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Humanistiskt
orienterad bok
om döendets
problem

Ira Byock. Dying well. The pros-
pect for growth at the end of life. 299
sidor. New York: Riverhead Books,
1997. ISBN 1-57322-051-5.

Recensent: Christine M Morris, leg
läkare, Vadstena.

Det råder i dag ingen brist på böcker
om döendets problem. Det har upp-

stått en hel litteraturgenre med anekdo-
tiska berättelser om människor i svåra
livssituationer. Marknaden tycks aldrig
mättad, och böckerna har en mångskif-
tande karaktär. Bland dem finns böcker
som avsevärt höjer sig över genomsnit-
tet. En av dem är Ira Byocks »Dying
well».

Genom sin ställning som president
för the American Academy of Hospice
and Palliative Medicine och direktör för
Robert Wood Johnson Foundations na-
tionella program är Ira Byock en av de
stora auktoriteterna i USA inom den
palliativa medicinen. Men boken har re-
levans inte bara för den amerikanska
marknaden utan också för svenska läsa-
re. Det nämnda nationella programmet
med syfte att dokumentera, utveckla
och förbättra vården vid livets slut har
för övrigt en mera blygsam motsvarig-
het i den nytillsatta svenska utredning-
en (Kommittédirektiv 1997:147).

Vid en första anblick kan också den-
na bok tyckas anekdotisk. Författaren
behandlar kapitelvis olika patienter och
deras familjer, deras sjukdomsdiagno-
ser och död. Men detta är inget självän-
damål. Han brukar sin berättarteknik till
att påpeka missförhållanden och ställa
frågor om huruvida vedertagna tillvä-
gagångssätt är berättigade vid bemötan-
det av människor som fått en obotbar
sjukdom. Han skriver rättframt och utan
medicinsk jargong, och boken är därför
tillgänglig för en bred publik. Detta 
hindrar inte att det i boken finns en rike-
dom på medicinsk information.

Mentalitetsförändring krävs
För att en palliativ vård skall bli

framgångsrik fordras både utökad in-
formation och en djupare reflektion.

Det krävs en mentalitetsförändring med
förnyade insikter om att människan har
en värdighet också i situationer där livet
är på upphällningen. Byock påvisar att
amerikanernas uppfattning om livets
slut är starkt polariserad: antingen tän-
ker man sig den smärtsamma och hög-
teknologiska döden eller det läkarassi-
sterade självmordet. De snabba föränd-
ringarna i sjukvårdssystemet har rubbat
förtroendet mellan patienter och läkare,
och den alltmera avancerade medicin-
ska teknologin fortsätter att sudda ut
gränserna mellan liv och död. Boken
handlar om det amerikanska samhällets
vardagsverklighet men har också ett
budskap till svenska läsare. Nedrust-
ningen av det amerikanska sjukvårds-
systemet har pågått längre än i Sverige
och fortskridit snabbare. 

Brister i den palliativa vården
Boken behandlar svåra ämnen som

man inte alltid är benägen att diskutera:
varje människas rätt att fatta egna be-
slut, att bli totalinformerad om sin sjuk-
dom, om dess förlopp och om biverk-
ningarna av de behandlingsformer som
erbjuds dem. Det handlar om avbrytan-
det av närings- och vätsketillförsel, om
livsförlängande åtgärder, om beslut
som fattas av anhöriga och närstående
och om läkarassisterat självmord. Re-
formerna i det amerikanska systemet
innebär att fler och fler vårdkostnader
måste uppbäras av de sjuka och deras
anhöriga, ett system som vi också i Sve-
rige närmar oss med stormsteg. 

Krisen inom vården av döende till-
skrivs av Byock de brister som finns i
den medicinska utbildningen, missrik-
tad sjukvårdspolicy och finansierings-
strategi. Traditionen att lägga tonvikten
vid kurativ medicin är djupt rotad i de
medicinska fakulteterna och på univer-
sitetssjukhusen. Mänsklig värdighet
och livskvalitet kommer i andra hand på
värderingsskalan. 

