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Seminarium kring eutanasi i svensk sjukvård

»Viktig fråga för blivande läkare«
Den 5 april hålls på Svenska Lä-
karesällskapet ett seminarium
med titeln »Behövs eutanasi i
svensk sjukvård?«

❙ ❙Bakom  seminariet står en grupp medi-
cine kandidater inom Läkaresällskapet,
som presenterar följande panel: 

Erwin Bischofberger, jesuitpater och
adjungerad professor i medicinsk etik;
Christina Bolund, överläkare vid Radi-
umhemmet; Stefan Einhorn, professor i
molekylär onkologi; Gunnar Hagberg,
överläkare; Torbjörn Tännsjö, professor
i praktisk filosofi samt Lennart Widén,
professor emeritus.

Kandidatgruppen framför som bak-
grund till sitt seminarium att "trots att
eutanasi har debatterats under lång tid
har ämnet nu särskilt aktualiserats ge-
nom den holländska diskussionen. I
Sverige har man gjort en distinktion
mellan aktiv och passiv dödshjälp där
passiv dödshjälp i praktiken är tillåten
medan aktiv är förbjuden. Finns det
egentligen någon moraliskt relevant
skillnad mellan dessa två former av eu-
tanasi, och vilka är de bakomliggande
argumenten för att tillåta den ena formen
och förbjuda den andra?"

Ska väcka frågor
En av arrangörerna är Ernesto Sparrelid
Guanziroli, medicine kandidat.

– Det är viktigt att man som blivande
läkare ställer sig frågorna kring eutana-
si. Varför resonerar man på ett visst sätt
i Sverige kring eutanasi och på ett annat
sätt i Holland. Där är man på väg att le-
galisera aktiv eutanasi. Hittills har det
formellt varit olagligt även i Holland
men i praktiken ges efter prövning åtals-

eftergift om inget gått felaktigt till, be-
rättar han.

Kandidatgruppen anser att det är vik-
tigt att poängtera att  både Läkarförbun-
det och Läkaresällskapet är emot aktiv
eutanasi. Så seminariet den 5 april ska
bli en teoretisk debatt. Det är inte en dis-
kussion för att komma fram till några
svar utan för att väcka frågor och ge ar-
gument för och emot samt att visa vilken
oerhört komplex fråga det är.

– Även om riktlinjerna ligger klara så
kommer vi som blivande läkare ändå att
ställas i situationer där vi tvingas ta beslut
där patienterna kanske efterfrågar aktiv
eutanasi, och då tror jag det är av högsta
vikt att veta varför man agerar på ett visst
sätt. Att man alltså har diskuterat igenom
frågan. Den tas inte upp under läkarut-
bildningen, vilket är ytterligare ett viktigt

skäl för att ordna seminariet, poängterar
Ernesto Sparrelid Guanziroli.

Idag är den så kallade kandidatgrup-
pen ingen formell grupp inom Läkare-
sällskapet.

– Men, berättar Patrick E Vigren som
är med kand och sammankallande i
gruppen, tanken är att vi ska bli det. Vi
kan inte bli sektion men väl en förening
inom Läkaresällskapet med egna akti-
viteter.

Läkaresällskapet har gett klartecken
för en försöksverksamhet och stöder eu-
tanasiseminariet bland annat ekono-
miskt. Det är en försöksverksamhet som
kandidatgruppen hoppas ska bli konsoli-
derad i höst. 

Patrick E Vigren understryker att det
är viktigt att verksamheten inte blir
Stockholmscentrerad utan nationell så
att alla sex studieorterna för läkare blir
representerade i kandidatgruppens verk-
ställande organ. Han trycker även på att
verksamheten ska handla mycket om
tankar inför framtiden, framtidens medi-
cin. Inte minst kommer medicinsk etik
att tillhöra de centrala områdena.

Han räknar med att kandidatgruppen
centralt på sikt ska kunna ha någon akti-
vitet i månaden och att det dessutom ska
ordnas lokala arrangemang på de olika
studieorterna.

Patrick E Vigren berättar att gruppen
i sin marknadsföring kommer att rikta
sig i första hand till läkarstuderande från
termin 5 och uppåt samt till AT-läkare. 

Tom Ahlgren

Fotnot: Frågor kring kandidatgruppen
kan Du skicka till aka98tvi@stu-
dent.ki.se 

»Förbättra arbetsvillkoren för anestesiologerna«       

Patrick E Vigren  och Ernesto Sparrelid
Guanziroli hoppas på stor uppslutning vid
seminariet om eutanasi.
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Sveriges läkarförbund och
Svensk förening för anestesi och
intensivvård (SFAI) presenterar
en gemensam handlingsplan
som syftar till att förbättra anes-
tesiologernas arbetsmiljö.

❙ ❙Läkarförbundet ska verka för att in-
spektioner av anestesikliniker görs av
Arbetsmiljöinspektionen över hela Sve-
rige. Man vill att inspektionerna tar upp
arbetsbelastning, arbetstidsfrågor, anes-
tesigaser och inflytande över den egna ar-
betssituationen för samtliga anställda. 

– Inspektionerna ger god kunskap
om aktuella arbetsmiljöförhållanden på
kliniker av olika storlek runt om i lan-
det och är en bra grund för det lokala
förändringsarbetet på respektive klinik.
Detta är i sin tur en förutsättning för att
utveckla arbetsmiljön. Arbetet med in-
spektionerna tydliggör arbetsgivarens
ansvar för arbetsmiljön, säger Stephan
Stenmark, ordförande i förbundets ar-
betslivsgrupp.

Läkarförbundet arbetar också med
att sprida kunskap kring hälsoeffekter-
na av jour- och nattarbete liksom att hit-

ta metoder för att motverka uppkomst
av arbetsrelaterad ohälsa.

I samarbete med SFAI ska förbundet
verka för att Arbetslivsinstitutet initierar
forskning om anestesiologernas villkor. 

– Vi hoppas att genom ytterligare
forskning kunna klarlägga om aneste-
siologerna löper högre risk än andra lä-
kare och i så fall vilka faktorer i arbets-
livet som påverkar detta, säger Christer
Carlsson, ordförande i SFAI, som nu
genomför en enkät bland sina medlem-
mar för att få reda på hur de upplever
sina arbetsvillkor. •
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