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S
venska Läkaresäll-
skapets nya etiska 
riktlinjer kring palli-
ativ sedering i livets 

slutskede [1] har diskuterats 
kritiskt i en debattartikel i LT 
45/2010 av Leijonhufvud och 
Lynøe [2]. Det är en viktig de-
batt i en svår fråga, som pri-
märt rör den specialiserade 
palliativa vården men som 
utvidgat kan få betydelse för 
många fler patienter. Vi tyck-
er att de nya riktlinjerna i 
 huvudsak är väl formulerade 
och önskar lyfta fram några 
punkter i debattinlägget till 
diskussion.

Leijonhufvud och Lynøe rik-
tar kritik mot riktlinjernas 
tidsdefinition av när palliativ 
sedering är tillämpbar. De 
vill också om formulera tolk-
ningen av vad  förekomsten av 
behandlingsalternativ inne-
bär. De bygger sitt resone-
mang på att det föreligger ett 
outhärdligt lidande som inte 
kan lindras (är behandlings-
refraktärt) och där palliativ 

sedering är det enda lindran-
de behandlingsalternativet 
till ett annars svårt lidande. 
De exemplifierar med ett fall 
av fysiskt lidande (kramper) 
hos patient med mycket kort 
förväntad återstående levnad 
(minuter–timmar). Detta fall 
är dock knappast representa-
tivt för deras argumentation. 
De nya etiska riktlinjerna 
motsäger inte på något sätt en 
sedering i exempelsituatio-
nen, där sedering för övrigt 
redan är rutin.

Som kliniskt verksamma 
läkare inom vården av döen-
de människor menar vi att 
verkligheten är mycket kom-
plex och att Leijonhufvuds 
och Lynøes resonemang ger 
upphov till flera problem, som 
vi därför önskar belysa kort.

1. I artikeln används »out-
härdligt lidande« och »be-
handlingsrefraktära sym-
tom« omväxlande i samma 
syfte, vilket väcker frågor. 
Det finns en diskrepans i 
dessa begrepp som gör att de 
inte går att likställa. 

Några exempel: En ångest-
fylld, deprimerad person 
uppfattar sitt lidande som 
outhärdligt och tror inte att 
situationen kan förändras. 
Men tillståndet är sannolikt 
inte behandlingsrefraktärt.

En person med malign be-
handlingsrefraktär smärta 
uppfattar att livet innehåller 

goda kvaliteter som gör lidan-
det hanterbart. Det är där-
med inte outhärdligt. Några 
av de hundratusentals 
svenskar som lider av be-
handlingsrefraktär kronisk 
smärta bedömer sig ha »out-
härdligt lidande«. 

Ett outhärdligt lidande är 
inte en objektiv medicinsk 
dia gnos, utan en subjektiv 
upplevelse som inte kan defi-
nieras, då det är patienten 
som själv uppfattar om ett 
outhärdligt lidande föreligger 
[3]. Studier av dödsönskan i 
livets slutskede visar att pa-
tienter framför allt framhål-
ler det stora existentiella och 
psykologiska lidandet som 
outhärdligt, inte det fysiska 
[4-6]. Studier av läkares be-
dömning av »outhärdligt li-
dande« hos patienter i sam-
band med dödshjälpsönske-
mål visar på svårigheter och 
individuella skillnader i be-
dömningar [6].

Då behandlingsrefraktärt 
outhärdligt lidande finns inte 
bara i livets absoluta slut ska-
pas avgränsningssvårigheter i 

riktlinjer för palliativ sede-
ring. Gruppen som kan bli fö-
remål för sederingsterapi blir 
större enligt Leijonhufvuds 
och Lynøesförslag än enligt 
nuvarande riktlinjer. Kan ett 
existentiellt lidande vara indi-
kation för palliativ sedering? 
Vem ska göra bedömningen?

2. Om det finns ett juridiskt 
problem med att, som i rikt-
linjerna, tidsbegränsa pallia-
tiv sedering till en viss fas i 
patientens liv (de sista en–två 
veckorna) är det svårförståe-
ligt och ologiskt att, som arti-
kelförfattarna, i stället lanse-
ra en annan tidsbegränsning 
(de sista två månaderna). 
Varför är den mer rätt? Om 
det, som det påstås i artikeln, 
är felaktigt att stipulera en 
tidsgräns för när palliativ se-
dering kan erbjudas av sjuk-
vården, kan denna terapi då 
erbjudas patienter oavsett 
förväntad återstående livs-
längd, exempelvis månader– 
åratal före förväntad död? 
Har t ex en patient med ny-
diagnostiserad demens rätt 
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»Kan ett existensiellt lidande vara indikation för palliativ sedering?«
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till sövning om hon anser 
 situationen outhärdlig ur 
psykologisk eller existentiell 
synvinkel? Har en 20-åring 
som gjort flera självmords-
försök och som upplever 
 outhärdligt lidande rätt att 
 sövas? I Holland diskuterar 
man redan demensdiagnosen 
som en tänkbar indikation 
för dödshjälp, eftersom dia-
gnosen skapar ett stort lidan-
de. Att självmord och själv-
mords försök är grundade i 
ett stort existentiellt lidande 
är också en självklarhet.

3. att, som det refereras i ar-
tikeln, söva en person några 
veckor före hennes förvänta-
de död, utan vätsketillförsel, 
kommer att leda till att livet 
förkortas »något«, enligt för-
fattarna. Men om sederings-
terapin, som de föreslår, inte 
tidsbegränsas till några veck-
or före förväntad död utan 
i stället till några månader 
före livets slut (vilket dessut-
om är svårt att prognostisera 
med någon större exakthet), 
torde livet förkortas inte bara 
»något«, utan snarare med 
– några månader. Exakt hur 
skiljer sig detta förfarande 
från dödshjälp, mer än i has-
tighet?

