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P
otentiella hot mot mänsklig-
hetens framtid har inte 
saknats under senare tid.  
Förutom de välkända, krig, 

våld och skövling av jordens resurser 
har klimatkrisen tillkommit.  

Men mänsklighetens gissel sedan 
århundraden – globala epidemier har 
legat i skymundan för att snabbt inta 
tätplatsen som det kanske mest akuta 
hotet mot global hälsa och välstånd.  

Coronaviruset  Covid-19 startade 
som ett lokalt utbrott av luftvägs -
symtom på en marknad i Wuhan i 
Kina i december.  Den 8:e  mars har 
enligt WHO 107 351 fall konstaterats i 
103  länder och börsindex fallit 12,2 
procent i USA. Denna dystra utveck-
ling lär fortsätta och mer fakta kring 
Covid-19 finns i intervjun med 

professor   Johan Giesecke i detta 
nummer. 

Många som är skeptiska mot infor-
mation i media och vill ha aktuella 
fakta kring smittläget dag för dag kan 
hitta detta på Johns Hopkins Univer-
sity i Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE).  

Centret startade den 22 januari för 
att visualisera och spåra rapporterade 
fall av COVID-19 i realtid.  Där visas 
platsen för och antalet bekräftade 
sjukdomsfall, dödsfall, samt tillfrisk-
nade patienter i alla drabbade länder.  

Tanken var att ge forskare och folk-
hälsomyndigheter ett användarvänligt 
verktyg för att spåra och följa utbrott, 
men all information som samlas in är 
fritt tillgänglig för allmänheten.  

För närvarande rapporteras fallen 

på provinsnivå i Kina, på stadsnivå i 
USA, Australien och Kanada och på 
landsnivå i övriga länder. Uppdate-
ringar görs vanligen två gånger per 
dygn. Det är både spännande och 
skrämmande läsning. 

 
Josef Milerad 

redaktören har ordet ledare

Hoten mot liv och hälsa Vi behöver lägga oss i 
så att vi får rätt vård!

 
Redigering: Christer Bark
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T
ack för att ni har engagerat er 
så i debatten om dödshjälp!  
Många känslor vädras i 
inläggen. Kanske har 

debatten blivit för emotionell. Den 
sakliga underbyggnaden saknas 
många gånger.   

Tyvärr är SMER:s genomgång, som 
jag sammanfattade kort i förra 
numret av Seniora Läkare inte så full-
ständig som man kan önska, den 
beskriver mest den s.k. Oregon-
modellen men lämnar tyvärr nästan 
Beneluxländernas rutiner därhän.  

Tyvärr, därför att det är i dessa 
länder som indikationerna för 
dödshjälpen glidit och det nu före-
kommer hjälp för såväl 
barn/ungdomar och äldre dementa att 
dö. 

Som ni läsare kan läsa i detta 
nummer besökte jag nyligen en av 
enheterna som sköter avancerad 
sjukvård i hemmet (ASIH) i Stockholms 
innerstad. Jag ställde frågan om man i 
samband med vård i hemmet fått 
önskan om dödshjälp från patienter. 
Läkaren hade under en tioårsperiod 
fått endast någon enstaka sådan 
begäran, undersköterskan hade aldrig 
hört någon patient önska hjälp att dö.  

Min slutsats efter denna intervju är 
att de svårt sjuka som får bra och per-
sonlig vård önskar inte förkorta livet. 
Detta styrker mig i övertygelsen att en 
god och mer utbyggd palliativ vård är 
den högsta prioriteten och viktigare 
än att diskutera dödshjälp, rätt vård 
således. Vi publicerar inkomna debatt -

inlägg och en replik av Magna 
Andréen på sidorna 20-24. 

 
Bristen på vårdplatser 
är ett stort problem 
t Det är viktigt med rätt vård på rätt 
vårdnivå. För få vårdplatser är ett stort 
problem, kanske framför allt i storstä-
derna. Fysiska platser finns men 
personal, framför allt sjuksköterskor, 
saknas för att bemanna sängplatserna. 
Svårt sjuka, mest äldre patienter blir 
liggande på akutmottagningarna eller 
läggs in på avdelningar som inte kan 
sköta deras sjukdomar och patientsä-
kerheten blir dålig och onödiga 
komplikationer   uppstår.  

Vi ska vara tacksamma för att hem-
sjukvården finns och byggs ut i flera 
regioner, men visst skulle det behövas 
fler geriatriska vårdplatser, fler 
rehabplatser så att medicin -
avdelningarna inte behöver ”tampo-
neras” av alla äldre multisjuka som 
skulle behöva rätt vårdnivå och inte 
ligga på en akutmedicinsk avdelning. 

 Vi seniora läkare kan bidra i 
debatten, vi vet vad som behövs och 
behöver lägga oss i så att vi får rätt 
vård när vi behöver. Nu aktuellare än 
på länge när Coronaviruset sprids och 
kommer att utgöra en stor påfrest-
ning på vården. 

 
Nu kan du registrera dig på 
webbsidan för e-förskrivning 
t Äntligen kan vi fritidsförskrivare 

använda e-förskrivning via datorn 
eller mobilen. Pappersrecepten blir 
visserligen kvar till april 2021 eftersom 
E-hälsomyndighetens webbportal blir 
klar först i slutet av 2020. Men redan 
nu kan du registrera dig på webbsidan 
e-förskrivning och gratis eller för en 
billig penning sköta din förskrivning – 
se vidare sidorna 12-13. 
 
Glöm inte att anmäla 
dig till vår-och årsmötet! 
t Slutligen – kom ihåg att anmäla dig 
till Seniora läkares vår- och årsmöte i 
Karlstad – det enda föreningsmöte vi 
ordnar i år. Karlstadsmötet ser ut att 
bli alldeles strålande både vetenskap-
ligt och socialt. Värmland är ett kultur-
landskap som ligger mig särskilt varmt 
om hjärtat eftersom min släkt kommer 
därifrån. Vi ses i Karlstad och hoppas 
Sola kommer! 

 
 

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Vad vet man idag om corona -
viruset som skakat om en hel 

värld? Och hur ser det bästa och sämsta 
  scenariot ut? 

 
Seniora Läkares redaktör, Josef 
Milerad, har intervjuat  

infektions- och smittskyddsexperten 
Johan Giesecke som idag har en  
nyckelroll i världen för att bekämpa 
smittsamma sjukdomar.   

 
Sedan 2018 är han medlem i 
den vetenskapliga expertgrupp 

vid WHO som ger råd direkt till  
generaldirektören vid utbrott av smitt-
samma sjukdomar. 
 

>>> I media ser man olika uppgifter om smitt -
samhet, hur många som insjuknar, hur många blir 
svårt sjuka och hur många som avlider. Vad är 
relativt väl belagt när det gäller smittsamhet, mor-
biditet och mortalitet? Vet vi hur stor del av befolk-
ningen som löper risk att insjukna om man blir 
exponerad? Vilka grupper löper störst risk att bli  
allvarligt sjuka?  
 
>>> Smittsamheten verkar (åtminstone ganska ofta) 
vara hög. Det finns flera rapporter om att COVID-19 
överförts mellan människor som bara haft en kort, 
ytlig kontakt. Om det finns några ”super spreaders”, 
som man fann vid SARS-utbrottet 2003 är oklart, 
men smittöverföring är ju en biologisk process som 
säkert har en bred fördelning. Alltmer talar för att 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Hur farligt är coronaviruset?
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Om Johan Giesecke  

t Johan Giesecke är professor 
emeritus i infektionsepidemiologi vid 
Karolinska Institutet. Från kliniskt arbete 
som infektionsläkare under 80-talet blev 
han biträdande smitt skyddsläkare i 
Stockholm och sedan statsepidemiolog 

för Sverige vid Smittskyddsinstitutet 
1995. Kring millennieskiftet arbetade 
han med revisionen av International 
Health Regulations under ett sabbatsår 
vid WHO. När EU 2005 öppnade 
European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC) i Stockholm blev 
han dess förste Chief Scientist i 10 år. 
Sedan 2018 är han medlem i den veten-
skapliga expertgrupp vid WHO som ger 
råd direkt till generaldirektören vid 
utbrott av smittsamma sjukdomar.



en asymptomatisk (eller bara lätt 
symptomatisk) infektion är det vanli-
gaste. Hur avsaknaden av symptom 
påverkar smittsamheten är fortfa-
rande en öppen fråga, men det är 
klart att en smittkälla bara behöver ha 
milda symptom. 

En tumregel, som verkar hålla 
hittills är att 10 procent av smittade 
blir ordentligt sjuka och att två 
procent dör. Men om en symptomfri 
infektion är det vanligaste så är 
förstås bägge dessa siffror för höga.  

Två saker som observerats i Kina är 
kliniskt intressanta. Den ena är att 
många patienter på sjukhus mår 
ganska bra under den första veckan, 
för att dag åtta eller nio plötsligt för-
sämras dramatiskt.  

Den andra att det inte är ovanligt 
att hitta fall som på lungröntgen eller 
CT uppvisar en pneumonit som ser ful 
ut, medan patienten är fullständigt 
opåverkad. 

