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De senaste dagarna har kvali
teten i bedömningar av pre
parat från hudförändringar 
diskuterats i massmedierna. 
Det är en angelägen diskus
sion, som kan vidgas till alla 
typer av laboratorieunder
sökningar. De flesta beslut i 
vården påverkas av laborato
rieresultat. Uppgifter som 
samlas i de nationella kvali
tetsregistren baseras i flera 
fall på resultat av laboratorie
undersökningar. Laboratorie
resultaten kommer antingen 
från mätinstrument eller 
från bedömningar, på givna 
kriterier, efter enskilda indi
viders iakttagelser. 

Gemensamt för alla typer 
av resultat är att man måste 
kunna visa hur tillförlitliga 
de är. Det räcker inte att labo
ratoriet använt sofistikerad 
mätutrustning, eller att hän
visa till medarbetarnas erfa
renhet eller tjänsteställning. 
Kompetens måste i dag syn
liggöras!

Det finns ett verktyg som ut
vecklats just för att demon
strera sådan kompetens, 
nämligen extern kvalitets
säkring (EQA, i USA ofta be
nämnt »proficiency testing« 

eller kompetensprövning). 
EQUALIS är ackrediterat för 
att använda verktyget för 
jämförelser av laboratorie
resultat inom sjukvården. 

EQUALIS ägs av Sveriges 
Kommuner och landsting 
tillsammans med Svenska 
Läkaresällskapet och Insti
tutet för biomedicinsk labo
ratorievetenskap. Verksam
heten drivs i bolagsform, där 
ägarna hittills inte ställt krav 
på vinstutdelning.

Nästan alla sjukhuslaborato
rier och flertalet vårdcentrals 
laboratorier deltar i sådana 
program för extern kvalitets
säkring. Identiska provmate
rial distribueras till deltagar
na som undersöker materia
len samtidigt. Därefter kan 
man jämföra sitt eget resultat 
med andra deltagares resul
tat och i vissa fall även med 
ett sant resultat. 

Resultaten från sådana 
jämförelser kan laboratorier
na sedan använda för att de
monstrera sin kompetens för 
t ex vårdgivare, beställare 
och i princip även för berörda 
patienter. Resultaten kan 
också, i förekommande fall, 
visa inom vilka områden man 
behöver vidareutveckla kom
petens.

Det är inte alltid enkelt att 
 arrangera bra och belysande 
jämförelser av det här slaget. 
Det finns t ex alltid en osä
kerhet kring vad som är ett 
»sant resultat«, inte minst för 
den typ av undersökningar 
som utförs inom diagnostisk 
patologi. Att bedömningen 
kommer från en enskild indi
vid, och inte från ett mätin
strument, är en extra utma
ning. Till detta kommer att 
ämnesområdet diagnostisk 
patologi är mycket stort.

EQUALIS offentliggör ald
rig enskilda deltagares resul
tat i jämförelserna. Det sam
lade intrycket av resultaten 
inom området patologi är att 
den diagnostiska kompeten
sen i Sverige är god. Men det 
finns många områden där 
graderingar och gränsdrag
ningar visar alltför stor hete
rogenitet.

Det är inte möjligt att konti
nuerligt kontrollera allt med 
jämförelser. EQUALIS ex
pertgrupp för patologi och 
cytologi väljer för varje år ut 
fokusområden för utskicken. 
Det senaste riktade utskicket 
just kring bedömning av me
lanom, som nu varit aktuellt i 
diskussionen, gjordes 2004 
då 25 av landets 27 laborato
rier för patologi deltog. En 
planerad uppföljning med en 
förnyad jämförelse har dock 
ställts in. En anledning har 
varit svårigheter att få fram 
lämpligt provmaterial på 
grund av resursbristen och 
den ansträngda arbetssitua
tionen i patologkåren. 

