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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.
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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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