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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?

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

n debatt och brev

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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n debatt och brev

behandlingar kan göra lidan-
det tolerabelt för en patient 
som befinner sig i livets slut-
skede. 

Vi påpekade vidare att det 
kan uppfattas som försum-
melse att avstå från att erbju-
da sederingsterapi med hän-
visning till en arbiträr tids-
gräns.

3. Karlsson och Strang frågar 
hur vi skiljer på dödshjälp och 
sederingsterapi om den sist-
nämnda innebär att patien-
ten avlider veckor eller måna-
der före förväntad död. 

Aktiv dödshjälp innebär att 
en läkare på patientens begä-
ran ger läkemedel som direkt 
orsakar patientens död. 

Sederingsterapi består av 
två moment: 1) man avstår 
från att inleda parenteral 
vätske- och nutritionsbe-
handling på patientens begä-
ran; 2) man sederar patienten 
med läkemedel som i sig inte 
förkortar livet. Patienten av-
lider som följd av att han/hon 
tackat nej till parenteral väts-
ketillförsel och nutrition, nå-
got som patienten har rätt att 
göra. Om sedering i det läget 
är enda sättet att kontrollera 
lidandet för patienten i livets 
slutskede är det straffrätts-
ligt försvarbart (med hänvis-
ning till ansvarsfrihetsre-
geln) och medicinskt befogat, 
oberoende av om patientens 
liv förkortas med timmar el-
ler månader.

Om man är restriktiv med 
att erbjuda sederingsterapi i 
syfte att hålla en bred rågång 
mellan sederingsterapi och 
vad man tolkar som döds-
hjälp så är detta bekymmer-
samt. Sagt på ett annat sätt: 
Den palliativa vårdens mål 
att inte förkorta liv [3] kan 
vara i strid med svensk häl-
so- och sjukvårdslagstift-
ning.
 
4. Karlsson och Strang frågar 
sist om behandlingar ska vara 
evidensbaserade eller patient -  
accepterade. De anser att om 
behandlingar endast ska vara 
patientaccepterade så öppnar 
det för att patienter kan kräva 
alla typer av behandlingar, 
inklusive sederingsterapi. 

Vår utgångspunkt är att be-
handlingar ska vara både evi-
densbaserade och värdebase-
rade. Att en behandling också 
är värdebaserad innebär att 
behandlingen även ska kunna 
accepteras av patienten. 

Behandling ska ges i sam-
råd med patienten, och finns 
det ett behov och resurser så 
har läkare en skyldighet att 
informera om och erbjuda pa-
tienten eventuella behand-
lingsalternativ. Det gäller 
inte minst patienter som be-
finner sig i livets slutskede. 
Om en sådan patient med en 
terapirefraktär existentiell 
ångest föredrar sederings-
terapi i stället för exempelvis 
värdighetsterapi bör man 
respektera patientens önske-
mål.

Vi menar att den här diskus-
sionen är viktig, och vi väl-
komnar möjligheten att ut-
veckla vår uppfattning ytter-
ligare. Det förefaller uppen-
bart att det finns en hel del 
ställningstaganden inom den 
palliativa vården som är mer 
värdebaserade än evidensba-
serade. I sista instans är det 
kanske en fråga om vems vär-
den som ska accepteras: den 
palliativa vårdens eller pa-
tientens.
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n Marie Wedin och Sjukhus-
läkarföreningen anser i ett 
 debattinlägg i Läkartidningen 
45/2010 (sidan 2826) att an-
talet mottagningsbesök per 
läkare är ett missvisande och 
orättvist mått för att bedöma 
sjukhusläkarnas patientkon-
takter. Vad som upprör henne 
är att Dagens Nyheter i en le-
dare i augusti 2010 återigen 
lyfter fram måttet »2,17 pa-
tientbesök per sjukhusläkare/
dag« från boken »Den sjuka 
vården« (2003), som jag är 
medförfattare till.

Marie Wedins debattartikel 
är fylld av missuppfattningar 
och felaktiga slutsatser sam-
tidigt som hon blandar sam-
man mått som är viktiga för 
patienters tillfrisknande med 
mått som är viktiga för skat-
tebetalarna. Det är viktigt att 
kunna ta emot många patien-
ter för att undvika köer och 
för att det annars åtgår fler 
läkare än vad som borde be-
hövas.

Antalet patientbesök per 
läkare är då ett viktigt signal-
mått eftersom sjunkande pro-
duktivitet över tid pekar på att 
resurser används alltmer in-
effektivt. Det allra viktigaste 
är då att undersöka vad läkar-
nas tid används till. De tre oli-
ka studier som vi  redogjorde 
för i »Den sjuka vården« visa-
de alla att bara mellan 20 och 
40 procent av läkares tid an-
vänds till direkt patientkon-
takt. Minst hälften av tiden 
går åt till administration, do-
kumentation, kommunika-
tion och möten, arbetsmo-
ment där det ofta finns stora 
effektiviseringsmöjligheter. 
Det måste ju te sig som enbart 
irriterande, även för läkare, 
att tvingas ägna tid åt att leta  
 efter vårdplatser eller kämpa 
med långsamma icke-kom-
municerande datasystem. 

Sjukvården brottas fortfa-
rande med stora produktivi-

tetspro-
blem. I 
Stock-
holms 
läns lång-
tidsut-
redning 
(2008) 
anges att 
produkti-
viteten, 
mätt som 
antalet 
patient-
besök per 
läkare, 
sjunkit 
med 19 
procent det senaste decenniet 
och uppgår till 2,6 besök per 
dag. I den siffran ingår all 
sjukvård, det vill säga såväl 
den mer besöksintensiva pri-
märvården som öppna specia-
listmottagningar utanför 
sjukhusen. Jämförbar siffra 
som anges i »Den sjuka vår-
den« för år 2000 för hela riket 
uppgick till 4 patientbesök per 
dag. Medelantalet patient-
besök per läkare i OECD-län-
derna är dubbelt så högt som i 
Stockholms läns landsting. 

Det privata näringslivet har 
under de senaste decennier-
na lyckats med stora produk-
tivitetshöjningar, till stor del 
genom implementering av IT. 
Sjukvården har trots otaliga 
lokala och regionala IT-sats-
ningar inte lyckats med detta. 
Felet är förstås det bristande 
ledarskap som kännetecknar 
sjukvårdens organisation, 
struktur, administration och 
ledning i Sverige.

Marie Wedin verkar upple-
va måttet 2,17 patientbesök 
per dag som personligt krän-
kande för läkarkåren. Men 
läkarna ska snarare ses som 
systemets fångar i byråkra-
tiska landsting och i sjukhus 
med många dåliga ledare.

Läkare anställda vid den 
amerikanska sjukvårdsorga-

Produktiviteten i sjukhusvården:

Läkarna är fångar i 
 byråkratiskt system
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Marie Wedin borde 
satsa på annat än 
att försvara siffran 
2,17, anser Monica 
Renstig.
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