Det illustrerar ett viktigt 
problem: när beställare och 
vårdgivare frågar efter kor
tare svarstider och inte efter 
kvalitet eller resultat från ex
tern kvalitetssäkring, finns 

risk att rutindiagnostiskt ar
bete prioriteras i förhållande 
till att delta i aktiviteter kring 
extern kvalitetssäkring.

I många andra länder är del
tagandet i extern kvalitets
säkring ett krav från bestäl
lare eller myndigheter. I Sve
rige är deltagandet av tradi
tion frivilligt och bygger på 
professionellt yrkesansvar. 
Det är också verksamheten 
själv som ansvarar för finan
sieringen. Men för att syste
met ska fungera måste resul
taten av kvalitetssäkring ock
så efterfrågas på alla nivåer i 
vården, och det måste finnas 
incitament för laboratorierna 
att avsätta nödvändiga resur
ser.
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När beställare och vårdgivare 
frågar efter kortare svars
tider och inte efter kvalitet 
eller resultat från extern kva
litetssäkring, finns risk att 
rutindiagnostiskt arbete prio
riteras framför deltagande i 
extern kvalitetssäkring. Det 
skriver Gunnar Nordin, EQUA
LIS, utifrån diskussionen om 
bedömningen av melanom.

Angående melanomdiagnostik och andra laboratorieundersökningar:

Använd de redskap vi har för  
att visa att resultaten är riktiga!

GUNNAR NORDIN 
leg läkare, vd,  
EQUALIS, Uppsala
gunnar.nordin@ 
equalis.se

EQUALIS senaste riktade utskick kring bedömning av melanom (bil
den) gjordes 2004 då 25 av landets 27 laboratorier för patologi del
tog. En planerad uppföljning med en förnyad jämförelse har ställts 
in. En anledning har varit svårigheter att få fram lämpligt provmate
rial på grund av den ansträngda arbetssituationen i patologkåren. 

»I många andra länder 
är deltagandet i extern 
kvalitetssäkring ett 
krav från beställare 
eller myndigheter. I 
Sverige är deltagandet 
av tradition frivilligt och 
bygger på professio
nellt yrkesansvar.« 
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På basen av bland annat en  
svagt underbyggd hotbild, 
önsketänkande och tenden
tiösa tolkningar av studier 
föreslås stora resurstill skott 
och en organisatorisk föränd
ring som försämrar offentlig 
insyn i och demo kratisk styr
ning av den kliniska forsk
ningen, anser Åke Thörn i 
detta svar till Olle Stendahl. 

En av experterna i den så kall
lade Stendahlska utredningen 
[1, 2] om klinisk forskning, 
Anna EngströmLaurent 
(AEL), skrev i en medicinsk 
kommentar [3] att biomedi
cinsk forskning bara i liten ut
sträckning ger vården ny, re
levant kunskap. Inte ens för 
excellent forskning kan »nyt
tiga« resultat räknas hem på 
förhand, men av AEL:s arti
kel framgår att den kliniska 
forskningens svaga relevans 
anmärkningsvärt nog alltför 
ofta beror på att den försum
mar grundläggande forsk
ningsmetodologiska regler. 

Jag ställde därför frågor om 
det är rimligt att, som utred
ningen föreslår, klinisk for
skning omorganiseras och 
tillförs nya pengar innan den 
tagit reda på varför den så illa 
använder de stora resurser 
den faktiskt har [4]. 

I sin replik berör Olle Sten
dahl inte frågorna [5]. Han 
 upprepar bara utredningens 
teser: svensk klinisk forsk
ning är på efterkälken, varför 
specifika åtgärder behövs för 
att stärka den. Utredningens 
föreslagna åtgärder innebär 
stora ekonomiska tillskott, 
stärkt plats för forsk ning i ut
bildningar,  karriärtjänster 
för forskning inom vården 
samt ombildning av univer

sitetssjukhusen till univer
sitetsmedicinska centra 
(UMC) [1, 2, 5]. 

Dock ger varken utredningar 
eller replik sakligt stöd för 
antagandena att svensk kli
nisk forskning hamnat i bak
vatten eller att åtgärderna 
skulle ge ny kunskap, som le
der till bättre vård och sam
hälleliga vinster. 

