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att gömma en eventuell personlig etisk okänslighet
bakom, menar han. Dessutom är filosofer tämligen
försvarslösa mot ekonomiska argument.

– Moralfilosofer säger allt oftare att det är rätt att
satsa på de mer livsdugliga. Men rätt vad det är kan
det synsättet få tillämpning även inom sjukvården.
Jag tänker på den epok på 1930- och 40-talen då det
sattes i system att de livsdugliga skulle gynnas och de
andra rent av förintas. 

Carl-Henning Wijkmark är inte främmande för att
det kan finnas lägen då människor kan vilja och ha
rätt till att avsluta sina liv på ett värdigt sätt. I »Stun-
dande natten« förekommer också en scen som anty-
der att en enskild sjuksköterska kan ha gett indirekt
dödshjälp.

– Men dödshjälpsdebatten borde ägna mer tid åt
att diskutera i vilken mån rent ekonomiska avväg-
ningar spelar in när man vill plädera för dödshjälp i
samhällets regi, säger Carl-Henning Wijkmark. Det
är väsentligt att lyfta fram att samhällets intresse,
från ekonomisk synpunkt, inte kan harmoniera med
att patienter med obotliga sjukdomar ligger i decen-
nier på sjukhus och vårdinrättningar. Jag tycker att
det är oroande att man försöker komma förbi att dis-
kutera den frågan.

E tt mer vardagligt problem än dödshjälp i
sjukvården är frågan om samma tillgång till
behandling för alla. Enligt Carl-Henning
Wijkmark är det knappast problematiskt

att prioritera mellan två patienter när det handlar om
sjukdomsfall där den medicinska prognosen är helt
olika. Då satsar sjukvården sina resurser på den ena
av patienterna med utgångspunkt från diagnosen.
Men det är annorlunda om båda patienterna har sam-
ma medicinska status. Då är det farligt att låta andra
hänsyn styra valet, till exempel – som filosofen och
utilitaristen Ingemar Hedenius föreslog – att fråga
sig vem av de två som är familjeförsörjare, vem som
har en viktigare funktion i samhället eller vem som
betalar mest skatt.

– Att göra så är att gå för långt, säger Carl-Henning
Wijkmark.

Han föreslog redan för 20 år sedan i essän »Män-
niskovärdet förr och nu« en gyllene medelväg till lös-
ning som skulle kunna tillfredsställa både humanis-
ter och idealister å ena sidan, och teknokrater, ekono-
mer och byråkrater å den andra.

– I sådana lägen, när sjukvården saknar resurser att
rädda båda patienterna, då måste man lotta, säger
Carl-Henning Wijkmark.

– Det har alltid uppfattats som ett skämt från min
sida, men jag menar allvar. Jag förstår inte varför lott-
ning skulle vara orimligare att tillgripa inom sjukvår-
den än i andra sammanhang, till exempel vid intag-
ning till universitet. Om det är slumpen som fäller av-
görandet om prioritering i identiska fall, då kan ingen
anse att människovärdet har blivit kränkt.

Gabor Hont
frilansjournalist

Professor Kurtzke har bakom sig en bred neuroepide-
miologisk forskning avseende en mångfald diagnoser,
men han är särskilt känd som MS-epidemiologins
grand old man. Han har inom deskriptiv epidemiolo-
gi försökt kartlägga förekomsten av multipel skleros i
större delen av världen och på basen av detta skapat
hypoteser avseende MS-etiologi. 

Redan på 1960- och 70-talen sammanställde han data
om MS-sjukdomens förekomst i Norden. Han hade
då kontakt med MS-epidemiologisk forskning i Sve-
rige genom professor Tore Broman i Göteborg. Han
har intresserat sig särskilt för de »epidemier« av MS
som beskrivits på Färöarna och Island, och hans fo-
kus har varit att MS skulle kunna vara utlöst av en in-
fektionssjukdom.  Kurtzke har även på senare tid bli-
vit bekant med ett flertal MS-epidemiologer i Skandi-
navien och övriga Europa efter ett samarbetsprojekt
som utgick från norska vetenskapsakademin
1994–95 och som syftade till att skapa nätverk kring
etiologisk MS-forskning med fokus på miljöfaktorer.  

