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F
rågan om när det är rätt att avbry
ta en livsuppehållande behandling 
har varit föremål för betydande 
uppmärksamhet under det senas

te året. Med anledning av ett i medierna 
mycket uppmärksammat fall, där en 
kvinna önskade avbryta en pågående 
respiratorbehandling, kom Socialsty
relsen äntligen med besked om att läka
ren inte bara har rättighet utan också 
skyldighet att respektera en sådan öns
kan under vissa förutsättningar. Genom 
detta besked kom rättsläget att bli tyd
ligare som ett stöd för läkarkåren inför 
svåra beslut om liv och död. Detta med
förde också att Socialstyrelsens plane
rade arbete med nya föreskrifter kring 
livsuppehållande behandling kom att på
skyndas. Socialstyrelsen har nu lämnat 
sitt förslag till nya föreskrifter och all
männa råd samt en handbok på remiss. 

Föreskriften avser att reglera två situa
tioner i vården som är fundamentalt 
olika i etiskt avseende. Den första rör 
beslutskapabla patienter som »inte vill 
ha livsuppehållande behandling«. Här 
föreslår Socialstyrelsen en rättslig re
glering som fastslår att en beslutskapa
bel patient, under vissa förutsättningar, 
alltid har rätt att tacka nej till livsuppe
hållande behandling. Enda undantaget 
från denna huvudregel är om patienten 
på grund av allvarlig psykisk störning 
kan vårdas med stöd av lag om psykiat
risk tvångsvård (LPT).

De förutsättningar som ska föreligga 
är att patienten ska ha fått individuellt 
anpassad information, förstått infor
mationen, kunnat inse och överblicka 

konsekvenserna av sin önskan och att 
denna önskan stått fast över tillräcklig 
tid. Efter att ha rådgjort med »minst en 
annan legitimerad yrkesutövare« ska 
läkare då »ta ställning till« patientens 
begäran. En ökad tydlighet hade varit 
om föreskriften i stället formulerats 
som att läkare ska »respektera« patien
tens begäran. 

Svenska Läkaresällskapet hälsar 
denna nya föreskrift med tillfredsstäl
lelse. Det är viktigt att den förskjutning 
som skett – från att patienten varit »före
mål för vård« till en vård som utgår från 
patientens önskan – nu också får en 
rättslig reglering i överensstämmelse 
med denna princip. Denna del av före
skriften är i huvudsak välformulerad 
och står i full överensstämmelse med 
Läkaresällskapets riktlinjer från 2007.

Den andra situationen rör patienter där 
läkaren bedömer att vården bör avslutas 
alternativt inte inledas. Här föreslår So
cialstyrelsen att detta ska rubriceras 
som »När det inte är förenligt med ve
tenskap och beprövad erfarenhet att ge 
livsuppehållande behandling«. Här me
nar vi att Socialstyrelsen valt fel fokus i 
problematiken.

I vårdens vardag förekommer dagli
gen situationer då läkaren inte har möj
lighet att rädda en patients liv, men ock
så situationer där läkaren inte bedömer 
att det är rimligt att fortsätta behand
lingen av andra skäl. Läkaren kan bedö
ma prognosen som extremt dålig för ett 
meningsfullt eller värdigt liv. Läkaren 
kan också bedöma situationen som ut
siktslös och att det inte gagnar patien
ten att fortsätta en behandling där li
dandet överväger nyttan. Det handlar 
således inte alltid om antingen liv eller 
död, utan verkligheten är fylld av nyan
ser däremellan. 

Med det kriterium som Socialstyrel

sen valt – vetenskap och beprövad erfa
renhet – framstår emellertid frågan 
som strikt medicinsk och/eller juridisk 
på ett sätt som vi menar inte motsvarar 
vad den handlar om. Beslut om livsuppe
hållande behandling är, enligt vår me
ning, inte endast en fråga om medicinsk 
vetenskap utan inbegriper i allra högsta 
grad värdefrågor där såväl vårdperso
nalens som patientens värdepreferen
ser kommer till uttryck. Vi tror inte att 
Socialstyrelsen är omedveten om detta, 
men som föreskriften nu är formulerad 
göms de etiska frågorna bakom medi
cinska och vetenskapliga begrepp.