Flertalet av dem som avlidit är äldre 
och har ofta någon underliggande 
sjukdom, men även helt friska unga 
personer har dött. 

 
>>> Vad är mekanismen för ett 
utbrott av en ny sjukdom när ett  
smittämne som virus byter värd?   
Varför hände just detta i Kina? 
 
>>> Sannolikt sker värdbytet på mark-
nader i Kina där man har alla sorters 
levande djur i små öppna burar 
staplade på varandra. På detta sätt får 
olika arter – som aldrig möts i det 
vilda – en nära kontakt som gynnar ett 
utbyte av smittämnen. Detta att 
djuren aldrig haft kontakt innan de 
hamnade i en bur på en marknad är 
den springande punkten. Här kan 
olika genetiska varianter bildas och 
gynnas. 

  
>>> Hur ser ett lugnande respektive 
oroande scenario ut när det gäller en 
större spridning utanför Kina? När vet 
vi mer säkert vilket scenario som 
gäller? Vet vi hur stor del av befolk-

ningen som löper risk att insjukna om 
man blir exponerad?  
 
>>> Ett lugnande scenario: Rapporter 
från övervakningen i Kina antyder att 
smittspridningen där har minskat 
sedan mitten av februari. Om detta 
stämmer så talar det för att man där 
fått en viss kontroll och att man 
kommer att få ned spridningen till en 
”hanterbar” nivå.  

I det fallet tror jag att man under 
de närmaste månaderna kommer att 
fortsätta att få mindre utbrott runt en 

identifierad smittkälla i andra länder, 
alltså typ familjeutbrott med några 
fler fall runtomkring. Det är till 
exempel osannolikt att vi inte skulle få 
fler fall i Sverige. 

Ett sämre scenario: Det finns redan 
asymptomatiska smittbärare i många 
länder i världen och här kan en 
smittspridning ha skett redan när det 
första fallet diagnosticerades. Det går 
inte att klarlägga smittkedjor och nya 
fall kan dyka upp lite var som helst. Då 
kan stora delar av befolkningen 
komma att smittas och utveckla en all-

medicin  
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På Johns Hopkins hemsida går det att följa utvecklingen av smittade patienter runt om i världen och antalet dödsfall, dag för dag. När Seniora Läkare gick till publicering xxx
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varlig sjukdom – någon immunitet 
finns ju inte.  

Att framställa ett användbart 
vaccin tar flera år. Bortsett från det 
medicinska kommer världsekonomin 
att störas kraftigt med brist på många 
viktiga varor även i Sverige. 

 
S>>> Hur bedömer du smittläget nu  
(början på mars). 

   
>>> Sedan slutet av februari rapporte-
ras nu dagligen klart färre fall från 
Kina än från världen utanför Kina. 

Utbrottet i Italien har gått anmärk-
ningsvärt snabbt: från ett par fall till 
2500 (varav 60 dött) på mindre än två 
veckor och hur det egentligen ser ut i 
Iran är svårt att bedöma. Varje dag 
rapporterar nya länder till WHO att de 
har diagnosticerade fall. Det är 
möjligt att Kina nu fått kontroll på 
utbrottet, men frågan är hur länge de 
kan vidmakthålla sina drakoniska 
åtgärder, och vad som händer när man 
börjar lätta på dem.  

Under tiden är det andra länder 
som börjar ta över rollen som ’hot-

spots’ för pandemin, och vi kommer 
säkert att få se fler sådana.  

Situationen i Sverige är för närva-
rande under kontroll, men det går 
inte att blunda för att en spridning 
som den i Italien även kan utvecklas 
här. Det primära målet för planering 
och förberedelser i Sverige är att ta 
höjd för ett allvarligt scenario med 
många vårdkrävande – även om detta 
senare visar sig vara överdrivet. Men 
det mest sannolika just nu är att vi får 
uppleva något som mest liknar en 
rejäl ny influensa i svårighetsgrad.”

Aktuella dumpar tas 
på söndag eftermiddag kväll.



Telefonen ringer. Det är 
grannen som undrar om jag 
kan ta gardinerna till kem -
tvätten. Hon sitter i karantän 
och får inte gå ut. ”Jag 
lägger dem utanför så du 
slipper gå in” säger hon. ”Det 
viktiga är att vi håller 1,83 
meters avstånd” svarar jag.

 

 
t För det har forskarna sagt är avstån-
det som är säkert om man inte vill att 
coronaviruset ska hoppa över till en 
själv. Nu har visserligen inte min 
granne några tecken på sjukdom, men 
hon jobbar i en stad i norra Italien och 
anses därför vara en riskfaktor.  

Själv funderar hon på om smärtan i 
bihålorna kan vara ett symptom, men 
problemet är att ingen av oss riktigt 
förstått hur man vet, eller rättare sagt 
misstänker, att man är smittad. Hon 
åkte till sjukhuset för att bli testad, 
men de vägrade, eftersom hon inte 
var tillräckligt sjuk ännu. Regeringen 
vill inte att siffrorna på smittade ökar 
för mycket, så den har förbjudit tester 
om man inte har rejäla tecken på 
covid-19. 

medicin | rapport från Empoli 
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Fortsättning nästa uppslag >>>
Selfie av Kristina Wallin i ett alltmer öde Empoli. 
Bilden till höger: Den som inget munskydd hittat försöker skydda sig med halsdukar och tröjor.

Så förändrades livet 
när Corona kom

n De flesta svenskar som konstaterats smittade av coronaviruset 
har varit på resa i Italien.  
n Här berättar journalisten Kristina Wallin, bosatt i Italien sedan 
många år, vad som händer i en stad när oron sprider sig.

Text och foto: Kristina Wallin 
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stå och trängas till sammans i bussen 
eller på tåget på väg till och från 
skolan. Regeringen har inte förklarat 
för oss varför det skulle vara mindre 
smittsamt än att lära sig att använda 
en drönare efter ordinarie skoltid.  

Eleverna fick inte heller gå på bio, 
trots att den bokats bara av deras 
skola. Deras skolresor ställdes in, vilket 
skapat en något tryckt atmosfär här 
hemma.  

Till slut bestämde sig regeringen för 
att det var bättre att stänga alla skolor 
i hela Italien, vilket förhoppningsvis 
minskar smittrisken, men omedelbart 
ökade paniken. 

Alla aktiviteter som kräver att man 
samlas på något sätt är förbjudna. Till 
och med Pokemon har stoppat alla 
event de hade planerat i Italien, 

eftersom de innebär att fler än två 
personer är på samma plats. Fast det 
stoppar inte entusiasterna som tycker 
att jakten på de små monstren är vikti-
gare än ett litet virus. De samlas ändå i 
små grupper, och ger känslan av 
någon slags illegal aktivitet i dessa 
mörka tider, där de står tätt ihop och 
knackar på sina telefoner. 

Nu har det visat sig att corona var 
med på jättekonsert i Milano på Alla 
Hjärtans Dag. En av besökarna är offi-
ciellt smittad, men hur många av de 
andra tusentals har tagit med sig den 
objudne gästen hem? Man kan ju 
fråga sig hur effektivt det är att sätta 
några jordbrukskommuner i karantän, 
när viruset hittat så bra sätt att spridas 
i landet och världen, över, utan några 
som helst kontroller. 

Vi hoppas bara att ingen upptäcker 
några fall här där vi bor och omringar 
oss med militär och journalister, som 
det blivit i norra Italien. 18-åringen 
har redan flyktplanerna klara. Han 
tänker sig att ta sig över fälten och 
bäcken på natten, iklädd mörka 
kläder. Det är känslan av att inte få 
röra sig fritt som får honom, och oss 
andra, att rysa bara vid tanken.  

En av de isolerade i norra Italien 
berättade att han går ut och kramar 
träden, eftersom han saknar mänsklig 
kontakt. Så om olyckan är framme får 
jag väl vara tacksam över att mina 
olivträd inte har något emot om jag 
slänger mig om stammen på dem, 
med eller utan corona. 

Kristina Wallin,  
troligen inte corona-smittad.

På sjukhuset fick hon skäll när hon 
sa varför hon var där, eftersom hon 
lämnat sitt hem. En annan kvinna kom 
ragglande in med hög feber och 
skapade panik. ”Ni får inte komma till 
sjukhuset med feber” utbrast sjukskö-
terskan. Hälsovårdsministeriet har 
nämligen uppmanat alla med feber 
att inte gå hemifrån, utan kontakta 
sjukvården och vänta på att ett 
special team kommer och kollar läget. 

Munskydd och handsprit har blivit 
rena svartabörsvarorna. Eftersom det 
inte finns några att hitta, annat än till 
spekulationspriser, går en del runt 
med halsdukar eller kragar för 
munnen. Andra använder samma 
munskydd dag efter dag, vilket väl 
snarare kan vara ett bra sätt att vara 
säker på att viruset förr eller senare 
fastnar på det. Än så länge handlar 
det om en minoritet som går runt med 
skydd, men varje dag berättar nyhe-
terna om nya fall i närheten, och 
rädslan börjar nu bli kännbar och 
maskerna fler. 