Utredning ens bibliometris
ka studie tyder inte på att 
svensk klinisk forskning är 
efterkälken [6].CiteringsCiterings
frekvensen för svensk medi
cinsk forskning har tvärtom 
förbättrats med 5 procent 
mellan åren 1996 och 2006. 
Globalt ligger Sverige citer
ingsfrekvensmässigt på sjätte 
plats. Tio kliniska forsknings
områden citerades drygt 20 
procent över världsgenoms
nittet, och sett till invånar
antal producerade Sverige 
näst flest medicinskt veten
skapliga artiklar i världen.

Medan utredningen ansåg 
att klinisk forskning »odisku
tabelt« ger samhällsekono
miska vinster, var dess sam
hällsekonomiska studie för
siktigare. Den konstaterade 
att inga »säkra slutsatser« 
kunde dras på grund av 
metodproblem [7]. 

Utredningen har ersatt saklig 
argumentation med en reto
rik som, ofta med militära 
metaforer, målar upp bilden 
av en hotad svensk forskning 
och sjukvård: »attraktiva 
miljöer avgör vilken nation 
som vinner ny mark«, »utma
ningarna är stora om vi fram
över ska försvara vår posi
tion«, »för att klara detta be
höver Sverige en ny taktik«.

En specifikt svensk hotbild 
finns emellertid inte! Den 
kliniska forskningens pro
blem är däremot både allvar
liga och internationella [3]. 
Detta kan bland annat lätt 
utläsas av BMJ:s initiativ In
ternational Campaign to Re

vitalise Academic Medicine 
(ICRAM) [8, 9]. 

Den Stendahlska utredning
ens mest omvälvande förslag 
är ombildningen av universi
tetssjukhusen till universi
tetsmedicinska centra. Den 
juridiska form som förordas 
är att dessa blir aktiebolag 
med stat och landsting som 
delägare. Det innebär privat
rättslig drift, styrd av aktie
bolagslagen, med all operativ 
makt dele gerad till styrelser, 
valda av bol agsstämmor. 

Fördelarna med detta be
döms vara att UMC då kan 
skapa egna interna organisa
tioner med kortare besluts
vägar och nya, snabbare och 
 flexiblare former för samver
kan med industri och andra  
finansiärer. Detta bedöms 
väga tyngre än nackdelen att 
offentlighetsprincipen upp
hör.

Risken med att skapa mu
rar mellan UMCaktiebola
gen och vårdverksamheter 
utanför dessa, bland annat all 
primärvård, samt med att 
landstingen förlorar den 
 direkta kontrollen över de 
40 procent av sjukhusvården 
som bedrivs av universitets
sjukhusen, tror utredningen 
kan överbryggas.

På basen av en svagt under
byggd hotbild, önsketänkande 
och tendentiösa tolkningar av 
beställda bibliometriska och 
samhällsekonomiska studier 
föreslår den Stendahlska ut
redningen stora resurstill
skott och en organisatorisk 
förändring som försämrar 
 offentlig insyn i och demo
kratisk styrning av klinisk 
forskning och en stor del av 
den offentliga sjukhusvården.

Det är orimligt att med 
skattepengar finansiera så
dana omvälvande förslag in
nan den kliniska forskningen 
godtagbart förklarat varför 
den år efter år producerat 
 forskning som på grund av fel 

frågor, felaktiga studieupp
lägg och vinklade avrapport
eringar bara är föga använd
bar för vården [3].

En allvarlig självrannsakan  
är viktig inte minst sedan det 
nyligen visats att det delvis 
liknande programmet för 
»excellenta« forsknings
miljöer inte lett till ökad 
 vetenskaplig produktivitet, 
men däremot till ett bakslag 
för jämställdheten inom 
medicinsk och naturveten
skaplig forskning [10]. 

