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❙ ❙ Debatten om eutanasi, dödshjälp och
medhjälp till självmord har pågått under
flera år, inte minst i Läkartidningen.
Ofta har de holländska erfarenheterna
diskuterats, då man där gått i täten för
dödshjälp. Det har tidigt konstaterats att
man snabbt vidgat indikationerna för
dödshjälp – från svårt lidande beslutska-
pabla patienter i terminalstadiet som ut-
tryckligen ber att få dö, till kroniskt sju-
ka och även psykiskt sjuka med bara an-
taget samtycke [1, 2].

Det är viktigt att följa detta holländs-
ka etiska experiment. Nyligen undgick
en holländsk allmänläkare straff trots att
han dömts för mord. Offret var läkarens
patient sedan 17 år, en 84-årig kvinna.
Enligt en notis i British Medical Journal
låg patienten medvetslös i en bädd
dränkt av urin och rummet stank från
trycksår [3]. Patientens döttrar sades ha
krävt att läkaren skulle avsluta hennes li-
dande. 

De vårdkriterier som de nederländska
myndigheterna satt upp för att inte åtala
läkare som givit dödshjälp var inte upp-
fyllda. Patienten hade inte bett om
dödshjälp utan tvärtom sagt att hon inte
ville dö. Ingen »second opinion« av an-
nan läkare hade inhämtats. Domstolen
ansåg att det var mord i lagens mening,
att läkaren hade brustit i omdöme, men
hade handlat ärofullt och i enlighet med
sitt samvete och visat medlidande. 

Det förefaller mig som att patientens
lidande borde kunna ha minskats av en
bättre omvårdnad. Läkaren var en ideo-
logisk aktivist för dödshjälp och kan där-
för bredvid patientens intresse också ha
haft en egen motivation för sitt handlan-
de. Fallet tyder på att det holländska
samhället sjunkit ännu en nivå djupare i
det etiska moras det innebär när det ab-
soluta begreppet »människolivets
okränkbarhet« ersätte av det relativa be-
greppet »livskvalitet« med rötter i nazis-
men [4].
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❙ ❙ Jag håller helt med Carlsson om att
brist på bevis inte är liktydigt med bevis
för brist på effekt, något vi heller aldrig
missar att framföra vid de seminarier
som hålls på olika platser i Sverige.

I inledningen till sammanfattningen
av SBU-rapporten betonas att evidensen
har graderats med hänsyn till sin veten-
skapliga beviskraft. Detta har gjorts så
objektivt som möjligt med hjälp av olika
protokoll för gradering av kvaliteten på
kliniska RCT. 

Olika studier har, såsom betonats i de
enstaka kapitlen, bedömts som positiva
eller negativa med hänsyn till den effekt-
parameter som använts. Detta har, så-
som Carlsson påpekar, beträffande aku-
punktureffekten vid kroniska nacksmär-
tor givit till resultat att vi sagt att den inte
är effektiv, vilket torde vara riktigt med
hänsyn till den utfallsparameter som an-
vänts. 

De holländska författarna till kapit-
let, av vilka en var Jan Hoving, sam-
manfattar detta på sidan 175, volym II. I
den mycket noggranna översiktsartikeln
som ingår i Jan Hovings avhandling,
som i dagarna framläggs, där en av ar-
tiklarna »A critical appraisal of review
articles on the effect of conservative tre-
atments for neck pain« (Spine 2001;
26:196-205), har författaren redovisat
fem översiktsartiklar på akupunkturbe-
handling, varav tre bedömde akupunktur
som »beneficial« och två var »inconclu-
sive«. Sålunda en viss förändring mot
vad de skrev i kapitel 15. 

I övriga delar av SBUs redovisning

av akupunktureffekten vid akuta respek-
tive kroniska ländryggsbesvär, kapitel
11, sid 28 resp. kapitel 12, sid 74 samt
för akut nackont, kapitel 14, sid 154, har
studierna antingen visat motsägande 
resultat (beviskategori C) eller att under-
sökningar saknas (kategori D).

Ej överensstämmande med egna data
I en annan nyligen publicerad artikel om
effekten av akupunktur, »Teasing apart
quality and validity in systematic re-
views: example from acupuncture trials
in chronic neck and back pain« av Smith
LA et al, Pain 2000 May;86:119-32, no-
teras att av de 13 RCT som uppfyllde
författarnas strikta inklusionskriterier,
ansåg fem akupunktur vara effektivt och
åtta konkluderade att det inte var effek-
tivt. 

De angav även att respektive författa-
res konklusioner i de olika studierna inte
alltid stämde överens med deras egna
data. De avslutar denna artikel med: »för
akupunktur för kronisk rygg- och
nacksmärta finner vi att de flesta valida
studierna tenderar att vara negativa. Det
finns inget övertygande bevis för den
smärtstillande effekten av akupunktur
för rygg- och nacksmärta.«

Jag vill slutligen tacka för de påpe-
kanden och det arbete som Carlsson ned-
lagt samtidigt som jag uttrycker min
glädje över att genomläsningen av SBU-
rapporten har varit till nytta.

Alf Nachemson
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Inga bevis för smärtstillande effekt
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