All semester, alla kurser och alla 
kongresser har ställts in för sjukvårds-
personalen. Alla måste vara beredda 
på att snabbt förflyttas till de smittade 
områdena, eftersom trycket på sjuk-
husen börjar bli enormt, med tusen-
tals extra inlagda. Hittills har få läkare 
och annan personal smittats, men 
toppen på epidemin har enligt exper-
terna inte kommit än. 

Livet med corona runt hörnet har 
förändrats en hel del även för oss som 
inte jobbar inom sjukvården och inte 
bor i de stänga områdena. Det är sam-
talsämnet med alla man träffar, oavsett 
om det är middag med svärföräldrarna 
eller en pratstund med en annan hund -
ägare på morgonpromenaden.  

Folk vill inte gärna ta i varandra, 
fast receptionisten hos frisören ville 
absolut ta oss alla i hand för att visa 
att hon inte var rädd för att vi kunde 
smitta. Antar att hon använde hand -
spriten, som enligt lag måste finnas 
tillgänglig, så fort vi kommit runt 
hörnet.  

Jag förbjöd killarna att närma sig 
farmor och farfar när vi träffades, för 
även om vi själva inte är rädda så bör 
man vara extra rädd om två 80+, speci-
ellt som svärfar har diabetes plus ett 
antal andra åkommor och svärmor 
lider av flimmer.  

Rean på outlet, som normalt sett 
innebär en timmes väntan på parke-
ringsplats och vassa armbågar för att 
komma in i affärerna, visade sig vara 
nästan folktom. Däremot fick jag en 
chock när jag kom till mataffären 
dagen efter det första fallet registre-
rats i Florens. Det var som värsta lör-
dagsruschen, och när jag kom fram till 
mjölet fanns inte ett enda litet paket 
kvar. Samma med pastan. Rädslan för 
karantän fick folk att hamstra 
basvaror. Svärmor, som varit med om 
andra världskriget, hävdar att hon 
aldrig sett något liknande.  

Massor av grejer ställs in. På mina 
killars skola började det med att de 
fick inte ha några aktiviteter utanför 
klassrummet, däremot fick de gärna 

medicin | rapport från Empoli 
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Restaurang vid lunchtid. De har inte ens dukat upp ordentligt, eftersom de vet att de inte kommer att få några gäster.

Folktomma gator och 
affärer, fast det egent -
ligen är rusningstid.

Ett av Italiens turisttätaste ställen: 
torget i Vinci, Leonardos födelse -
stad, helt öde sedan turisterna  
övergett Italien.

Inte ett enda paket mjöl eller vanligt 
socker – allt försvann på ett par  
timmar på grund av karantän -
rädslan.

Ingen bakteriedödande tvål kvar.

Instruktioner för 
hygienen   och corona-
virus på offentliga  
toaletter.

Trots allvaret är det gott om Corona-
skämt. Här hostar och sjunger ett gäng 
musiker på YouTube att de sitter i  
karantän, men att det räcker att vara 
lite försiktig och tvätta händerna.

Apoteket har satt upp en skylt om att 
de inte har munskydd att sälja.

Den stora mataffären lovar att det alltid 
kommer att finnas basvaror och konsta-
terar att hamstring inte är nödvändig. 
Den ger även telefonnummer till de lokala 
hälsovårdsmyndigheterna.

Munskydd och handsprit har blivt svartabörsvaror
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En vanlig 
fråga är vilka 
kontakt -
uppgifter 
man ska 
använda 
om man har en 
”pensionärskod”  
– använd kontaktupp-
gifter där apotek och 
patient kan nå dig, till 
exempel hemadressen. 
Har man frågor kan man 
skicka oss ett e-postmed-
delande till support@e-forskrivning.se. 

 
>>> Vad kostar det att  
använda appen? 
 
>>> Att registrera sig är gratis och 
man får då fem förskrivningar per år, 
vilket passar de som vill prova på eller 
bara behöver tjänsten ibland.  

Vill man förskriva lite mer kan man 
uppgradera till premiumnivån för  
19 kr i månaden eller 199 kr om året 
och får då 50 förskrivningar per år, 
möjlighet att köpa till fler förskriv-
ningar vid behov, samt tillgång till att 
förskriva handelsvaror, extempore- 
och licensläkemedel i tillägg till 
vanliga läkemedel.  

Använder man tjänsten mycket  
– till exempel om man har en privat -
klinik – kan man uppgradera till obe-
gränsad nivå vilket ger bättre support 
och obegränsat antal förskrivningar.

>>> Vad är din medicinska bakgrund? 
 

>>> Jag studerade i Uppsala och 
gjorde även AT där. Efter det blev det 
mest primärvården: vikariat i Sverige, 
en tid som fastlege i Florø, Norge, och 
därefter provade jag på att vara hyrlä-
kare.  

Intresset för e-Hälsa (IT i vården) 
och vårdens styrning är dock stora 
intressen och jag jobbar numera mest 
som konsult med e-Hälsa inom vården, 
men det hinner bli lite klinisk arbete 
på en närakut också. 

 
>>>Hur kom du på idén 
med förskrivningsappen? 

 
>>> Idén med e-Förskrivning föddes ur 
mina egna behov! Det hände rätt ofta 
att jag behövde skriva ett recept när 
jag inte var på arbetsplatsen och det 
var alltid lika omständligt att ordna.  

Jag tänkte ”borde det inte finnas 
en mobilapp för detta”? När jag 
började fråga runt verkade det som 
att jag inte var ensam om den tanken. 
I efterhand har jag insett att det finns 
få applikationer som vänder sig direkt 
till läkare, och ännu färre som är 
användarvänliga. Jag är glad att ha 
bidragit till förbättring i den frågan! 

>>> Läkemedelsförskrivning är 
omgärdad av restriktioner och 
formalia – vilka är kraven för att få 
använda appen? 

 
>>> För en användare krävs det att 
man är godkänd förskrivare hos 
Social  styrelsen – och därmed har en 
personlig förskrivarkod – samt att man 
har en arbetsplatskod. Det är allt! 

 Om man inte har en arbetsplatskod 
från en arbetsplats så kan man ansöka 
om egen arbetsplatskod hos den 
region man är folkbokförd i. Det har 
alla läkare rätt till och kallas ibland för 
”pensionärskod”. På vår hemsida kan 
man hitta information om hur ansök-
ningar hos regionerna går till. 
>>> Om man vill börja med e-förskriv-
ning men är ovan vid appar – hur gör 
man praktiskt steg för steg för de två 
vanligaste smartphones Iphone och 
Android? 
>>> Man behöver ha en mobiltelefon 
eller nätplatta av märket Apple eller 
av något märke med Android som 
exempelvis Samsung eller Huawei. 
Dessutom behöver man ha mobilt 
BankID installerat.  

Efter att ha installerat appen e-För-
skrivning så loggar man in med sitt 
personnummer och BankID och 

registrerar   sig därefter genom att fylla 
i sin förskrivarkod (7 siffror), sitt mobil-
telefonnummer och e-post adress. När 
vi gjort kontroll hos Social styrelsen 
(vilket oftast tar cirka 2-5 arbetsdagar) 
får man meddelande om att registre-
ring godkänts och att man kan logga 
in i appen. Första gången man loggar 
in måste man skapa en arbetsplats och 
behöver därför ha arbetsplatskoden 
(6-13 siffror) tillgänglig.  

e-förskrivning
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Seniora Läkares redaktör Josef Milerad har intervjuat  
Daniel Wänn som ligger bakom e-förskrivningsappen. 

Daniel Wänn, skapare av  
e-förskrivningsappen.

Kom igång med e-Förskrivning

För iPhone och iPad För Android

Hitta appen på App Store
1) Scanna QR-koden till vänster
med telefonens kamera
2) Eller sök på App Store efter
“e-Förskrivning”

Hitta appen på Google Play
1) Scanna QR-koden till vänster
med telefonens kamera
2) Eller sök på Google Play
efter “e-Förskrivning”

1 LADDA NER E-FÖRSKRIVNING

2 REGISTRERA DIG I APPEN

3 INLOGGNING OCH REGISTRERING AV ARBETSPLATS

4 SKAPA OCH SKICKA FÖRSKRIVNING

1) Starta appen och skriv in ditt personnummer
2) Klicka på “Logga in” och autentisera dig i mobilt BankID
3) Acceptera användarvillkoren
4) Fyll i registreringsuppgifterna med förskrivarkod (7 siffror), e-postadress och mobiltelefonnummer
och klicka på “Gå vidare” för att slutföra registreringen
TIPS: Förskrivarkoden är de första 7 siffrorna av den 20-siffriga koden på botten av pappersrecepten

Efter att din ansökan godkänts, vilket kan ta mellan 2-4 arbetsdagar, får du ett meddelande från oss
på din anmälda e-postadress samt en kod för att bekräfta din e-postadress. Du kan nu logga in
och skapa din första arbetsplats.
1) Starta appen och logga in som tidigare
2) Fyll i den fyrsiffriga bekräftelsekoden som du fått i e-postmeddelande
3) Skapa din första arbetsplats genom att fylla i arbetsplatsnamn (max 35 tecken), arbetsplatskod
(6-13 siffror), adress, och telefonnummer
TIPS: Läs mer om hur arbetsplatskoder fungerar på vår hemsida www.e-forskrivning.se/arbetsplats

1) Starta appen och logga in som tidigare
2) Skriv in fullständigt personnummer på patienten i sökfältet och klicka “Sök”
3) Sök läkemedel genom att skriva första 3 eller fler bokstäver i namnet. Snabbsökning visar närmaste
träffarna, men om du klickar “Sök” visas alla träffar inklusive generika och olika styrkor
4) Fyll i förskrivningens detaljer med förpakningsstorlek, antal paket, uttag, förmån et c och klicka “Spara”
5) För att skicka förskrivningen gå till utkorgen genom att klicka “Signera förskrivningar i utkorgen”
6) Klicka “Signera” längst ned och identifiera dig med mobilet BankID - klart!