Att begära mer pengar och 
skapa slutna rum när grund
problemet är dålig kvalitet 
kan göra ont värre. Det döljer 
och befäster snarare än bry
ter upp och förändrar dåliga 
strukturer. Att strunta i att 
alls beröra mina frågor [4] 
 talar för förekomsten också i 
vårt land av den självtillräck
lighet som ICRAM pekat på 
inom den akademiska medi
cinen [8, 9].
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replik om klinisk forskning:

Mer pengar kan göra ont värre
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Dagens framgångsrika sjuk
vård bygger i första hand på 
gårdagens forskning. Om vi 
vill påverka och förbättra mor
gondagens sjukvård, krävs att 
vi förbättrar och stödjer da
gens medicinska forskning.

Utredningens analys visade 
att den kliniska forskningen 
brottas med flera problem 
som påverkar kvaliteten och 
möjligheterna att implemen
tera ny kunskap i vården. 
Även om Sverige fortfarande 
är en framgångsrik forsk
ningsnation har vi halkat  efter 
de senaste åren. Bibliometris
ka studier visar att flera jäm
förbara länder som Kanada, 
Danmark, Norge, Nederlän
derna och Schweiz ökat betyd
ligt mer än Sverige, framför 
allt om man ser till högcite
rade tidskrifter. Jag hoppas 
att också Åke Thörn tycker att 
det finns utrymme för för
bättring, även om vissa ämnen 
som reumatologi och neuro
logi haft en mycket stark ut
veckling under senare år.

Det räcker nu inte att vara 
bibliometriskt topprankad 
och ha framstående forskare. 
Forskning är dyr, varje medi
cinsk publicering kostar i ge
nomsnitt 1–2 miljoner. Där
för måste forskningen också 
ge avtryck i en bättre vård 
och ekonomisk tillväxt. Även 
om metodproblemen är stora 
finns flera hälsoekonomiska 
studier som visar på tydliga 
vinster. Den senaste större 
studien från England [2] vi
sar att inom hjärt–kärlområ
det har forskningen gett en 

39procentig »vinst« per år. 
Liknande siffror sågs inom 
det psykiatriska området. 

En annan »hotbild« är bris
ten på betydelsefulla kliniska 
 behandlingsstudier. Antalet 
kliniska studier minskar, och 
många tidigare studier håller 
alltför låg kvalitet för att 
kunna användas i vården. Det 
finns utrymme för förbätt
ringar för såväl industri
sponsrade som forskarinitie
rade studier.

Om man nu tror att den kli
niska forskningen kan och 
bör förbättras, vilka är åtgär
derna? Åke Thörn ifrågasät
ter om det behövs mer pengar 
och en bättre organisation. 
Jag håller med om att mer 
pengar inte löser problemet. 
Viktigt är att de omfattande 
resurser vi har används på ett 
bättre sätt. Utredningen för
slår flera åtgärder, framför 
allt en tydligare utvärdering 
och prioritering av statens 
ALFmedel och landstingens 
FOUmedel. Vetenskapsrådet 
(VR), SBU och Sveriges Kom
muner och landsting har nu 
utvecklat instrument för hur 
dessa medel kan användas på 
ett effektivare sätt. Dessutom 
krävs ett tydligt ekonomiskt 
stöd för klinisk behandlings
forskning. VR och VINNOVA 
har på regeringens uppdrag 
arbetat fram ett förslag på hur 
stat och landsting gemensamt 
kan stödja denna forskning. 

För att förbättra och samord
na utbildning, forskning och 
sjukvård krävs bättre samver
kan mellan landsting och aka
demi. Ett sammanhållet uni
versitetsmedicinskt centrum 
med en gemensam ledning 
skulle underlätta denna sam
verkan. Den organisatoriska 
formen är mindre viktig. Med 
bolagsformen ville jag i första 
hand peka på hur ett tydligt, 
gemensamt ledarskap och an

svar för utbildning, forskning 
och sjukvård skulle kunna se 
ut. Det är inte fråga om min
dre insyn, utan om att man tar 
ansvar för alla tre uppdragen.

