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God dödskvalitet när döende patienter
slutar äta, konkluderar svag studie
❙ ❙ Att sluta äta har diskuterats som ett
ovanligt alternativ för patienter som vill
påskynda döden. Den aktuella studien
gjordes i Oregon, där man legaliserat lä-
karassisterade självmord.

En enkät skickades till samtliga hos-
pissjuksköterskor i Oregon (n=429). De
ombads beskriva det senaste fallet där en
patient avstått från mat och dryck i av-
sikt att förkorta livet. Totalt svarade 307
sjuksköterskor, och de rapporterade data
rörande 102 patienter från de senaste
fyra åren. Under denna period dog
40 000 patienter i hospisvård. Sjukskö-
terskorna fick göra retrospektiva skatt-
ningar av symtom, problem, livskvalitet
samt övergripande dödskvalitet under
patientens sista två levnadsveckor.

Som huvudorsaker till att patienten
ville påskynda döden angavs att patien-
ten var redo att dö, livet var meningslöst,
patienten hade låg livskvalitet (5 på en 9-
gradig skala), att patienten ville dö hem-
ma (!), ville kunna kontrollera sin sista
tid, fruktade autonomiförlust och kände
sig som en börda för andra. 81 procent av
patienterna dog inom 15 dagar efter att
de slutat äta och dricka.

Sjuksköterskorna fick skatta den to-
tala dödskvaliteten för patienterna på en
9-gradig skala under patientens sista två
levnadsveckor. Medianvärdet blev 8,
dvs en mycket god dödskvalitet, och
slutsatsen av studien är att denna typ av
patienter får en »god död«. 

Det finns flera svagheter i studien,
vissa diskuteras i arbetet, andra förbigås. 

Man diskuterar huruvida den kliniska
bilden med aptitlöshet, uttalad känsla av
meningslöshet, värdelöshet och döds-
önskan kan tala för att patienterna hade
en odiagnostiserad depression, men drar
ingen slutsats av att endast 9 procent be-
dömdes av psykiatriskt kunnig personal. 

Vissa av patienterna var fyra år gam-
la. Man diskuterar varken »recall bias«,
dvs den selektiva glömskan, eller »se-
lection bias«, dvs att 102 sjuksköterskor
av 429 möjliga diskuterar 102 fall drag-
na ur en population på 40 000 dödsfall.
Vidare visar forskning kring sorg att
minnet polariseras cirka tre månader ef-
ter dödsfallet: man minns bara det bästa
och det sämsta. 

Studien baseras på sjuksköterskornas
egna bedömningar. De avser att beskri-
va patienternas upplevda »dödskvali-
tet«, men patienterna har inte tillfrågats
över huvud taget. Studier visar att det är
notoriskt svårt för personal att skatta en
patients livskvalitet.

Att en döende patient vägrar äta och

uppger att livet är meningslöst kan ska-
pa ångest och maktlöshet hos persona-
len. I vilken mån den positiva skattning-
en »allt blev ju i alla fall bra på slutet«
står för en sann patientupplevelse eller
ett önsketänkande/rationalisering är
svårt att bedöma. Detta gör inte studien
ointressant men avspeglar mera sjukskö-
terskans perception än patientens upple-
velse. Det är anmärkningsvärt att en livs-
kvalitet med inslag av meningslöshet
och förringelsetankar (skattat som 5 på
en livskvalitetsskala) vänder och blir
nästan maximalt bra i och med att pati-
enten slutar äta.

En klinisk erfarenhet är att många pa-
tienter slutar äta och dricka som ett led i
döendet. De är varken hungriga eller
törstiga, och att äta kan snarast ge upp-
hov till illamående. Patienterna slutar
äta för att de är döende, snarare än att de
dör för att de slutar äta. Ingen av sjuk-
sköterskorna frågade explicit om patien-
tens avsikter, i stället har man tolkat pa-
tientens handlingar.

En huvudfråga handlar om mätpro-
blem. Man har använt en egen skala, det
framgår inte om den är validerad eller re-
liabilitetstestad. Att be personal skatta
»dödskvalitet« som ett snitt över två
veckor är svårt, tillståndet varierar från
dag till dag.

Trots svagheterna är studien intressant,
eftersom den är hypotesgenererande,
även om den inte svarar på den ställda
frågan. Resultaten baserar sig på sjuk-
sköterskors upplevelser av ett komplext
och laddat fenomen i en retrospektiv stu-
die baserad på 102 fall dragna ur en po-
pulation på 40 000 dödsfall. Som förfat-
tarna själva konkluderar, borde uppföl-
jande studier göras prospektivt för att
bedöma i vilken mån data håller. I en så
här laddad och komplex forskningsfråga
skulle en kombination av kvantitativ en-
kät och kvalitativ djupintervju kunna ge
mera kunskap än enbart nyttjandet av
den ena metoden.
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❙ ❙ Att specifikt informera patienten
om risker, t ex att välja – eller inte
välja – en viss behandling, är inget
doktorer vanligen tränas i. Ändå blir
den färdigheten alltmer betydelse-
full.  Patienten förväntas idag  delta
i komplexa beslut rörande sin egen
behandling och välja mellan olika
alternativ.  Samtidigt  vet vi att upp-
fattningar  om risker ofta bygger mer

på känslomässiga ställningstagan-
den än på faktainformation. Rädslan
för MPR-vaccination av barn är ett
aktuellt exempel.

Att ge ett reellt innehåll åt begreppet
»informerat samtycke«  kan troligen
göras bättre om man läst John Pa-
lings  pragmatiska  råd i veckans
nummer av BMJ (2003;327:745-8).
Paling är professionell kommunika-
tör och rådgivare åt industrin – en
bransch vars  riskinformation  grans-
kas under lupp av medierna.

Många av hans råd känns igen
från diskussioner om hur läkeme-
delsstudier bör presenteras. Man bör
informera med reella tal och undvi-
ka procentsatser och deskriptiva ter-
mer som »liten risk«. Framför allt
bör man dock skaffa sig visuella
hjälpmedel, och det finns förslag på
några enkla och mycket tydliga så-
dana i artikeln.

Det är lätt att övertyga sig själv
om det pedagogiska diagrammets
betydelse om man går in på någon av
de webbplatser som kallas »riskkal-
kylatorer«. Genom att lägga in upp-
gifter om sina vanor kan  man räkna
fram sin individuella risk att drabbas
av/undvika hjärt–kärlsjukdom, can-
cer eller annan  potentiellt livshotan-
de åkomma. Webbplats har visserli-
gen kritiserats för att svaren är svår-
tolkade för en lekman, men bakom
står seriösa institutioner. Det är ing-
et fel på den vetenskapliga trovär-
digheten.

Testa dig själv på t ex
www.yourcancerrisk.harvard.edu 
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