Här är appen som alla fritidsförskrivare längtat efter

Bye, bye pappersrecept!
Så kommer du igång 
med e-Förskrivning



D
en del av vår befolkning 
som vi i Sverige omväx-
lande kallar pensionärer, 
seniorer eller årsrika 
heter i Japan “unga 

äldre” och i anglosaxiska länder 
“yolds”, en sammansättning av 
”young-old”. Det handlar i första hand 
om den del av efterkrigstidens stora 
årskullar som nu är mellan 65 och 75 
år.  De vill ofta inte alls gå i pension 
trots att de uppnått pensionsåldern.   

Genom att fortsätta arbeta och 
vara aktiva på många plan kommer 
denna generation ofta kallad “baby-
boomers” att ändra samhällets attity-
der på samma sätt som de gjorde det 
som tonåringar och unga vuxna. 

Unga äldre (“yolds”) är både fler, 
friskare och mer välsituerade än 
tidigare generationer av äldre. Det 
kommer att ge dem ett allt större 

inflytande enligt John 
Parker, ledarskribent 
på ”The Economist” 

som nyligen 

gjorde en både roande och tänkvärd 
analys av “yoldarnas” frammarsch. 

Mellan år 2000 och 2020 har antalet 
65-74 åringar i de rikaste industrilän-
derna gått upp från 99 miljoner  
(8 procent  av befolkningen) till 134 
miljoner (11 procent av befolkningen). 
Det är den snabbaste tillväxttakten för 
någon enskild åldersgrupp.    

Unga äldre kan också glädja sig åt 
både ett längre liv och en bättre hälsa. 
Medellivslängden för gruppen har 
under två decennier gått upp med 3,7 
år och 86 procent av denna ökning, 
3,2 år, handlar om år med fortsatt god 
hälsa. 

Många har även råd att njuta av 
dessa extra år. Mellan åren 1989 och 
2013 ökade medianförmögenheten i 
de familjer där någon medlem 
var 62 år eller äldre med 40 
procent. I alla andra ålders-
grupper minskade famil-
jernas tillgångar.  

De i gruppen som är 
så upptagna att de inte 
hinner njuta fullt ut av hälsa 

och god ekonomi kan få igen 
det på annat sätt. 2016 var 

drygt en femtedel av åldersgruppen 
65-69 fortfarande yrkesaktiva en siffra 
som stiger snabbt.   

Att vara yrkesverksam är en av 
många faktorer som hjälper männi-
skor att hålla sig friska längre. En tysk 
studie fann att personer som förblir 
yrkesverksamma efter den normala 
pensionsåldern ligger ett och ett halvt 
år före sina jämnåriga i kognitiv kapa-
citet. 

 
Framtidens viktiga 
kunder är grå 

Många 
tjänste -

sektorer har 
redan insett betydelsen av den 
nya växande kundkretsen av 65-
75-åringar. För flygföretagen är 
detta är den snabbast växande 

65+

Vi är yolds  
och vår tid är nu!
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kundgruppen och deras resor är avgö-
rande för turistnäringens lönsamhet   i 
många länder. Unga äldre har råd att 
spendera mycket mer.  

Även universitet och andra centra 
för högre utbildning ser unga äldre 
som en snabbt växande kundkrets. 
Harvarduniversitetet har idag fler 
inskrivna på sin avdelning för fortbild-
ning (gruppen redan utbildade äldre 
och pensionerade studenter) än stu-
denter på grundutbildningarna.   

Framsynta försäkringsbolag lägger 
om sina tjänster från distribution av 
livräntor till leverantörer av finansiella 
tjänster för de kunder som vill aktivt 
förvalta sina pensionspengar. 

Diskussionen om längre arbetsliv 
har mest kretsat kring högutbildade 
med manschettyrken, men hur är det 
med äldre närmare verkstadsgolvet?  

I motsats till vad många HR-avdel-
ningar tror, att produktiviteten faller 
med åldern, visar mer systematiska 
undersökningar av anställda hos last-
bilstillverkare och försäkringsföretag i 
Tyskland på motsatsen. Äldre medar-
betare har i själva verket en produkti-

vitet något över genom snittet och den 
allra högsta produktiviteten har 
grupper där alla åldrar, även de över 
pensionsåldern, finns representerade. 

Så vad tror John Parker, som gjort 
denna research kring äldre, behöver 
ske för att fler unga äldre ska bli ett 
lyft för hela samhället? 

Det viktigaste är att allmänhetens 
attityder gentemot äldre, och i synner-
het mot just gruppen 65-75, behöver 
ändras i grunden. Många företag och 
myndigheter diskriminerar äldre 
arbetstagare. De kan till exempel 

endast erbjuda utbildning/fortbild-
ning till yngre eller begränsa deltids-
arbete. Här måste yoldarna med sitt 
ökade inflytande kräva att företag 
och myndigheter blir mer åldersvän-
liga och aktivt bidra till att ändra 
negativa attityder mot äldre  

Lagstiftningen kring pensionering 
behöver anpassas. Pensionsåldern i 
många rika länder ligger ofta under 
den ålder som många vill arbeta till. 
Den effektiva pensionsåldern (den 
ålder då människor faktiskt lämnar 
yrket) kan vara ännu lägre. Pensions -
åldern bör vara en ramp och inte ett 
stup. 

Utgifterna för äldres hälso- och 
sjukvård ökar starkt utom för den del 
som handlar om förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. Trots att livs-
stilsförändringar och förebyggande 
åtgärder har bevisade effekter på 
ålderssjukdomar ligger kostnaderna 
för prevention bara på cirka 2-3 
procent av de flesta länders hälso -
utgifter. De behöver öka. 

 
Josef Milerad 

föreningsnytt

t Den 15-17 maj äger 
vårmötet för Seniora 
Läkare rum. Konferensen 
är förlagd till Stadshotel-
let/Elite hotel. Programmet 
är omväxlande med medi-
cinhistoria, medicinska 
nyheter samt smakprov på 
den värmländska kulturen. 

I Seniora Läkare 
nummer fyra 2019 finns 
vidare information kring 
mötet.

16 april: Vårmöte. Mötet börjar kl 12.00. 
Lokal: Örgryte församlingshem. 
t Vid vårmötet kommer Silas Pettersson att hålla 
föredrag med titeln ”Maximal invasiv kirurgi och 
minimal invasiv kirurgi inom urologi”. Därefter följer 
lunch.  
Vårutflykten planeras till torsdagen den 28 maj. 
Det blir resa till Nääs slott. Mer information senare. 

28 april: Heldags bussutflykt.  
t Utflykten innehåller besök på Hasse & Tage-
museet i Tomelilla, förmiddagskaffe, lunch och 
visning av Dag Hammarskjölds Backåkra.  
Boka plats genom att sätta in 500 kr till bg 413-
5034 senast den 14 april. Begränsat antal platser. 
Först till kvarn gäller. Bussar utgår från Malmö och 
Lund. Information om tider och busshållplatser 
kommer på hemsidan.

 VÄST-SÄL

  SKÅNE-SÄL

Välkommen till vårmötet i Karlstad!

John Parker, ledarskribent på The Econo-
mist, menar att ”the yolds” decennium har  
inletts.



I
 och med att Hilma af Klints 
(1862-1944) verk kom att visas 
för allmänheten 50 år efter 
hennes bortgång uppstod ett 
behov av att skriva om den 

moderna konstens historia. När 
hennes verk ställdes ut från oktober 
2018 till april 2019 på Guggenheims 
museum i New York kom cirka en 
miljon besökare, vilket var fler än till 
någon annan tidigare utställning i 
museets historia.   

Hennes målningar kom att ställa 
alla tidsbegrepp på ända när det 
gäller den abstrakta konstens födelse.  

Innan utställningen i New York 
hade Moderna Museet på Skeppshol-
men i Stockholm hunnit visa hennes 
konst som hade stått på en vind i ett 
halvt århundrade, omhändertagen 
under alla år av Hilmas släktingar.  

Själv hade hon i sitt testamente 
bestämt att det skulle gå 20 år efter 
hennes död innan verken fick visas, 
men det blev till ett halvt århundrade. 
Med dagens kunskap kan man säga 
att det var ett mycket klokt beslut för 
under perioden på vinden hade tiden 

kultur | konstverk
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Hur växte den 
moderna 
konsten fram?