Forskningsminister Jan 
Björklund framhåller i sin  
artikel på DNdebatt den 24 
maj att dessa åtgärder är nöd
vändiga för att stärka den kli
niska forskningen och kvali
teten i vården.

Dagens framgångsrika 
sjukvård bygger i första hand 
på gårdagens forskning. Om 
vi vill påverka och förbättra 

morgondagens sjukvård, 
krävs att vi förbättrar och 
stödjer dagens medicinska 
forskning.
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Hiprex till heders igen?
n En intressant studie av Ka
rin Jonsson och medarbetare 
om kvarkateter hos äldre be
höver breddas och fördjupas 
(LT 15/2011, sidorna 86870).

Kvarkatetern utgör en 
främmande kropp. Bakterier 
vandrar uppströms i slem
lagret mellan kateter och 
slemhinna upp i blåsan. Re
sultatet blir kronisk bakteri
uri. Behandling med antibio
tika leder bara till resistens.

Metenaminhippurat 
(Hiprex) är ett gammalt anti
septikum utan resistensut
veckling. Behandling av kate
terbärare med Hiprex halve
rade antalet förtida kateter
byten i en prospektiv, 
randomiserad och dubbel
blindad studie (P < 0,001).

Studien [1] var liten med 15 
patienter i behandlingsgrup
pen, 15 patienter i kontroll
gruppen, behandlingstid fem 
månader, dosering av Hiprex 
pulver 1 gram tre gånger dag
ligen. Vätskeintaget var stan
dardiserat till 1 800 ml/dygn. 

Det generösa vätskeintaget 
är ett särdrag i studien. Ökad 
vätsketillförsel har i sig en 
spolningseffekt och minskar 
risken för stopp i katetern.

Nu har vi ökande problem 

med resistenta bakterier. Min 
arbetshypotes är att en klok 
användning av vätska och 
Hiprex skulle kunna minska 
användningen av antibiotika 
hos kateterbärare.

På motsvarande vis tror jag 
också att vätska och Hiprex 
skulle kunna minska använd
ningen av antibiotika vid 
okomplicerad men recidive
rande nedre urinvägsinfek
tion hos kvinnor. Om en så
dan kvinna får bedriva egen
vård med vätska och Hiprex i 
3–4 dagar, så skulle jag tro att 
många infektioner läker ut 
utan antibiotika. Vad jag före
slår är alltså intermittent 
egenbehandling vid besvär, 
inte långtidsbehandling.

Bo Norberg
docent, medicinkliniken, 

Norrlands Universitetssjukhus, 
Umeå; 

bo.norberg@vll.se
www.rondellen.net
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Skolhälsovården får runt om 
i Sverige allt svårare att häv
da sin unika möjlighet att 
vara en garant för barns psy
kiska och fysiska hälsa. Skol
överläkartjänster har dragits 
in, och skolläkarspecialiteten 
upphör som egen disciplin. 
Skolläkarinsatserna har i 
tysthet minimerats från tre 
läkarundersökningar per 
barn till att i många kommu
ner ske endast i förskoleklass. 
I en del kommuner görs inte 
en enda läkarundersökning 
på hela klasser överhuvud
taget. 

Läkarundersökningar vid fem 
års ålder på barnavårdscen
tral har lyfts bort. Det kan i 
extremfall innebära att bar
net efter fyllda 10 eller 18 må
nader inte träffar en enda lä
kare under hela sin uppväxt. I 
såväl gamla som nya skolla
gen betonas att både skolskö
terska och skolläkare regel
bundet ska göra klassunder
sökningar på alla stadier. 

Vid återkommande screen
ing utförd av skolläkare och 
skolsköterska får man känne
dom om många barns pro
blem/hälsa och därmed en 
ordentlig överblick över de 
medicinska problem och neu
ropsykiatriska tillstånd som 
skolbarn kan ha. Hälsoprofi
ler tillför viktig information 
om barns psykiska hälsa och 
välbefinnande och är en vik
tig hörnsten i dialogen meld

lan eleven, skolläkaren och 
skolsköterskan.