Vid senaste årsmötet med Svensk för
ening för anestesi och intensivvård pre
senterades fyra autentiska fall från in
tensivvården med svårt sjuka patienter. 
Deltagarna, ett stort antal narkosläkare, 
fick kunskap om detaljerade medicinska 
fakta och sjukdomsförlopp hos respekti
ve patient. De fick därefter med mento
meter ange om de ansåg att behandling
en skulle avbrytas, fortsätta eller inten
sifieras. Spridningen i svaren blev bety
dande, vilket vi tolkar som att 
deltagarna gjorde olika värderingar av 
samma medicinska fakta. Vilket eller 
vilka av svaren var då i enlighet med »ve
tenskap och beprövad erfarenhet«? Är 
det överhuvudtaget möjligt att fastslå? 
För oss blev detta ett tydligt exempel på 
att »vetenskap och beprövad erfaren
het« inte är tillräckligt som kriterium 
för att avstå från att inleda eller avbryta 
pågående livsuppehållande behandling.

Att beslut på detta område är fyllda av 
värderingar är således inte förvånande 
och heller inte möjligt att undvika. Vi 

Att avbryta en livsuppehållande 
behandling är ett etiskt beslut
Beslut om livsuppehållande behandling är inte endast en 
fråga om medicinsk vetenskap utan inbegriper i allra 
högsta grad värdefrågor där såväl vårdpersonalens som 
patientens värdepreferenser kommer till uttryck. Denna 
etiska dimension bör framgå av Socialstyrelsens riktlin
jer, anser Ingemar Engström, Läkaresällskapet.
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tror därför att föreskrifterna också 
måste ha en etisk valör i begrepp, rekvi
sit och krav för att motsvara den svåra 
och komplexa verklighet som läkaren 
har att hantera.

I Läkaresällskapets riktlinjer an
vänds begreppet »inte längre gagnar 
patienten«, som vi menar har just en så
dan etisk valör. Begreppet är inte helt 
oproblematiskt men tydliggör ändå den 
etiska problematiken. Vi menar att 
dessa svåra beslut alltid är en kombina
tion av medicinska fakta och etiska vär
deringar som måste tydliggöras. 

Vi föreslår därför att förutsättningen 
i stället bör lyda: »När det inte är fören
ligt med vetenskap och beprövad erfa
renhet och inte längre gagnar patienten 
att ge livsuppehållande behandling«. 
Utan detta tillägg ger Socialstyrelsens 
skrivning intryck av att frågan inte har 
med etik att göra utan endast handlar 
om en medicinsk bedömning av fakta, 
vilket döljer väsentliga dimensioner av 
beslut rörande liv och död.

Vi ser också gärna att det i föreskriften 
förs in ett krav på att, om det finns tid 
och möjlighet, en etisk analys av situa
tionen görs och dokumenteras i journa
len. Detta är stora delar av läkarkåren 
inte särskilt vana vid att utföra. Men vi 
menar att eftersom vi som läkare är an
förtrodda möjligheten att avbryta livs
uppehållande behandling bör vi också 
kunna ge skäl för vårt handlande. Detta 
kan innebära behov av förnyade utbild
ningsinsatser kring medicinsk etik, vil
ket sannolikt skulle höja kvaliteten på 
beslut om liv och död samt skapa en 
tydlighet för alla berörda.

Läkaresällskapet har, i likhet med 
många andra remissinstanser, ytterli
gare en rad förslag till förbättringar av 
texten. Vi hoppas att Socialstyrelsen 
inte låter en förutbestämd tidplan med
föra att man publicerar en produkt som 
inte kommer att skapa den tydlighet 
som otvivelaktigt behövs på detta om
råde och som läkarkåren länge efter
lyst. Det är viktigare med en bred för
ankring och uppslutning kring en vik
tig författningstext och att detta får ta 
den tid som behövs.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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läs mer För fullständig referens lista se 
Lakartidningen.se  
 
Se även förra veckans nummer (sidan 1100) 
där bl a Läkarförbundets remissvar redovisas.

apropå! Ett brev med begäran om lungskintigrafi

Klinisk uppföljning eller 
hårdhänt marknadsföring?

en forskarkollega be
gär i ett brev till min 
klinik att vi beställer 

34 lungskintigrafier utan 
att vare sig de eller vi har 
träffat patienterna. An
ledningen: i en nationell 
enkätundersökning, fi
nansierad av bl a ett före
tag som marknadsför ett 
läkemedel mot pulmonell 
hypertension, har man i 
vårt upptagningsråde 
identifierat 34 personer 
med misstänkt kronisk 
lungemboli – de har sym
tom tydande på pulmo
nell hypertension.