 
• Av Per-Anders Mårdh, professor emeritus  på  

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lunds UniversitetAxplock ur  
en spännande 

historia 

• Hilma af Klints verk väckte 
världssensation när de ställdes 
ut på Guggenheims museum i 
New York 2018-2019.

• Konstnären Wassily Kandinsky, en av grun-
darna av konstnärsgruppen Der Blaue Reiter, 
har dock ifrågasatt att hennes verk tillkommit 
under de första åren på 1900-talet. I brev till 
henne krävde han att hon skulle presentera   
tidsanknutna bildbevis. 

• Två av de absoluta grundarna av den moderna    
konsten:   Marcel Duchamp och brodern Jacques Villon. 
1950 mottog Jacques Villon Carnegiepriset för sin 
konst. Och Moderna museet i Stockholm har ägnat ett 
helt rum enbart åt brodern Marcel Duchamps verk. 

 wikiart.org /Okänd fotograf

Fortsättning nästa uppslag >>>

Verk av  
Hilma af 
Klints. 
wikipedia/ 
commons
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”Petite  
Peinture  
Cubiste”  
av Jacques  
Villon från 
1921.



hunnit ikapp hennes konst. 
Wassily Kandinsky (1866 – 1944) 

ifrågasatte i ett brev till Hilma att 
hennes verk verkligen tillkommit 
redan under de första åren på 1900-
talet, som det påståtts.  

Kandinsky krävde i brevet till Hilma 
att hon skulle visa tidsanknutna bilder 
som bevis. Hilma hade inte som 
många andra konstnärer haft utställ-
ningar som lätt kunde bekräfta när 
konstverken tillkommit.  

Kandisky kom till Stockholm 1912 
för att träffa Gabriele Münter, som var 
en av hans elever under hans år i 
München. Gabriele blev under tiden 
också hans älskarinna. Hon är annars 
mest känd för att i sitt hem ha gömt 
undan cirka 1 000 verk av gruppen 
”Der Blaue Reiter” och därmed för-
hindrade att de förstördes av nazis-
terna. Samlingen erbjöds 1957 till 
muséet i Lenbachhaus i München, 
vilket signifikant ökade muséets bety-
delse på konst scenen.   

Kandinsky ställde 1912 ut på Gum-
messons galleri på Strandvägen i 

huvudstaden. Det blev en av de få 
eller rent av den enda utställningen 
med abstrakt expressionistisk konst i 
Sverige under 1900-talet. Kanske 
Hilma och Wassily träffades på utställ-
ningen?  

En annan konstnär som också anses 
som en av den moderna konstens 
verkliga förgrundsfigurer är Kazimir 
Malevitj (1878-1935). 1904 flyttade 
Malevitj till Moskva med dess 
sjudande kulturliv där han kom i 
kontakt med originalverk av Monet 
och Cezanne. Efter att ha varit mycket 
inspirerad av impressionismen började 
Malevitj arbeta i riktning mot kubism 
och futurism med nya sätt att repre-
sentera tid och rum.  

Malevitjs är bland annat berömd 
för verket ”Svart kvadrat”, omgiven 
av en ljust grå yta, målad 1913.  ”Kva-
draten” finns även som en röd variant, 
också med ljusgrå omgivning, som 
Malevitj gav titeln ”Målerisk realism 
av bondkvinna i två dimensioner”. 
Verket tillkom 1915.  

Vid en utställning på MOMA 

(Moderna Museet i New York) ställde 
man ut abstrakta skisser av Malevitj 
som till utformningen var identiska 
med de mönster som Kandisky senare 
utnyttjade i sin egen konstnärliga 
verksamhet.  

Malevitj lät ofta ställa ut sina verk 
först många år efter de skapats. 
Vanligen ställde han ut hemma i 
Ryssland, men 1912 skedde ett 
undantag och då i München på Len-
bachhaus, där även Kandinsky fanns 
med.  

I sammanhanget bör man komma 
ihåg att ett av de första tillfällena för 
svenskar att få se Malevitjs verk var på 
utställningen 1999 i den nyöppnade 
konsthallen på Millesgården med fler-
talet av hans viktigaste verk från 1904-
1934. Utställningen hade anordnats i 
samarbete med Ryska Museet i S:t 
Petersburg.  

Två bröder Duchamp tillhör absolut 
grundarna av den moderna konsten. 
Den ena, Gaston Duchamp, tog sig 
namnet Jacques Villon (1875-1963). 
Han är idag mindre känd i Sverige än 

kultur | konstverk

18 Seniora Läkare | 1 2020

Gabriele Münter mest känd för att i sitt hem 
ha gömt undan cirka 1 000 verk av gruppen 
”Der Blaue Reiter” och därmed förhindrade 
att de förstördes av nazisterna

Kazimir Malevitjs nonfigurativa konst 
byggde på bara några få geometriska 
grundelement. Mest berömd är kanske hans 
"Svart kvadrat på vit botten"

Constantin Brâncusi – mest känd för ”Ägget” i 
Sverige. Internationellt är han också uppmärk-
sammad för att att vunnit ett mål mot ameri-
kanska tullverket som ansåg att hans verk 
”Bird in flight” inte var konst utan en metallbit 
som skulle avgiftsbeläggas som sådan.
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brodern Marcel Duchamp (1887-1963). 
Jacques Villon fick med sin färgstarka 
kubism stor påverkan på det franska 
abstrakta måleriet.  

Vid första världskriget blev Jacques 
Villon inkallad, inte som infanteri -
soldat med stor risk att bli dödad i 
skyttegravarna i Verdun, utan som 
franska arméns designer av kamoufla-
gemönster. Man kan ibland tycka att 
den moderna abstrakta konsten onek-
ligen har karaktär av just kamouflage-
mönster.   

Jacques Villon har hyllats för sina 
insatser. 1950 mottog han Carnegie-
priset för sin konst, ett pris som av 
många anses vara konstens Nobelpris 
och 1954 den förnämsta utmärkelsen i 
Frankrike, Hederslegionen. Ett par år 
senare representerade Villon Frank-
rike på Venedig Biennalen.  

Brodern Marcel Duchamp anses 
vara den konceptuella konstens upp-
hovsman. Själv ansåg han sig själv som 
en dålig konstnär, men han ville ändå 
vara med och skapa konstens framtid, 
vilket han lyckats med.  

Han var den som införde bl.a. 
begrepp som ”Ready made art”, där 
han bl.a. utnyttjat ett cykelhjul, ett 
flasktvättarställ, en pissoar etc.  

Moderna museet i Stockholm har 
ägnat ett helt rum enbart åt Marcel 
och man anser att deras samling av 
hans verk intar en helt central position 
i Moderna museet.  

Objekten man visar är kopior, men 
Marcel Duchamp har suddat ut 
distinktionen mellan original och 
kopia, bl.a. när han lanserade begrep-
pet ”Ready made art”.  

När Moderna Museet ville köpa 
”Det stora glaset” eller ”Sju ungkarlar 
försöker klä av bruden” klagade 
Intendent Ulf Linde på att det skulle 
innebära stora kostnader att transpor-
tera glaset över Atlanten. Han fick då 
förslaget: ”Varför gör ni då inte själva 
en kopia”.   

Många kanske tycker att Pablo 
Picasso (1881-1973) borde givits mer 
utrymme i texten. Man har sagt att 
han var centralpersonen i konsthisto-
rien under 1900-talets första, och 
kanske också under en större del av 
det andra decenniet, men därefter 
anser man att Marcel Duchamp intog 
hans tidigare position.  

Picasso själv har i en akademisk 
artikel skrivit att han ansåg att  Fran-
cisco de Zurbarán (1598-1666) borde 
betraktas som den förste moderna 
konstnären, bl.a. med sin bild från 
refraktoriet på Kartusianklostret i 
Sevilla. Zurbarán var i övrigt känd som 
porträttmålare men också för mål-
ningar med religiösa motiv. 

Vill man gå framåt i konsthistorien, 
men ändå beröra den moderna 
konstens grundare så får man också ta 
med Constantin Brâncusi, som inbjöds 
av Marcel Duchamp att delta i en 
utställning i New York, dit Brâncusi 
skickade sitt verk ”Bird in flight”. Den 
ansågs av tullen som en bit metall för 
vilket det skulle betalas införseltull.  
Brâncusi öppnade en rättegång mot 
tullverket i USA. Brâncusi vann! Tull-
verket fick därefter definiera vad de 
ansåg vara konst, vilket aldrig skett 
tidigare i några officiella samman-
hang i världen.  

Brâncusis stora betydelse för den 
moderna konsten bekräftas inte minst 
av det faktum att hans ateljé som låg 
alldeles utanför Centre Pompidou fick 
stå kvar när alla andra hus i kvarteren 
revs för att bygga muséet.  I Sverige 
blev det en folkstorm när Moderna i 
Stockholm inköpt hans nu så uppskat-
tade verk ”Ägget”, som inhandlats för 
ett pris som kanske motsvarar en 
hundradel av det pris man idag skulle 
få på en internationell auktion. Man 
kan bara fundera på hur stort värde 
Hilmas målningar skulle representera 
om de kom ut på den internationella 
marknaden.

