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debatt och brev

ligt uttalat att vi inte är bered-
da att bejakamöjligheten till
ett införande av aktiv döds-
hjälp i vårt land – punkt fem.
Vi skriver: »Att till en allvar-
ligt sjuk patient i livets slut-
skede skriva ut läkemedel
med vilka patienten själv kan
välja att för egen hand förkor-
ta sitt lidande är något annat
än att en läkare aktivt ger lä-
kemedel så att patienten avli-
der, även omdet i både fallen
sker på den beslutskapabla
patientens begäran.«Därför
vill vi pröva tanken på och
möjligheten till läkarassiste-
rat livsslut – punkt fyra.

Ingen av oss vill förneka de
svårigheter som föreligger när
det gäller att bedömaenpati-
ents tillstånd i livets slutskede:
• hennesmöjligheter till att
utöva sin autonomi utan
påtryckningar av olika slag

• hur autentisk hennes öns-
kan att dö är

• hur outhärdligt lidandet
och döendet kan vara eller
tänkas bli

• var gränsen ska sättas för
när livets slutskede inträder

• omnya steg kan leda till
bättre vård eller ett slut-
tande plan.

Men dessa svårigheter för
människor runt omkring en
döendemänniska får inte
hindra oss från att ta den
döendemänniskans egen
situation på allvar genomatt
undersökamöjligheten att ge
patienten själv i slutskedet av
sitt liv ett större inflytande
över vård och behandling.
Omde tre första punkterna

i vårt dokument blir uppfyllda
är detmöjligt att det endast
blir ettmycket begränsat an-
tal patienter, där det behöver
bli aktuelltmed läkarassiste-
rat livsslut.Men för demdet

gäller kan det ha en avgö-
rande betydelse i slutskedet
av livet attmöjligheten finns
– oavsett omde väljer att an-
vända sig av den eller inte.

Britta Hännestrand anför i sitt
debattinlägg fyra argument
mot eutanasi:
• De somoftast hörs i debat-
ten är starka och friska.

• Eutanasi ger läkarenmera
makt.

• Gränsenmellan att döda
och låta leva.

• Varför inte vid andra lidan-
den än sjukdom?

I denmån hennes inlägg är en
kommentar till vårt doku-
ment förefaller de fyra argu-
menten förbryllande närman
läser vad vi har skrivit. Vi vill
inte ha ett ökat inflytande för
de starka och de friska i sam-
hället. Vi vill inte genomvårt
dokument ökamöjligheterna
för vare sigmedicinskt eller
ekonomiskt resultatansvariga
attminska kostnaderna inom
hälso- och sjukvården. Vi vill
inte genomvårt dokument ge
något bidrag till lösningen av
lidandet i tredje världen.

Det förslag vi vill pröva – ex-
empelvismöjligheten till lä-
karassisterat livsslut – inne-
bär visserligen ett ökat pati-
entinflytande vid vård i livets
slutskede.Men det innebär
ett ökat inflytande endast för
den patient som själv befin-
ner sig i livets slutskede, som
själv vill ha och som själv kan
hamöjlighet till ökat självbe-
stämmande över sin vård och
behandling under den sista
tiden av livet – inga andra
människor!

Trots alla farhågor som vi i
vissa stycken själva delarmed
många av dem somdeltar i de-
battenmed anledning av vårt
dokument tycker vi att det är
hög tid att det är den lidande
och döendemänniskan själv
sommåste få ha sista ordet
och därmed ett avgörande in-
flytande över slutskedet i sitt
liv.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

försäkringskassan svarar öjerskog:

Inte ovanligt att det
medicinska underlaget
behöver kompletteras
■ BjörnÖjerskog har i LT
5/2009 (sidan 262) uttryckt
hur han tycker att svårt sjuka
patienter trakasseras av För-
säkringskassan. I det aktuella
fallet är det en av BjörnÖjer-
skogs egna patienter därÖjer-
skog ombetts komplettera sitt
medicinska underlag för be-
dömning av förmåga att arbe-
ta vid sjukdom. Patienten är
proktokolektomerad och för-
seddmed ileostomi, vilket
Öjerskog angett under »sta-
tus« på blanketten, och som
beskrivning av nedsatt förmå-
ga till aktivitet på individnivå
angett »stomiskötsel, sårsköt-
sel samt smärtor«.
Öjerskog anger sedan att

»okunnigheten bland hand-
läggarna på Försäkringskas-
san torde varamonumental
omman inte har klart för sig
att om tjocktarm inklusive
ändtarm avlägsnats och pati-
enten försettsmed ileostomi
(påse påmagen) så innebär
detta en total avsaknad av ar-
betsförmåga oavsett vilket ar-
beteman har«.

Öjerskogs inlägg kan läsas
som att hanmenar att alla in-
dividermed ileostomi är helt
arbetsoförmögna oavsett ar-
bete. Så ser inte verkligheten
ut.Möjligen är det så att pati-
enten i detta fall är nyopere-
radmen det framgår inte av
Öjerskogs inlägg. Om infor-
mationen i detmedicinska
underlaget var lika sparsam
somdet verkar avÖjerskogs
inlägg att döma så finns det
full förståelse för handlägga-
rens begäran omkomplette-
rande uppgifter.Med all re-
spekt för Öjerskogs känne-
domom sin patient så är
»stomiskötsel, sårskötsel
samt smärtor« ingen beskriv-
ning av aktivitetsnedsättning
på individnivå.
I detta fall, liksom i andra

fall, försöker handläggaren att

göra ett gott arbete genomatt
ha ett tillräckligtmedicinskt
underlag för sitt beslut angå-
ende rätten till sjukpenning.

Det är inte ovanligt att deme-
dicinska underlag som läm-
nas till Försäkringskassan be-
höver kompletteras. Kom-
pletteringarna görs för att
bättre kunna bedöma rätten
till ersättning. Det ärmed re-
spekt för den enskilde och
rakamotsatsen till trakasse-
ring. För det förtjänar hand-
läggaren respekt såväl av pati-
enten som, inteminst, av den
läkare vars uppgift är att till-
handahålla detmedicinska
underlaget för beslutet. Om
då denne läkare vid en begä-
ran omkomplettering känner
sig som en bov så är det den-
nes problemoch inte någon
annans.

När det gäller Öjerskogs redo-
visade problemmed kommu-
nikationen så kan vi bara be-
klaga att det inte nått fram till
Öjerskog att Försäkringskas-
san sedan något år tillbaka
har ett särskilt inrättat Kund-
center för partnersmed ett
direktnummer, 0771-17 90 00.
Där finns det alltid en kvalifi-
cerad handläggare som är be-
redd att svara påÖjerskogs
frågor.Många avÖjerskogs
kollegor har använt sig av den
möjligheten, och så vitt vi vet
så har den servicen blivit
mycket uppskattad. Pröva
den nästa gång.
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»… dessa svårigheter
för människor runt om-
kring en döende män-
niska får inte hindra
oss från att ta den dö-
ende människans egen
situation på allvar …«