Det rör sig om personer, 
selekterade ur ett stort 
riksomfattande material 
med diagnos akut lung
emboli 2005, där enkät
svaren antyder »kvar
stående besvär i form av 
andfåddhet eller risktill
stånd för utveckling av 
kronisk lungemboli« och 
där man påvisat »förhöj
da NTproBNPnivåer 
och/eller förändrat EKG«.

Vi ansåg att forskarteamet 
borde ombesörja detta och 
avböjde. Man svarade att 
»studien har nu övergått 
till ett kliniskt omhänder
tagande där vi handhar 
kliniskt sjuka patienter« 
och att begäran »skall ses 
som en klinisk remiss på 
kliniskt sjuka patienter«. 
Studien tycks dock fortfa
rande pågå, förmodar jag, 
eftersom den till brevet 
bifogade mallen för lung
skintigrafiremiss avslu
tas med »Tacksam för 
svarskopia« (till forsk
ningssjuksköterskan). 

när vi ifrågasatte tillväga
gångssättet till vår etik
prövningsnämnd svarade 
nämndens vetenskapliga 
sekreterare:

»Vår uppfattning är att 
forskarteamet har agerat 
på ett föredömligt sätt, 
dvs tagit ansvar för att 
 patienter, åt vilka man 
upptäcker allvarliga eller 
behandlingskrävande 
åkommor, bör remitteras 
vidare till lämplig specia
litet inom den region pa
tienten tillhör. Om man 
t ex vid en enkätstudie 
upptäcker att en av de sva
rande tycks lida av en svår 
depression, skall denna 
person givetvis snarast 
hänvisas till ’närmaste’ 
psykiater. I det aktuella 
fallet har man vid studien 
påvisat ett antal patienter 
som skulle kunna ha kro
nisk lungembolisering, 
och enligt vår uppfattning 
är det således helt korrekt 
att hänvisa dessa patien
ter för vidare omhänder
tagande på re spektive 
hem orts sjukhus.«  

Jag är medveten om att 
sjukdom som uppdagas i 
en vetenskaplig under
sökning måste värderas 
kliniskt av klinisk läkare i 
hemmaregionen. Men nu 
har man inte upptäckt »all
varliga eller behandlings
krävande åkommor« utan 
personer som uppgivit 
dyspné i en enkät och med 
förhöjt NTproBNP, vilket 
kan ha många orsaker. 

Den för studiesyftet 
(»att bestämma antalet 
personer som efter en 

akut lungemboli utveck
lar tromboembolisk pul
monell hypertension«) 
nödvändiga patologiska 
lungskintigrafin är inte 
utförd utan man vill att vi 
ska ordna skintigrafin 
»som en klinisk remiss«.

enligt forskarteamet är 
regionens PAHcentrum 
»vidtalat och tar fullt an
svar för alla fynd av even
tuell kronisk lungemboli 
som kräver fortsatt ut
redning med sedvanlig 
pulmonalisangiografi och 
hjärtkateterisering«. Gäl
ler det även våra fem pa
tienter 90 till 97 år gam
la? Ska de också hjärtka
teteriseras? Är lungskin
tigrafi rakt upp och ner 
rätt väg att gå? 

Förhållandet att en 
part med ekonomiska in
tressen av utfallet med
verkar till studiens finan
siering är kanske ofrån
komligt men samtidigt en 
något besvärande faktor i 
sammanhanget.

Över 2 000 personer 
har svarat på enkäten, 
och på ett tusental har 
NTproBNP tagits, varför 
brevet med begäran om 
skintigrafier rimligen har 
gått till många sjukhus. 

Hur gör ni andra? 

eric Bertholds
överläkare, medicinkliniken,

Kärnsjukhuset i Skövde
eric.bertholds@gmail.com

Ett brev kan betyda så mycket.
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