Kazimir Malevitjs ”Svart kvadrat”. ”Kvadraten” 
finns i flera varianter, bland annat även som en 
röd variant, också med ljusgrå omgivning, som 
Malevitj gav titeln ”Målerisk realism av 
bondkvinna i två dimensioner”. Verket tillkom 
1915.  

Replica av 
Marcel  
Duchamps 
”pissoraren”. 
/Wikimedia 
commons.

Ägget av Constantin Brâncusi.
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M
agna Andreen Sachs 
skriver i Seniora Läkare 
4/2019 att den palliativa 
vården generellt sett är 

god i Sverige, och fortsätter ”Det 
hindrar emellertid inte att mer – 
mycket mer – kan göras framförallt 
när det gäller utveckling och in -
förande av avancerade metoder för 
behandling av smärta och för att 
underlätta och stödja vårdpersonalens 
strävan att lindra ångest”. Det finns 
med andra ord mycket att göra.  

 Men hur lång tid får det ta? När 
jag började debattera de här frågorna 
1989 fick jag till svar att ge oss fem år, 
som mest tio år, så kommer ingen 
längre att riskera drabbas av ett 
döende som ingen av oss vill uppleva. 
Det var då det. Så när kommer de pati-
enter som den palliativa vården inte 
kan hjälpa fullt att garanteras ett 
värdigt döende?  

Under tiden, medan vi väntar på 
den palliativa vårdens utbyggnad och 
att forskningen ska lansera nya, effek-
tiva farmaka, fortsätter ju ett litet 
antal patienter, kanske en till två 
procent, att dö på ett oacceptabelt 
sätt. Och detta lidande äger rum nu, 
just nu, inte om tio, tjugo eller trettio 
år. Som Arun Bhaskar, President of the 
British Pain Society, skriver i BMJ (25/9-
19): Palliative care is not enought – we 

can and should legislate for assisted 
dying.   

När så forskning hinner i kapp kan 
man ju ta ställning igen. Kanske är 
vården vid det laget så bra som många 
palliativläkare redan nu hävdar, att 

palliativvården kan uppfylla sitt 
uppdrag till hundra procent. 

Magna Andreen Sachs är kritisk till 
att det hon kallar ”läkarassisterat 
självmord” numera får heta ”assisterat 
döende”. Varför? Vi kallar ju inte 
längre psykiatriska kliniker för mental-
sjukhus eller dårhus.  

Som psykiatriprofessorn Johan 
Cullberg har visat är självmord något 
annat än assisterat döende: I det 
första fallet vill personen dö trots att 
hen har hela livet framför sig – medan 
sjuka som väljer assisterat döende vill 
leva men lider av en dödlig sjukdom. 
De kan inte välja bort en snar och 
obönhörlig död, bara undvika att 
döden blir alltför svår. 

Magna Andreen Sachs skriver att 
om dödshjälp införs i Sverige ”Då kan 
jag inte längre vara läkare”. Men den 
situationen kommer aldrig att 
inträffa. Inget land där dödshjälp är 
tillåten tvingar vårdpersonalen att 
ställa upp. Det är helt frivilligt. Så de 
äldre läkare som inte vill ha med 
dödshjälp att skaffa behöver inte 
bekymra sig. Men bekymrade bör vi 
alla äldre vara som blivande patienter, 
nu när de elaka sjukdomarna väntar 
runt hörnet, eller redan har visat sig.  

 
P C Jersild, sakkunnig i Statens  

medicinsk-etiska råd 1986-2005. 
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J
ag förutsätter att du läst Anna 
Rundcrantz inlägg publicerat 
före ditt i samma nummer av 
Seniora Läkare, 4/2019? Hon 
beskriver sin pappa Hans Rund-

crantz’ inferno, där inte ens maximal 
palliativ vård kunde lindra hans out-
härdliga fysiska smärta.  

I din replik på hennes beskrivning 
med Annas plädering för frivillig 
dödshjälp skriver du som slutsats ”Då 
kan jag inte längre vara läkare”.  
Underförstått, om frivillig dödshjälp 
legaliseras.  

Jag vill komma med en motsatt 
uppfattning. Låt mig förklara. 

Livet är vår början. Barnmorska 
eller förlossningsläkare bistår i ”för-
lossningshjälpen”. Döden är slutet. 
Varför skulle det inte få finnas en 
”dödshjälpare”?  

Jag skulle vilja vara en sådan läkare, 
men är förhindrad av min ålder. 84 år, 
förhindrad av en livshindrande svår 
åldersbetingad funktionsnedsättning 
av syn och delvis även hörsel. Detta 
innebär ett outhärdligt psykiskt 
lidande för mig. Men jag är inte depri-
merad. Jag är en levande, livsälskande 
människa. Men jag lider outhärdligt 
av förlusten av mina viktigaste sinnes-
intryck vilket ger mig svår psykisk 
smärta. Palliativ vård skulle inte ge 
mig mindre psykisk smärta. 

Jag är f.d. barnneurolog. Som 
sådan mötte jag frågor från svårt 
sjuka barn och tonåringar, frågor de 
inte ville ställa till sina föräldrar av 
omtanke att inte göra dem illa. Exi-
stentiella frågor. Många visste att 
deras död var nära. 

Sådana möten stämmer till efter-
tanke. 

Nu har jag på basen av min out-
härdliga psykiska smärta begärt själv-
vald dödshjälp hos Dignitas i Schweiz. 
Jag har fått ”grönt ljus” på egen 
begäran, jag får det som en livsbeja-
kande färdiglevd människa drabbad 
av mycket svår psykisk smärta.  

Jag kommer att anträda min sista 
resa i livet inom ett par månader till 
Dignitas i Schweiz. Det handlar 
absolut inte om ”självmord”. Professor 
Johan Cullberg har i Dagens Medicin i 
somras på ett mycket tydligt sätt 
klargjort skillnaden mellan ”själv-
mord” i psykiatrisk mening och ”det 
självvalda livsslutet” i livets slutskede.  

Du efterlyser mera forskning i 
palliativ   vård. Varför efterlyser du inte 
också mer neurovetenskaplig forsk-
ning? Kanske den skulle kunna belysa 
den psykiska smärtan som finns hos en 
levnadsälskande, livshindrad människa 
och kanske också finna medel för vård 
för sådan smärta? 

Jag har nyligen skrivit en artikel 
ställd till riksdagen om frivillig 
dödshjälp ”Är en utredning verkligen 
för mycket begärt”, som GP Debatt 
publicerade 17/12 2019. Där utvecklar 
jag min övertygelse att ett civiliserat 
samhälle med empati måste närma sig 
det självvalda livsslutet hos besluts-
kompetenta svårt lidande patienter 
med mycket större respekt än nu. Du 
kan läsa i artikelns kommentarsfält 
många viktiga kommentarer till stöd 
för mina tankar. 

Tror du att mitt beslut att välja och 
få accept på frivillig dödshjälp i 

Schweiz inom några månader varit 
lättvindigt?  

Din kollega Gunnar Eckerdal menar 
att den palliativa vården inte klarar 
allt. Det är en ärlig deklaration, som vi 
skulle vilja se hos flera motståndare till 
den självvalda dödshjälpen. 

Magna Andreen Sachs: ecce homo - 
se människan! 

 
Elisabet Abelin-Norell, Leg. läkare. 

L
åt oss kalla saker vid deras 
rätta namn! ”Läkarassisterat 
självmord” är vad som är 
uppe till debatt. Det ska inte 
omskrivas i termer som 

”assisterat döende” för det är 

nämligen något helt annat än att 

skriva ut ett dödligt läkemedel i syfte 

att patienten ska inta det själv med 

avsikten att avsluta sitt liv.  
Döendet, det vill säga det skeende 

som föregår dödsögonblicket kan vara 

ultrakort – bristning av stort kärl, stort 

trauma – eller vara utdraget i tiden. 

Allt beroende på bakomliggande 

grundorsak.  
När det är utdraget i tiden behövs 

goda och målinriktade vårdinsatser i 

form av smärtbehandling och 

åtgärder för att eliminera illamående 

och ångest. Denna form av ”assisterat 

döende”, dvs vård i livets slutskede, 

kallas också palliativ vård.  
God palliativ vård är inte lika med 

”förvaring” utan är en ytterst aktiv 

vårdform man – med tillämpning av 

effektiva och välbeprövade metoder 

för att bekämpa smärta, illamående 

och ångest, inte bara patientens 

ångest utan även närståendes ångest 

– hjälper människor att leva till livets 

slut.  

Här ska nu omedelbart sägas att vi 

generellt i Sverige har en god palliativ 

vård. Det hindrar emellertid inte att  

mer – mycket mer – kan göras fram-

förallt, när det gäller utveckling och 

införande av avancerade metoder för 

att behandla smärta och för att under-

lätta och stödja vårdpersonalens 

strävan att lindra ångest. Det är ett 

tungt arbete – inte minst känslomäs-

sigt. Att se hopplöst sjuka och döende 

människor väcker ångest hos såväl 

närstående som sjukvårdspersonal.  

I det palliativa skedet är både pati-

enter och närstående i starkt behov av 

psykologiskt, socialt och andligt stöd. 

Det är ett tidskrävande och mödosamt 

arbete som kräver uthållighet och för-

trogenhet med beprövade metoder. 