Skolhälsovården brottas med 
otydlighet om vem inom sko
lans värld som har det ytters
ta ansvaret för barns medi
cinska hälsa [1]. Är det den 
medicinskt ansvariga chefen 
eller rektorn? Vem har ansva
ret för kvalitetssäkrad elev
hälsa? Alla myndigheter har 
strukit orden skolhälsovården 
ska och ersatt dem med sko-
lan ska, vilket i praktiken 
innebär att rektorn äger frå
gan. Ansvarsfrågan vandrar 
runt inom elevhälsan utan att 
någon får ett tydligt exeku
tivt ansvar och utan att an
svaret öronmärks att bli skol
hälsovårdens uppgift. 

Vi upplever att hälso och 
sjukvårdslagen, som också 
styr skolhälsovården, tystas 
ned eller förträngs, vilket de 
fåtaliga tex Mariaanmäl
ningarna inom skolhälso
vården talar för [2]. 

Den nya skollagen från 2010 
introducerar begreppet elev-
hälsa men lyfter bort begrep
pet skolhälsovård som egen 
enhet. Vi välkomnar att det i 
lagtext skrivs att elevhälsan 
ska omfatta medicinska, psy
kologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser, 
och att det för medicinska, 
psykologiska och psykosocia
la insatser ska finnas skol
läkare, skolsköterska, psyko
log och kurator [3, 4]. 

Vidare välkomnas att det 
ska finnas tillgång till perso
nal med kompetens så att 
specialpedagogiska insatser 
tillgodoses. Skolhälsovårdens 
bästa bundsförvanter att hjäl
pa barn med särskilda behov 
är specialpedagogerna, där ett 
ömsesidigt mycket gott för
troende under lång tid utveck
lats; likaså finns en bra sam
syn med lärare och kuratorer. 

Psykologerna däremot vill 
inte ta individfall, dvs enskil
da barn. Viktig kunskap som 
psykologerna har i sin utbild

ning tillförs inte skolhälso
vården eller elevhälsan angå
ende enskilda elevers hälsa. 
Psykologernas fokus blir 
i stället att vara stöd till rek
torn och ge handledning till 
lärare baserat på lärarens 
problem i klassen, utan att 
inhämta den faktakunskap 
som vi inom skolhälsovården 
har om ADHD/ADD, Asper
gers syndrom och andra 
funktionstillstånd. 

Föräldrar önskar ofta att 
psykologerna skulle vilja vara 
stöd åt deras barn, t ex vid 
skilsmässa eller olika pro
blemsituationer. Kuratorer 
gör detta gärna, men de finns 
endast på högstadiet. 

Psykologerna fungerar bra 
i de viktiga elevhälsoteamen, 
och där uppstår aldrig gene
rella problem, utan alla olika 
kategorier samarbetar väl. 
Psykologer gör särskolebe
dömningar och kan göra ut
redningar på rektorns eller 
elevhälsoteamets uppdrag, 
men detta är mer undantag, 
eftersom psykologerna anser 
att det är landstinget som har 
uppdraget att utreda eller 
stödja individuella barn.

I Solna har vi alltid prioriterat 
en väl utbyggd skolhälsovård, 
med skolläkare i alla kommu
nala grundskolor varje vecka 
och med skolsköterskor på 
hel eller halvtid i alla skolor. 
Skolhälsovården bemödar sig 
om maximal ser vice och till
gänglighet så att föräldrarna 
kan känna trygghet om nå
gonting skulle hända deras 
barn på skoltid. Med mobil

telefon är det lätt för skolskö
terska och skolläkare att kon
takta föräldrar. 