Rädsla för dödsprocessen
Mycket av den vanvård och misär

som många av de döende upplever i dag
beror enligt Byock på att den ameri-
kanska kulturen saknar en positiv vision
och en målinriktning när det gäller li-
vets slut. Både hos allmänheten och
inom medicinen motsätter man sig hela
tanken på döden. Familjer, vårdgivare
och patienterna själva är ovilliga att
ställa frågor eller fatta beslut som kan
minska rädslan inför döendets process.
Det amerikanska samhället har därför
blivit fixerat vid assisterat självmord

som en lösning. Att legalisera assisterat
självmord beskrivs i termer av omsorg
om patientens autonomi, men det för-
stärker i stället budskapet till de sjuka
och svaga äldre att deras liv inte längre
är av värde.

Som Byock påpekar, finns det andra
och bättre alternativ. Han visar på män-
niskors potential att utvecklas genom
dödsprocessen. Han beskriver tragedier
men berättar också om kärlek, engage-
mang och mod.

Döendet kan inte reduceras till en
samling medicinska diagnoser. Inte hel-
ler kan människor reduceras till biome-
dicinska enheter. Vad läkarvetenskapen
kallar för symtomkontroll är inte enbart
en farmakopé utan också en mängd ag-
gressiva symtomlindrande tekniker. Att
många läkare inte behandlar smärtor
tillräckligt framgångsrikt betyder inte
att smärta är okontrollerbar. När döende
upplever fysiska smärtor beror det på att
läkaren saknar vilja eller kunskaper,
inte medlen till att lindra. Personlig el-
ler mental smärta är ett mycket mera
komplext och svårgripbart problem.
Det är en ovanlig människa som i slutet
av en obotbar sjukdom inte har odlat
tankar på självmord. Persisterande
självmordstankar är en respons till en
olidlig smärta. Den smärtpåverkade är
övertygad om att smärtorna aldrig skall
ta slut. Önskan om att ta livet av sig sig-
nalerar att lidandet inte är adekvat
adresserat av omgivningen.

Humanistisk orientering
Byock tilltalas av humanistisk psy-

kologi och av riktningar som Human
Potential Movement. Några av hans
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husgudar är psykologer som Abraham
Maslow, Rollo May, Viktor Frankl och
C G Jung, det vill säga sådana som beto-
nar de existentiella frågorna om livets
mening, om lidande och frihet. Han är
själv uppvuxen i den judiska tron men är
väl förtrogen med de andra stora religio-
nerna. Byock har en bred humanistisk
orientering och en förmåga att identifie-
ra sådana religiösa värden som hjälper
människor i deras olika livssituationer. 

Avbrytande
av näringstillför sel
Att avbryta tillförsel av näring och

vätska, frivilligt eller genom någon an-
nans beslut, är ett ämne som Byock an-
ser har undvikits även inom den pallia-
tiva vården under många år av rädsla för
att det skulle kunna uppfattas som en
uppmaning till suicid.

Att leva och dö med en obotbar sjuk-
dom medför ofta kritiska beslut om livs-
uppehållande behandlingar och medici-
neringar. Patienter och deras familjer
måste ofta fatta beslut om tillförsel av
mat, dryck och antibiotika. Dessa beslut
kan inte undvikas. Människor kan välja
att ignorera ställningstaganden, men
genom att göra så fattar de andra beslut
om sjukdomens förlopp. Svåra kompli-
kationer som behandlas ogenomtänkt
bara förskjuter döendet ett stycke läng-
re bort; de förhindrar det inte. 

Bevarad värdighet
i demensvården
Att vårda de dementa vid livets slut

är något som väcker många frågor om
värdighet. Även om värdigheten kan
tyckas inte längre ha någon mening för
den som drabbas av Alzheimer, upplevs
förlusten av värdighet av de närstående
när den som de älskade inte längre är
densamma som de kände. Skulle man
själv eller någon av familjen drabbas av
demens ligger tanken nära till hands att
detta skulle innebära den slutgiltiga för-
lusten av värdighet, medan den som är
döende i ALS eller MS själv kan upple-
va förlusten av värdighet genom sjuk-
domens progression som förhindrar
möjligheten att klara sig själv, under det
att sensoriet är bevarat intakt.

