet att ha och leva med en
sjukdom kan vi bara »stödjande» be-
kräfta. 

Är det vår uppgift att »trösta» den
som kanske är dödssjuk? Även här
kanske begreppet »stödja» är mer re-
levant om man ser det i ett psyki-
atriskt/psykoterapeutiskt perspektiv.
Ett människoliv innehåller ju, om inte
döden kommer hastigt och oväntat, den
kris det innebär att åldras, bli svag, se
kroppsfunktioner och ibland mentala
funktioner försämras och falla bort,
kanske ta till sig ett besked om att ens tid
är utmätt. 

Vidare kan situationen uppstå att
man blir beroende av andra människors
hjälp, kanske blir betraktad som eller
känner sig som en belastning för anhö-
riga, vårdapparaten och samhället i
stort. Det normala vid en krisreaktion är
att ibland förtvivla och tänka att ska det
vara så här vill jag hellre dö. Att införa
regler och traditioner i vårdapparaten
för att då ombesörja detta vore ett teck-
en på kulturens förfall. Jämför med hu-
vudtesen ovan. 

Vad är mest paternalistiskt?
Varför ska då sjukvården förvägra

psykiskt friska människor dödshjälp på
egen begäran såsom i Holland? Jag har
blivit anklagad för en paternalistisk at-
tityd i frågan men tycker att det vore
höjden av paternalism om jag som läka-
re tog på mig uppgiften att avgöra vem
jag på detta sätt skulle avliva – »döma
och döda». Jag tycker ingen läkare ska
ta på sig uppgiften att växla mellan att
»stödja och trösta» och »döma och
döda».

Baksidan av problemet, att männi-
skor inte alltid får dö värdigt och rofyllt
(jämför den internationella etiska Lis-
sabon-deklarationen från 1981, revide-
rad 1995) har jag på medicinkliniken
inte sett exempel på, även om det ibland
har varit nära. Detta problem tycker jag
ska ses i ett sjukvårdsorganisatoriskt
sammanhang.

Den potentiellt döende människan
kommer i ilfart med ambulans från ser-
vicehuset eller vårdhemmet och blir
kvar på akutmottagningen många tim-
mar. Om patienten blir inlagd kan det
betyda att han blir utsatt för ovärdig
överbehandling med stora intensiv-
vårdsresurser. Finns det inget »medi-
cinskt vårdbehov» kan det hända att pa-
tienten blir hemskickad. Dör han då
några timmar senare kan det förstås
uppfattas som ovärdigt, även om det
varken strider mot regler eller praxis. 

Lär av sjuksköterskorna!
När det gäller synsätt kolliderar i det-

ta problem läkarnas diagnostiskt-tera-
peutiska syn med sjuksköterskornas
omvårdnadsperspektiv, och jag tycker
att vi läkare har en del att lära. Vi ska ab-
solut inte bli specialister på omvårdnad,
men måste ta ett ledningsansvar även
för den frågan.

Denna motsättning finns också i det
kliniska arbetet på avdelningar och kan
få till följd att patienter dör under ovär-
diga former. Läkarna letar febrilt efter
orsaken till patientens tillstånd, medan
sjuksköterskan sköter omvårdnaden på
ett sätt som gör döendet kanske utdraget
och plågsamt. Det som behövs i stället
är att perspektiven integreras, och att
man kommer överens om när det är
dags att i stället ägna sig åt palliation. 

Hur kan omvårdnad göra döendet ut-
draget och plågsamt, undrar kanske vän
av ordning. Det jag kanske främst avser
är droppordinationer, som förvisso for-
mellt är en läkarfråga men där sjukskö-
terskor har ett stort inflytande. Jag vill
gärna försöka avliva myten om att man
dör törstig om man inte får dropp: mun-
vård heter lösningen – en uppgift för un-
dersköterskan.

Gott teamwork har jag sett många
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goda exempel på men ibland kommer
man i stället runt problemet genom att
remittera den döende patienten till en
annan klinik utan att förmedla en hel-
hetsbedömning. Lösningen på dessa
problem är givetvis utbildning, gärna in-
tegration av olika sjukvårdsutbildningar
för att motverka onödiga destruktiva
motsättningar mellan personalkategori-
er. Främst handlar det dock om att vi lä-
kare måste ta på oss ett holistiskt total-
ansvar för människan-patienten och
vara hennes advokat i sjukvårdssyste-
met ända fram till dess hon dör.

Dåliga spåmän
Nu till frågan om Torbjörn Tännsjö

har rätt när han utbrister att det är »rätt
att söva dödssjuka för gott». Ett pro-
blem är att vi läkare är dåliga på det där
med kristallkula. Att rätt bedöma när
någon är »dödssjuk» är svårt för att inte
säga omöjligt, något facit finns i alla fall
inte.