Här är skolläkarens roll tydlig 
och viktig. Vår uppgift är att 
vara tillgängliga och att upp
täcka avvikelser hos barnet 
samt att se och förstå de sig
naler som eleven sänder. I 
Solna har skolsköterskor och 
skolläkare individuella sam
tal och undersökningar med 
varje elev i förskoleklass och i 
årskurserna 4, 6 och 8. Däri
genom upptäcks många olika 
medicinska tillstånd. Vi skri
ver remisser på 13–20 pro
cent av alla skolbarn varje år, 
ganska jämnt fördelat mellan 
barnneuropsykiatrisk utred
ning, barnortoped, barnläka
re, öron, näs och halsläkare, 
logoped och ögonläkare. 

Därutöver utför skolhälso
vården alla vaccinationer. Vi 
försöker också vid alla under
sökningar ha med föräldrar, 
vilket i förskoleklass är obli
gatoriskt. För oss är föräldra
samverkan nyckeln till barns 
hälsa, och det är viktigt att ha 
med bägge föräldrarna om 
barnet har delat boende [5].

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Många kommuner har i tyst
het slopat skolhälsovårdens 
läkarundersökningar, vilket 
försämrar möjligheterna att 
upptäcka neuropsykiatriska 
tillstånd och andra medi cins
ka problem. Det är också 
oklart vem inom skolans 
värld som har ansvaret för 
skolbarns fysiska och psy
kiska hälsa.

läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se

Det oklara ansvaret för elev
hälsan försvårar arbetet, menar 
Sophie Ekman.
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och ändamål. Godhetsmaxi
merings och skademinime
ringsprinciperna torde i de 
flesta suicidnärhetsfall ha 
större relevans än självbe
stämmandeprincipen, efter
som principen att göra gott 
och förhindra skada i ett läng
re perspektiv bör väga tyngre 
än intrång i autonomin. 

I den aktuella situationen 
leder en ändamålstolkning av 
villkoret »allvarlig psykisk 
störning« till att detta bör 
 tolkas extensivt snarare än 
re striktivt. Jag menar på intet 
vis att så snart suicidnärhet 
föreligger ska patienten 
tvångs omhändertas. Däremot 
anser jag att lagen tillåter en 
mer inkluderande tolkning än 
vad som framkommer i da
gens tillämpning genom att 
låta suicidnärhet integreras i 
rekvisiten »oundgängligt be
hov« och »allvarlig psykisk 
störning«.

Genom att begreppet »fara 
för eget liv« inte uttryckligen 
finns som ett självständigt ge
nerellt kriterium vid bedöm
ning av huruvida förutsätt
ningarna för tvångsvård är 
uppfyllda har suicidnärhetssi
tuationen inte lyfts fram i den 
utsträckning som kräver »god 
psykiatrisk tvångsvård«. Det 
bästa vore om begreppet »fara 
för eget liv« uttryckligen in
fördes i lagtexten för att un
danröja tvivel om vikten av 
detsamma.
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n I sin artikel »Tyst accept av 
’perfekt sorti’ – men bara i 
det enskilda fallet« (Läkar
tidningen 14/2011, sidorna 
8145) granskar Niels Lynøe 
från medicinetisk synpunkt 
två av mina böcker på ett sätt 
som bör kommenteras.

Rubrikens formulering syf
tar på ett förlopp i min roman 
»Stundande natten« (2007), 
där två män i ett sent stadium 
av terminal sjukdom gemen
samt begår självmord genom 
kraftigt vodkaintag i anslut
ning till en smärtlindrande 
morfininjektion.

Lynøe förutsätter att skö
terskan som gett sprutan va
rit införstådd med deras 
handling, som därmed skulle 
vara »sjukvårdsassisterad«. 
Den tolkningen är missvisan
de, eftersom frågan om skö
terskans eventuella medver
kan lämnas öppen.

Jag vill vidare påminna om att 
»Stundande natten« är en ro
man, en fiktiv historia med 
en fiktiv berättare, som inte 
bör förväxlas med författa
ren. Från sin sjuksäng blir 
Hasse, berättaren, ensam 
vittne till rumskamraternas 
död, och det är han som tyst 
accepterar »en så perfekt sor
ti«. Inte författaren; han ytt
rar sig inte. 

