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❙ ❙  WMAs uppfattning är att läkare aldrig
och under inga omständigheter skall del-
ta i avrättningar eller kroppsstraff såsom
piskning eller stympning. 

WMA är dessutom helt emot att läka-
re deltar i processen som leder fram till
att ett utmätt dödsstraff kan verkställas
även om det skulle ske med icke-medi-
cinska metoder. Beslut i dessa frågor har
fattats i total enighet inkluderande det
amerikanska läkarförbundet.

Anonymitet ska skydda
Så vitt känt är det mer sällsynt att läkare
ger de dödande injektionerna utan det
görs i de flesta fall av annan medicinskt
skolad personal. I delstaten Illinois, där-
emot, har delstatskongressen antagit en

lag som förbjuder myndigheterna att of-
fentliggöra namnen på de läkare som
deltar vid avrättningar därför att man
inte vill att dessa läkare skall brännmär-
kas av AMA eller delstatsavdelningen.

Dödsstraff bör förbjudas
Personligen delar jag helt din uppfatt-
ning att dödsstraff borde förbjudas i alla
länder liksom också kroppsstraff och
den tyvärr alltför vanligt förekommande
tortyren av fängslade och fångar. 

Läkarkåren har en viktig opinionsbil-
dande roll i dessa frågor som jag menar
att vi måste ta på större allvar.

Anders Milton 

tidigare ordförande i WMA

Replik:

Läkare skall aldrig medverka vid dödsstraff 

WMA måste agera mot dödsstraffet
❙❙ George W Bush har nyligen besökt
Sverige, och samtidigt har två federala
avrättningar i USA skett omedelbart före
och efter besöket. George W Bush har
enligt uppgift avslagit den nådeansökan
som ingavs vid den senaste avrättningen. 

USA på föga hedrande femteplats
USA tillhör världens demokratier, och
det finns anledning att fundera kring var-
för landet i fråga hittills detta år innehar
en femteplats vad gäller antalet verk-
ställda avrättningar. Kina är ledande och
länder som Irak, Iran och Saudiarabien
ligger före USA. Dessa länder kan väl
knappast kallas demokratier i den me-
ning vi i Europa avser. 

När Anders Milton blev ordförande i
World Medical Association bad jag ho-
nom att i Läkartidningen kommentera
WMAs betydelse vad gäller dödsstraf-
fets möjlighet att existera i USA. Anders
Milton försäkrade att medlemmar i det
amerikanska läkarförbundet inte deltog i
dödsstraffens utförande. Jag ställer mig
frågande till huruvida detta är riktigt. 

I USA har »humaniseringen« av
dödsstraffet lett till att de flesta straff nu
verkställs genom injektion av sömn-
medel, medel med curareliknande effekt
och som slutpunkt kalciumklorid för att
uppnå ventrikelflimmer och asystoli.
Vissa delstater har dessutom insett att
förfarandet blir billigare än att installera
nya »yellow mamas« (elektriska stolar). 

Kan inte tiga still
Jag tror inte att dödsstraffet i USA ge-
nomförs utan medverkan av medicinsk
personal. Under alla omständigheter
kan, som jag ser det, WMA inte längre

stillatigande åse hur dödsstraffet kan
kvarstå som påföljd till ett brott. Straffet
har i USA, i icke ringa omfattning, ut-
mätts mot förståndshandikappade och
barn. Syftet med WMA är bl a att tjäna
mänskligheten för att uppnå högsta möj-
liga standard vad gäller medicinsk etik
för alla världens folk. 

WMA måste nu, inte minst via An-
ders Milton som är ordförande, agera
kraftfullt för att deklarera sin inställning
till dödsstraffet som sådant och medi-
cinsk personals medverkan vid straffets
utmätning. WMA bildades 1947, delvis
som en följd av andra världskrigets elän-
de. Alltför väl känner vi till vad vissa lä-
kare gjorde under detta krig, i »statens
tjänst«. 

Torbjörn Jonson 

distriktsläkare, Halmstad 
jonson@mbox303.swipnet.se

❙❙ Artikeln om handsvett i Läkartidning-
en 15/01 (sidorna 1766-72) av Drott och
medarbetare, med medicinsk kommen-
tar av Lars Räf, ger upphov till ett par re-
flexioner. Vid neurokirurgiska kliniken i
Linköping opererade vi (jag) mellan cir-
ka 1975 och 1984 ett tiotal fall av hand-
svett (och, en passant, något fall av mb
Raynaud) med öppen torakal sympat-
ektomi enligt den metod som föreskri-
vits av Hugo Andersson i Göteborg [1],
vilken jag också kontaktade inför det
första ingreppet – världen var mindre då!

Relativt stort ingrepp
Ingreppet var relativt stort, då det inne-
bar bortbitande av en kosto-vertebral
led. Man kunde i och för sig nå gräns-
strängen även mellan två leder, men det-
ta blev ganska bökigt med ökad risk för
pneumotorax. På grund härav, och då vi
inte hade någon ekonomisk vinning av
ingreppet, utfördes detsamma enbart på
mycket stark indikation, och givetvis
aldrig på barn. Vi startade alltid på den
dominanta sidan, och om vi åstadkom ett
hål på pleura (även om detta som regel
kunde tätas så att dränage ej behövdes)
fick andra sidan vänta.

Patienterna informerades om riskerna
För neurologer som Hugo Andersson
och undertecknad var (är) det självklart
att delande av nervösa strukturer medför
vissa konsekvenser, varför information
om risken för Horner, för smärta och
kompensatorisk svettning alltid gavs till
våra patienter (liksom om att det kom-
mer att göra ont ett bra tag postoperativt).

Man kan kanske förundra sig över att
man nu på samma eller mindre popula-
tion sett sig föranlåten att operera i stor-
leksordningen 50–100 gånger så många
patienter (det exakta antal som opererats
på indikationen handsvett framgår ej
helt klart). 

Som kirurg måste man alltid då pati-
enter efter ett ingrepp klagar över objek-
tivt tämligen banala besvär fråga sig om
operationsindikationen var riktig, och,
om de klagande sluter sig samman i en
förening, kanske också om man tillräck-
ligt beaktat kontraindikationerna.

Lennart Rabow

docent, specialist i neurokirurgi 
och algologi, medicinsk chef, 

Smärtkliniken Kronan, Stockholm
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