Vad som behövs är alltså en 

satsning på den palliativa vården i 

form av forskning, metod- och 

kompetens utveckling.  Frågan att ställa är: Vad är det i den 

palliativa vården som inte fungerar 

och som gör att önskemål om att 

påskynda döden uppstår? Krutet ska 

sedan läggas på att åtgärda dessa 

brister, dels genom att säkra att 

beprövade  , effektiva metoder 

kommer till användning, men också 

genom långsiktiga metodutvecklings- 

och forskningsinsatser.  Resurs- och kunskapsbrister inom 

hälso- och sjukvården – inklusive den 

palliativa vården – ska inte skylas över 

genom att ge läkare i uppdrag att 

medverka till självmord!  
Samma resonemang gäller också 

för dem som är drabbade av och lider 

av sjukdomar vars bakomliggande 

orsaksmekanismer är okända och 

därför i dagsläget obotbara – även om 

de inte är dödliga! Hopp om bot och 

tillfrisknande kan här inte ges – lika 

lite som till den ”palliativa patienten” 
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Frågan att ställa är:  
Vad är det i den  palliativa vården  som inte fungerar. 

”
”

och den drabbade lämnas att 
framleva återstoden av sitt liv med 

ett handikapp. Jag tänker bl a på 

ME-sjuka. Här behövs kunskaps-

översyner och målmedveten forsk-

ning för att hitta tentativa 
behandlings metoder! Här behövs 

samhällets stöd för att hantera 

vardagen. Inte läkarassisterat själv-

mord. 
Ett införande i vårt land av 

”läkarassisterat självmord” vore att 

underkänna svensk hälso- och sjuk-

vårds och dess aktörers förmåga 

att ge god vård, att lära av misstag, 

att bedriva forskning och metod -

utveckling och att ständigt förbätt-

ras.  

Självklart kräver det att regering 

och regioner avsätter medel, upp-

muntrar och ger målinriktade 

uppdrag. Det blir dyrare förstås än 

att ”assistera” med självmords -

piller. Men, vilket slags samhälle 

vill vi ha? 
Vad gör det med oss som läkare 

om vi ges uppdraget att utföra 

läkar assisterade självmord? Hur 

säkerställer vi att det inte, längst 

inne, är en önskan hos patienten 

att inte vara till belastning för 

familj och vård, som har framkallat 

önskemålet, kravet, beslutet …? 

Personligen känner jag att då kan 

jag inte vara läkare.  Den etiska ryggrad – bota, 
lindra, trösta i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfa-

renhet – som vi i alla tider grundat 

vårt handlande på raseras plötsli-

gen och vi blir därmed redskap för 

en slags beställnings verksamhet 

där kunden vet bäst. Är det sådana 

läkare vi vill vara? Är det sådana 

läkare vi vill ha? Sådan sjukvård? 

 

Magna Andreen-Sachs, med dr, docent, f.d. verksamhets -
chef i anestesi och intensivvård.

Här är en kort sammanfattning av 
Statens medicinsk-etiska råds (SMER)  

kunskapssammanställning från 2017.  

Hela rapporten kan hittas på SMER:s 

hemsida.  
 

t Sammanställningen innehåller inga 

ställningstaganden i frågan om 

dödshjälp bör tillåtas eller inte.  

 

Definitioner n Dödshjälp definieras som en insats 

som ges efter ett uttryckligt önskemål 

från patienten, där avsikten är att 

insatsen ska orsaka patientens död.  

n Dödshjälp som sker genom att någon 

annan än patienten utför den avgö-

rande handling som leder till patientens 

död kallas för eutanasi.  
n Dödshjälp där patienten själv utför 

den avgörande handlingen kallas för 

assisterat döende (nu ofta läkarassiste-

rat självmord, min anm.)  
n Beslut om att inte inleda eller inte 

fortsätta livsuppehållande behandling 

är inte dödshjälp. Att ge palliativ 

sedering eller symtomlindring är inte 

dödshjälp.  
 

Två modeller dominerar 
Oregonmodellen och  Beneluxmodellen.  n Oregonmodellen tillåter endast assis-

terat döende. Man måste vara terminalt 

sjuk, ha högst sex månader kvar att 

leva. Patienten ska vara 18 år och 

beslutskompetent.  n Beneluxmodellen tillämpas i Belgien, 

Luxemburg och Nederländerna. Där är 

både eutanasi och assisterat döende 

tillåtet. Villkoret är outhärdligt lidande. 

Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt. 

Det finns inget krav på att patienten ska 

vara i livets slutskede. Både Nederlän-

derna och Belgien tillåter att barn 

under 18 år får dödshjälp.  
 

För och emot dödshjälp 
n Ett vanligt argument bland föresprå-

kare för dödshjälp är självbestämman-

deargumentet. Argumentet om livets 

okränkbarhet är ofta förekommande 

bland dem som motsätter sig dödshjälp.  

 

Slutsatser Såvida inget annat anges gäller  
slutsatserna nedan i första hand  
Oregonmodellen. n Låg livskvalitet, förlust av värdighet 

och oberoende samt förlust av kontroll 

över kroppsliga funktioner är viktiga 

motiv för patienter att efterfråga 

dödshjälp, dessa motiv väger ofta 

tyngre än smärta och andra symtomre-

laterade motiv. Dödshjälp kan bidra till 

en god sista tid.  Kunskapsunderlaget ger inte svar på 

frågan om den palliativa vården i dag 

saknar möjligheter till god symtomkont-

roll. Att en tredjedel inte använder de 

utskrivna läkemedlen pekar på att 

trygghetsaspekten kan vara viktig.  

Det finns visst stöd för att tillgång till 

god palliativ vård kan reducera efterfrå-

gan på dödshjälp, men utvecklingen av 

den palliativa vården stannar inte av om 

dödshjälp legaliseras. Det saknas upp-

gifter om att legaliserad dödshjälp leder 

till att förtroendet för vården minskar.  

Stöd för osäkerhet i bedömningarna 

av återstående livslängd finns. I enstaka 

fall finns kraftiga avvikelser.  
Efterfrågan på dödshjälp generellt är 

inte ett uttryck för depression, mer för 

en känsla av hopplöshet. Det är svårt att 

säkerställa att patienten är besluts -

kompetent. En önskan om att inte vara 

en börda för omgivningen för många 

patienter är ett av flera skäl för att 

begära dödshjälp.  Uppgifter saknas huruvida legalise-

ringen av assisterat döende i Oregon 

och Washington har lett till en ökad 

förekomst av dödshjälp utanför lagens 

ramar (ett sluttande plan). Några upp-

gifter som gäller om patienter med 

funktionsnedsättning eller kronisk 

sjukdom är över- eller underrepresente-

rade har inte hittats. Komplikationer är 

ovanliga i samband med assisterat 

döende. I ett fall av 250 har patienten 

vaknat upp igen (Oregon). 

Dödshjälp – en kunskapssammanställning Text: Torsten Mossberg

V
i föds till e

tt liv i frih
et, 

där vi förväntas ta ansvar 

för våra gärningar och 

hälsa genom livet. Detta 

är en självklarhet som 

ingen ifrågasätter. Men något icke 

logiskt inträffar om jag insjuknar i en 

svår obotlig sjukdom – då fråntas jag 

rätten att bestämma över hur min 

sista tid ska vara och när jag ska få 

somna in. Varför är ämnet assisterad 

dödshjälp så svårt att driva till utred-

ning? 

Debatten kring assisterad dödshjälp 

har tagit ny fart i m
edia. Ämnet har 

diskuterats under många år, men så 

länge våra politiskt tillsa
tta inte vågar 

ta i denna etiskt komplicerade fråga 

kommer inte heller frågan ta några 

stora steg framåt.   

Med Barbro Westerholm (L) i 

spetsen har fler politiker i maktens 

korridorer börjat förstå vikten av 

frågan. Det handlar inte bara om en 

läkarfråga, det handlar definitivt om 

individens rätt att få bestämma själv, 

och detta måste utredas parlamenta-

riskt.  

Några steg i rätt riktning har dock 

nyligen tagits då liberalerna under sitt 

landsmöte beslutade att  driva frågan 

till parlamentarisk utredning och på 

moderaterna stämma diskuterades 

även ämnet och ska nu utredas internt 

inom partiet. Men fler behöver ta 

aktiv ställning i frågan. Vad tänker du 

som äldre läkare? 

Jag har en personlig erfarenhet 

som jag vill dela med mig. Historien 

om min far. Hans sista
 tid beskriver hur 

det kan se ut för en liten grupp 

patienter   som faller utanför ramarna 

trots god palliativ vård.  

Min far, Hans Rundcrantz, gick bort 

för några år sedan i sviterna av en 

metastaserande prostatacancer. Hans 

sista tid präglades av smärtor och 

ångest. Hans sista
 veckor var mycket 

plågsamma där vi trots bra palliativt 

omhändertagande med bästa möjliga 

smärt- och ångestlindring inte kunde 

hjälpa honom. Det var en enorm 

maktlöshet och frustration som infann 

sig sista veckorna, där vi trots alla till-

gängliga verktyg inte kunde hjälpa 

honom till ett värdigt livsslut.     