4. Författarnas förslag till 
tolkning av vad behandlings-
alternativen innebär ter sig 
kontroversiellt. Dessa före-
slås inte bestå av de efter 
medicinsk bedömning (evi-
densbaserad, förhoppnings-
vis) möjliga behandlingsal-
ternativen, utan i stället av de 
av patienten accepterade be-
handlingsalternativen. 

Således, om patienten väg-
rar acceptera samtliga av sjuk-
vården föreslagna evidensba-
serade och troligtvis lindran-
de behandlingar, blir patien-
tens symtom enligt detta 
resonemang behandlingsre-
fraktärt, trots att möjliga be-
handlingar inte prövats. Detta 
torde leda till konsekvenser 
där patienter själva kan välja 
sina behandlingar fritt, då 
icke önskade alternativ »inte 
räknas«, utan önskade be-
handlingsalternativ i stället 
ställs mot obehandlat lidande. 

Författarna skriver samti-
digt att det avgörande »måste 
vara bedömningen av om det 
finns ett medicinskt behov 
eller inte« som avgör om se-
deringsterapi ska tillämpas. 
Det ter sig motstridigt mot 
tidigare påstående, såvida 
man inte menar att det är pa-
tienten som definierar det 
medicinska behovet. Ska det-
ta resonemang reserveras till 
livets slutskede eller applice-
ras inom hela sjukvården? 
Enligt hälso- och sjukvårds-
lagen kan patienten självklart 
tacka nej till erbjuden be-
handling, men har samtidigt 
inte rätt att kräva en viss be-
handling. Artikelförfattarnas 
förslag ter sig inte kongruent 
med denna lag.

Sammanfattningsvis tycker 
vi att det finns flera underlig-

gande antaganden i inlägget 
som författarna undviker att 
diskutera men som de samti-
digt lanserar. Vi föreslår att 
dessa viktiga frågor i stället 
bör diskuteras öppet. 
• Har patienter rättighet att 

kräva viss behandling från 
sjukvården?

• Finns det en etisk skillnad 
mellan dödshjälp och sede-
ringsterapi utan tillförsel 
av vätska och nutrition må-
nader (eller längre tid) före 
förväntad död? 

• Hur ser vi hälsoekono-
miskt och prioriterings-
mässigt på vården av själv-
ständiga patienter som 
sövs med bibehållen nutri-
tion månader före sin 
död?
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n Karlsson och Strang fram-
för kritiska synpunkter på 
vårt debattinlägg »Sederings-
terapi som förkortar livet – 
dråp eller adekvat behand-
ling« (LT 45/2010, sidorna 
2772-3). Innan vi bemöter 
synpunkterna vill vi betona 
att vi diskuterade sederings-
terapi till patienter som be-
finner sig i livets slutskede. 
Det handlar alltså inte om 
 deprimerade 20-åringar som 
försökt ta sitt liv.
 
1. Karlsson och Strang anser 
att det är ett problem att vi 
blandar ihop outhärdligt li-
dande med symtom som är 
terapirefraktära. Anledning-
en till att det skulle vara ett 
problem är att ett outhärdligt 
lidande är en subjektiv upple-
velse som patienten avgör, 
medan det är läkaren som av-
gör om symtomen är terapi-
refraktära. Men det är snara-
re denna uppdelning som är 
problematisk [1]. Om bedöm-
ningen av huruvida lidandet 

är outhärdligt är en patient-
fråga, hur kan då läkaren 
vara i en bättre position för 
att avgöra om en symtom-
lindrande handling har fun-
gerat eller inte? Lidande är 
 något som känns på »insi-
dan«, och i de fall där det inte 
finns några objektiva mått på 
en behandlingseffekt är be-
dömningen av denna också 
patientens. Alltså bör det 
vara patienten som avgör 
både om symtomen är out-
härdliga och om de är terapi-
refraktära.

Karlsson och Strang anser 
också att orsaken till ett lidan-
de bör beaktas. Om ångest har 
somatiska orsaker (exempel-
vis andningssvårigheter), så 
kan det vara en indikation för 
sederingsterapi. Men om or-
saken till ångesten är av exi-
stentiell karaktär bör man, 
enligt Karlsson och Strang, 
inte erbjuda patienten sede-
ringsterapi, allt annat lika. 

Vi anser att om en patients 
symtom är outhärdliga (obe-

roende av om symtomen har 
existentiella, psykiska eller 
somatiska orsaker), och inte 
går att behandla på ett för 
 patienten acceptabelt sätt, så 
bör en sådan patient kunna 
erbjudas sederingsterapi.

2. Karlsson och Strang upp-
fattar vårt debattinlägg som 
en kritik av Svenska Läkare-
sällskapets (SLS) nya riktlin-
jer [2]. Avsikten var dock en-
dast att påpeka problemet 
med en godtycklig tidsgräns 
för när sederingsterapi bör 
inledas. Palliativa läkare bru-
kar vilja begränsa kontinuer-
lig palliativ sedering till sista 
dygnet/dygnen före förvän-
tad död. SLS har föreslagit en 
tidsgräns på 1–2 veckor. 

Vi angav 1–2 månader en-
dast för att illustrera att va-
let av tidpunkt förefaller ar-
biträrt. Vi anser att det är 
behovet som avgör om och 
när sederingsterapi bör inle-
das. Ett behov av sederings-
terapi finns när inga andra 
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