Det gör han däremot i dia
logessän »Den moderna 
döden« (1978), en dystopi som 
att döma av vittnesbörd från 
flera länder (där den bland 
annat framförts som teater
stycke) dessvärre fått en sta
digt växande aktualitet.

Här är den fiktiva iscensätt
ningen – en konferens för 
samhällsplanerare – ett rent 
utanverk; det rör sig om en 
satir, en stridsskrift som plä
derar för naturrättsidéer och 
en humanistisk människosyn 
i ett alltmer ekonomistiskt 
samhällsklimat.

I sin kritik av boken fram
för Lynøe den besynnerliga 
uppfattningen att jag i natur

rättens namn skulle vara 
emot smärtlindring, därför 
att «lindrande behandling 
gör döendet onaturligt och 
därmed dåligt«. Men det är 
en vantolkning av naturrätts
läran. Den handlar inte om 
anpassning till naturens bio
logiska gång utan om en i 
människans natur inneboen
de insikt om alla människors 
lika värde och rättigheter.

När mitt språkrör på konfe
rensen önskar oss ett döende 
utan störningar är det inte 
palliativ omvårdnad han vän
der sig emot, utan det han 

kallar »döds
konsulenter
na«, psykologer 
som vill skola in 
oss i ett schema
lagt dö ende à la 
KüblerRoss.

Det är som om 
ångest och trots inför det 
oundvikliga vore ett större 
problem än döden själv. Men 
då verkar det mer vara an
höriga och personal man öm
mar för än den döende män
niskan.

CarlHenning Wijkmark
författare, Bromma

n Det finns likheter mellan 
å ena sidan en författare och 
hans/hennes läsare och å and
ra sidan en uppfinning och en 
upptäckt. Författaren uppfin
ner sina personer och världen 
de lever i, och läsaren går på 
upptäcktsfärd i denna värld. 
Läsaren kan då upptäcka as
pekter som författaren inte 
själv hade tänkt på eller av
sett. Detta tycks vara fallet vid 
min läsning av Wijkmarks ro
man »Stundande natten«.

Wijkmark vill att det ska vara 
en öppen fråga om sjuksköter
skan hjälpte till vid suiciden. 
Så läser inte jag texten. Sjuk
sköterskan gav morfin till två 
terminalt sjuka patienter, och 
hon gav det i doser så att hu
vudpersonen blev orolig för 
att man vid obduktionen skul
le upptäcka vad hon gjort. När 
patienterna sedan kombine
rar morfinet med en flaska 
vodka griper sjuksköterskan 
inte in. Hennes underlåtelse 
skulle av Socialstyrelsen kun
na bedömas som försummel
se. Men Wijkmark har förstås 
rätt i att huvudpersonens syn 
på »en perfekt sorti« inte be
höver vara författarens.

Wijkmark tycker att jag 
vantolkar naturrätten så som 
den presenteras i hans bok 
»Den moderna döden«. Efter
som Thomas av Aquino bru
kar anses vara naturrättens 
tydligaste förespråkare an
vände jag mig av hans resone
mang vid analysen av Wijk
marks argumentation.

Wijkmark förtydligar nu att 
naturrätt ska förstås som »en 
i människans natur innebo
ende insikt om alla männis
kors lika värde och rättighe
ter«. Detta låter mer som rät
tighetsetik (exempelvis à la 
John Locke). Rättighets etik 
är dock fullt förenlig med att 
tillgodose önskemål om döds
hjälp.
Eftersom Wijkmark argumen
terar mot dödshjälp är det 
mindre troligt att han skulle 
använda sig av rättighetsetik. 
Det behövs nog ytterligare 
förtydliganden för att förstå 
vad det är för etik Wijkmark 
hänvisar till. 

Niels Lynøe
professor i medicinsk etik, 

Karolinska institutet, Stockholm
niels.lynoe@ki.se
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