Professor Kurtzke är också känd för den dysfunk-

tionsskala som han utvecklat och som används inter-
nationellt, EDSS – Expanded Disability Status Scale
in MS. I samband med att det kommit bromsmedici-
ner mot MS har behovet att mäta sjukdomens effek-
ter blivit allt större, och detta instrument har fått
ökad betydelse. 

John F Kurtzke är trots sin höga ålder fortfarande aktiv
i vetenskapliga sammanhang och medverkade så sent
som 2005 i ett arbete om MS-utbredningen i Sverige
»Further considerations on the distribution of multi-
ple sclerosis in Sweden« (Acta Neurologica Scandina-
vica). Hans specialistområde har betydelse för den
svenska MS-forskning som intresserat sig för sprid-
ningen av sjukdomen i Sverige samt hur skillnader i
prevalens kan spegla orsaker till sjukdomen. Flera
aktuella analyser inom svenska MS-registret hänger
intimt samman med frågeställningar som Kurtzke
belyst, t ex om det finns högriskzoner för MS i vårt
land. Områden som analyserats särskilt noggrant av
svenska forskare, delvis med denna frågeställning,  är
Västerbotten (Sundström, Svenningsson, Forsgren),
Värmland (Landtblom, Callander, Boström, Imrell)
och Göteborg (Andersen, Runmarker, Lycke, Ahl-
gren, Svenningsson). Planer på fortsatt forsknings-
samarbete med Kurtzke är aktuella.

På riksstämman kommer John F Kurtzke att föreläsa
under rubriken »Can epidemiology point to the  cau-
se of multiple sclerosis?« på onsdagen 29 november
kl 13–14, sal A1.
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Fotografen och läkaren Karl Gabor har med sin ka-
mera dokumenterat medicinhistoriska föremål. På
årets riksstämma ställer han ut ett urval av sina bil-
der, av vilka många varit omslagsbilder på Läkartid-
ningen genom året.

Särskilt intressanta är bilderna av s k netsuke (dia-
gnostiska dockor) från Japan, där de användes som
hjälpmedel vid diagnostisering under en tid då förnä-
ma japanska kvinnor inte tilläts träffa andra män än
sina makar. De fick inte ens gå till läkare då de drab-
bades av sjukdom.

Dockorna visar olika kroppsdelar aktuella för olika
åkommor. De är tillverkade i elfenben och ofta bara
någon centimeter stora. Diagnostiska dockor var sär-
skilt populära under Tokugawaperioden, 1603–1868. 

Dockorna är medicinhistorisk kuriosa, men på ut-
ställningen visas också bilder av medicinhistoriska
föremål som tillhör vår kulturhistoria, säger Karl Ga-
bor.

– Hur många har ens sett en tvångströja i verklighe-
ten?

Efter att ha samlat på mig material under åren är det
dags att visa detta för en bredare publik. Och vad är
ett lämpligare forum än Läkaresällskapets riksstäm-
ma? säger Karl Gabor.

– Många föremål är för små, och de försvinner i
mängden på museer. Men nu visas de i riktigt stort
format. Vissa bilder blir två meter höga – ju mindre
föremål, desto större bild.

Utställningen på riksstämman är en sorts installation
med fyra meter höga vepor som hänger från taket och
bildar liksom en skog. Man kan gå mellan veporna
och kanske känna en viss dramatisk kraft.

– Dramatik har alltid varit viktigt. Ta som exempel
de anatomiska vaxdockorna som visades på 
vandringsutställningar runtom i Europa och som ut-
löste stort rabalder. Folk svimmade, politiker krävde
krafttag mot sedeslöshet, och tidningar frossade –
inte så väsensskilt från vår tid. 

Utställningen pågår vid östra entrén under hela riks-
stämman. ■
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