Sedering vid livets slut
I ljuset av den senaste tidens diskus-

sioner om bruket av sederande medel
vid livets slut, också i Sverige, är By-
ocks syn på användandet av barbiturat-
dropp av särskilt intresse. Detta är fort-
farande ett kontroversiellt ämne, då det
i mångas ögon är liktydigt med eutana-

si. I verkligheten möjliggör snabbver-
kande sedativa, särskilt barbiturater, att
man kan upprätthålla smärtlindringen
in i det sista, också sedan de vanliga re-
surserna av opioider och andra analge-
tika är uttömda. Byock behandlar ett pa-
tientfall där sederingen bedömdes vara
nödvändig, en 31-årig trebarnsmamma
med snabbprogredierande njurcancer.
Hennes absoluta vägran att acceptera
sjukdomens galopperande förlopp, den
förestående döden och tanken på att hon
skulle behöva lämna sina barn, samt
hennes initiala motstånd mot att accep-
tera adekvat smärtstillning drev på den
oerhörda fysiska smärtan. Den döendes
smärta är aldrig enbart fysisk. Icke
adekvat adresserad smärta ger upphov
till rädsla, ångest, sömnlöshet och irri-
tabilitet. Den emotionella smärtan eller
sorgen späder på den fysiska smärtan
och ökar dess intensitet. Smärtans natur
är subjektiv; den är vad patienten säger
att den är. Smärta är okontrollerbar en-
dast när vi slutar att kontrollera den. Här
var smärtorna så svåra och så resistenta
mot traditionella mediciner och terapier
att patienten slutligen accepterade sede-
ring som det pris hon fick betala för
lindring. Behandlingen med 900 mg in-
travenöst morfin per timme gav smärt-
lindring endast under 10–15 minuter åt
gången. Det finns ingen maximidos för
analgetika; den korrekta dosen är den
som ger lindring. Men när man har nått
behandlingsmängder som nämns här
finns det goda indikationer på att det är
andra smärtkomponenter än de fysiska
som driver på smärtkarusellen. 

Patientfallet belyser den mycket tun-
na linjen mellan sedering vid behand-
lingen av extrema smärtor och eutanasi.
Vad Byock påpekar i beskrivningen av
den unga kvinnans död är att han själv
aldrig skulle kunna beteckna hennes
dödsprocess som »dying well» men att
den ändå kan kallas så i hennes eget per-
spektiv. Det var hennes sätt att dö. Hon
var mor, hon kämpade emot att lämna
ifrån sig sina barn och sörjde för dem in
i det sista. 

Respekt för
patientens önskningar
Enligt Byock bör alla ha tillgång till

palliativ vård, och man bör ha respekt
för patienternas egna önskningar om
hur de själva skall vårdas. Han påpekar
behovet av ett brett samhälleligt enga-
gemang från vårdgivare, profession,
politiker och religiösa samfund. Om all-
mänheten är övertygad om att man inte
kommer att bli övergiven inför döden

eller dö i smärta, då faller stödet för en
lagstiftning som tillåter läkarassistera-
de självmord. Dessa är ett huvudsym-
tom på de problem som finns inom nu-
varande system. 

Byock uppmanar till samverkan
mellan vårdgivarna och till en allmän
dialog mellan vårdproducenter och all-
mänheten när det gäller vård i livets
slutskede. Det behövs en omfattande vi-
sion och en strategi om man skall kun-
na förbättra vården så att den kan tjäna
mångfalden i samhället. •

Palliativ vård
präglad av
österländsk
visdom

Richard Reoch. In för döden. En
handbok för den döende och de anhö-
r iga. 190 sidor. Stockholm:Wahl-
ströms, 1998. ISBN 91-32-32231-3.
Översättning av engelsk utgåva.

Recensent: Lena Hjelmérus, överlä-
kare, Ersta sjukhem i Stortorp.

Jag har av Läkartidningens bokredak-
tion erbjudits ett annorlunda uppdrag

som jag efter viss tvekan accepterat.
Uppdraget gäller att fundera över Ri-
chard Reochs bok »Inför döden». Min
tvekan har sin upprinnelse i bokens in-
nehåll, det är en New Age-bok med ett
annat budskap än det som vanligen pre-
senteras i denna spalt. 

Kompletterande
behandlingsformer
Författaren är kanadensare med bud-

distisk bakgrund, han har arbetat inom
Amnesty International och verkar för
närvarande i London som specialist i
orientalisk och alternativ medicin. Han
har en mottagning för äldre personer,
där han behandlar med bl a shiatsu och
undervisar i Tai Chi och Qi Gong. En
döende vän bad honom hitta en bok om
hur man dör på ett bra sätt. Det fanns
ingen och därför skrev han en bok om
hur »massage, aromterapi och andra
kompletterande behandlingsformer kan
hjälpa människor som ska dö».

Det är en vänlig bok med en mild öd-
mjuk ton, den presenterar den öster-
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