Eftersom tanken att söva ned männi-
skor för att de ska få uppleva största
möjliga lycka inte är ett ovanligt filoso-
fiskt tankeexperiment kan man dess-
utom raljera lite:

Vore det inte bäst att söva ned oss
alla? Dödssjuka är vi väl i någon me-
ning allihop. Livet är ju som bekant ett
sexuellt överfört tillstånd med 100 pro-
cents dödlighet …

För att vara allvarlig kan jag hålla
med Torbjörn Tännsjö i det att alla me-
dicinska möjligheter som kan lindra li-
dandet bör få användas. Risken är bara
den att det inte är patientens lidande vi
undanröjer utan doktorns eller de anhö-
rigas, och att patienten dör och inte får
uppleva den förhöjda livskänsla ett vär-
digt döende kan innebära. •

Replik:

Inte läkarna som ska döma!
Åtskilliga terminalt sjuka patienter

önskar att det vore möjligt att få aktiv
och uppsåtlig dödshjälp. Forskning om
detta pågår, och ännu finns inga resultat
publicerade, så det är inte möjligt att
ange några bestämda siffror här. Det är
ändå ingen hemlighet att mångadöende
patienter har en sådan önskan. Det vet
alla läkare som vårdat terminalt sjuka
patienter och som haft ett förtroende-
fullt förhållande till dem (så att dessa
vågat yppa sin önskan).

Att många patienter har en sådan
önskan betyder inte nödvändigtvis att
de skulle utnyttja den, om det blev möj-
ligt. Men det betyder att många skulle
känna ökad trygghet i sitt döende, om
de visste att denna (sista) utväg ändå var
öppen för dem, om den skulle bli nöd-
vändig. Betyder detta att (uppsåtlig och
aktiv) dödshjälp bör legaliseras?

Sympatiska påpekanden
Frågan ställs av Arne Stenstedt. Han

tycker det finns skäl från individens
synpunkt att bejaka en sådan begäran,
om jag förstår honom rätt. Det finner jag
sympatiskt. Sympatiska är också hans
påpekanden om hur man skulle kunna
förbättra vården av terminalt sjuka pati-
enter, liksom hans medgivande att det
kan vara rätt att söva terminalt sjuka pa-
tienter, om det är vad dessa patienter
önskar.

Hans främsta ärende tycks emeller-
tid, allt detta till trots, vara att argumen-
tera mot ett system där »psykiskt friska
människor» kan få »dödshjälp på egen
begäran». Även om ett sådant system
kan synas ligga i den sjuke individens
intresse talar samhällsskäl emot, hävdar
han.

Besynnerligt skäl
Vilket är dock detta samhällsskäl?

Det är högst beynnerligt. Svanstedt sä-
ger att samhällsmedborgarna inte kan
känna förtroende för sjukvården i ett
samhälle »där sjukvården har till upp-
gift att avgöra när det är dags för en
människa att dö». Han tycker inte att lä-
karna ska »döma och döda».

Men i ett system där svårt plågade
människor kan få dödshjälp på egen be-
gäran är det ju inte sjukvården som av-
gör när det är dags för en människa att
dö. Det avgör hon själv.

Oavsett om vi gillar tanken på
dödshjälp eller ej, måste vi förstås säga
nej till ett system där läkarnaavgör om
vi ska leva eller dö. Men det påpekan-
det är fullkomligt irrelevant för den nu
pågående diskussionen om dödshjälp.
Vem har hävdat att läkarna ska dö-
ma?

Torbjörn Tännsjö
professor i praktisk filosofi,
Stockholm

Glöm inte bilderna!
Läkartidningen publicerar gärna goda
illustrationer till insända artiklar.
Illustrationer som hjälper texten att
föra fram författarens budskap, förtyd-
liga skeenden eller visa den verklighet
som beskrivs kan dessutom göra arti-
keln mer lättillgänglig.
Vissa illustrationer är nödvändiga,
men det finns också sådana som
kanske kan vara av informations- eller
dekorationsvärde om det finns utrym-
me att publicera dem. Vi tar därför gär-
na emot »extra» illustrationer som kan
användas i de fall artikelns utseende i
tidningen blir bättre. Givetvis måste
artikelförfattaren noga ange vilka il-
lustrationer som är oundgängligen
nödvändiga och vilka som kan uteslu-
tas.
I övrigt vill vi påminna om att man all-
tid på bilden/figuren skall markera (i
förekommande fall på baksidan) figur-
nummer, vad som är upp och vilket
område på bilden som är viktigt och
inte får skäras bort. Använd helst (klis-
ter-)lappar, skriv aldrig med kulspets-
penna på ett fotografis baksida.
Kom också ihåg att ta reda på om bil-
den är fri för publicering (fotografens
namn bör anges) och om personer på
bilden har gett tillstånd till att den pub-
liceras.
Färgbilder bör vara diapositiv. Skicka
inte diabilder i glasramar som lätt går
sönder i posthanteringen, vilket kan
skada bilden.
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