Min far var själv läkare, därmed 

visste han så väl vad han hade framför 

sig. Med en bra cancerbehandling fick 

han några fina år efter diagnos, men 

sjukdomen kom ikapp, tumörerna tog 

över kroppen. Under dessa år hann 

han fundera mycket över existentiella 

frågor, hur hade livet varit, hur ska 

slutet bli?  

Jag hade förmånen att vara nära 

pappa under alla hans sista
 år, fick 

gemensamt uppleva sorg och glädje, 

djupa samtal och förtroende. Jag fick 

erfara hela hans resa från cancer -

diagnos till s
ista andetaget. Med god 

medicinsk kunskap om smärtbehand-

ling och palliativ vård inom familjen 

och nära vänner kunde vi erbjuda 

pappa det bästa möjliga, men det var 

inte tillräckligt. Hans ovärdiga sista tid 

i livet ska ingen behöva vara med om.   

Läkarens etiska ställningstagande 

diskuterade jag med pappa när han 

blev sjuk, han hade alltid varit enga-

gerad i läkarens roll och professionens 

utveckling.   

Under 80-talet var han fackligt 

engagerad som ordförande i Sveriges 

Läkarförbund, senare även länge aktiv 

i SÄL (Sveriges Äldre Läkare).  

Han var fram till sin
a sista levnadsår 

en självklar motståndare till dödshjälp 

när frågan kom upp. Han menade att 

första veckan på läkarutbildningen lär 

du dig att din uppgift är att bota, 

lindra och trösta, inte att förkorta livet 

på din patient, men han ändrade sin 

uppfattning i takt med att sjukdomen 

tog över kroppen och livet.  

Han önskade att han inte skulle 

lida, han bad oss se till att hjälpa 

honom om det skulle bli svårt, vilket vi 

lovade – men vi misslyckades uppfylla 

detta löfte. Istället hamnade vi i en tid 

som kändes oändlig. Sista månaderna 

kunde han inte klara sig själv, med för-
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lusten av funktion tillsammans med 

smärta försvann hans integritet.  

Lidandet eskalerade, skelettmeta-

staser är mycket smärtsamma, och 

svåra att lindra. Med varje rörelse 

skrek han av smärta, förflyttningar 

blev snart så plågsamma att det bara 

inte gick. Med smärtan ökade även 

hans ångest, och denna förfärliga scen 

utspelades under alldeles för lång tid. 

Han bad oss hjälpa honom att få dö. 

Han ville inte vara med mer, men vi 

hindrades av legala skäl.   

 

Frågan måste utredas 

Sverige har möjlighet att driva en vård 

av bästa klass. Det finns många goda 

exempel på högkvalitativ palliativ 

vård, fina Hospice, men vården är 

ojämnt fördelad över landet.  

En utredning i frågan bör innebära 

dels att den palliativa vården byggs 

ut. Med utbredd kompetens och 

ökade resurser kommer de allra flesta 

i livets slut som behöver specialiserad 

vård få bästa omhändertagandet.  

Men god palliativ vård kan tyvärr 

inte hjälpa alla. Så anser också en av 

de mest kända brittisk
a smärtläkarna, 

dr Arun Bhaskar som är President i 

”The British Pain Society”.  

Han skriver: ”Nya data motsäger 

argumenten att bättre tillgång till pal-

liativ vård gör dödshjälp överflödig. 

Den verklighet vi måste acceptera är 

att en betydande minoritet av 

obotligt sjuka har ett lidande som inte 

kan kontrolleras, inte ens med pallia-

tiv vård i världsklass”.  

Därför behövs även en lagändring 

komma till st
ånd för att ge möjlighet 

till assisterad dödshjälp för en grupp 

patienter.   

Det finns en grupp ihärdiga mot-

ståndare som tyvärr driver debatten 

utanför rimlighetens gränser. Det är 

lätt att skrämma upp mottagare 

genom att måla upp en bild av att för-

skrivning av dödspiller skulle kunna 

bli tillg
ängligt för personer med 

depression eller livsleda, att ett 

intaget dödspiller innebär en oåter-

kallelig död för en patient som skulle 

kunna bli frisk
are igen, eller att 

utskrivning av dödspiller skulle kunna 

ges till e
n patient som känner skuld 

gentemot sina anhöriga och därmed 

bli påverkad att avsluta livet i förtid.  

Ingen av dessa exempel har plats i 

debatten enligt min mening.  

Vi bör utvärdera möjligheten att ta 

det bästa från Oregonmodellen i USA. 

I en svensk modell bör gruppen 

patienter   som kan komma i fråga 

tydligt avgränsas till d
em som har en 

obotlig sjukdom, en kort tid kvar att 

leva, inte lider av depression och är 

besluts kapabla.  

Hade denna modell funnits hade 

min pappa Hans kunnat somna in 

några veckor innan den outhärdliga, 

meningslösa sista tiden. Tillsammans 

med familjen hade han istället kunnat 

ta avsked och värdigt fått somna in. 

 Varför fick han inte bestämma 

själv, och vem tycker du ska bestämma 

över ditt livs slut?  

 

 

Anna Rundcrantz, anhörig. 

Anna.rundcrantz@telia.com

Debatten om dödshjälp i förra 
numret av Seniora Läkare har  
engagerat många. Här publicerar 
vi inkomna inlägg och en replik 
av Magna Andreen Sachs.

Hur lång tid får utbyggnaden 
av den palliativa vården ta?

”Lidandet äger rum nu, 
just nu, inte om tio, tjugo 
eller trettio år”

Magna Andreen Sachs  
– se människan! 



23

J
ag hade 1990 ansvaret för 
vården av en man med svår 
sklerodermi, vi kan kalla 
honom Björn. Sjukdomen hade 
medfört angrepp på inre 

organ, svårast var ett destruktivt lung-
engagemang.  

Han hade utretts och vårdats på 
regionsjukhuset, man hade bland 
annat övervägt lungtransplantation, 
men funnit att sådan inte var möjlig 
att genomföra. Han hade så 
småningom   överförts till länsdelssjuk-
huset, och när inte mer fanns att göra 
där, till hemsjukvården. 

Björn var i trettiofemårsåldern, han 
var gift och hade två minderåriga 
barn. Familjen bodde i en villa i ett 
mindre samhälle. Jag hade vid många 
hembesök lärt känna familjen väl. 
Björns hustru, som själv hade diabetes, 
var ett utomordentligt stöd för sin 
man i hans svåra situation.  

Varje kväll kopplade Björn upp sig 
mot en hem respirator som under 
natten hjälpte till att syresätta blodet. 
Vi kontrollerade regelbundet syresätt-
ningen med artärgasanalyser. Med 
den mycket begränsade lungkapacitet 
som Björn hade tog bara morgon -
 rutinerna med toalettbesök, tvätt och 
påklädning flera timmar. Han var 
sedan bunden till hemmet, att röra sig 
utomhus var otänkbart. Aptiten var 
minimal, ingenting smakade. Det 
enda han såg framför sig var en tillta-
gande försämring, och att han så små-
ningom skulle bli helt bunden till 
respiratorn. 

En morgon gjorde Björn ett 
halvhjärtat självmordsförsök genom 
att skära sig i ena handleden. Vi hade 

många samtal efter detta. Björn var 
inte deprimerad. Han hade en helt 
realistisk verklighetsuppfattning, men 
hade svårt att se att de veckor eller 
månader han hade kvar att leva kunde 
tillföra honom något värde. 

   Så småningom mognade ett 
beslut fram. Björn bestämde sig i 
samråd med sin hustru för att avsluta 
sitt liv genom att undvika att lägga sig 
i respiratorn under natten. Jag konsul-
terade mina kolleger på lungkliniken 
på regionsjukhuset. Björn skulle 
knappast överleva mer än ett dygn om 
han inte fick den nattliga respirator-
vården. 

 Den natt när detta skulle ske pla-
nerades noggrant. Vi laddade upp 
med ångestdämpande och smärt -
stillande preparat som skulle kunna 
ges intravenöst om det skulle behövas. 
En distriktssköterska skulle vaka hos 
familjen under natten. Jag fanns till-
gänglig på telefon. 

Nästa morgon när jag gjorde 
hembesök låg Björn i djup koma. Han 
avled några timmar senare med sin 
familj omkring sig. 

Björn, som hade en begränsad över-
levnadstid, hade möjlighet att själv, 
utan läkarassistans avsluta det liv som 
han fann meningslöst. De flesta pati-
enter som befinner sig i en liknande 
situation har inte den möjligheten. 

Jag har under mitt yrkesliv flera 
gånger blivit tillfrågad av patienter 
som befinner sig i terminalt skede om 
hjälp att avsluta livet. Ibland har det 
varit en ogenomtänkt önskan där 
patienten efter ett fördjupat samtal 
modifierat sin ståndpunkt. Andra 
gånger har det varit svårare att inte 

kunna tillmötesgå patientens önskan. 
De flesta människor har under 

större delen av sin levnad en möjlighet 
att välja att avsluta sitt liv. Då detta 
sker är det tragiskt nog förmodligen i 
de flesta fall en följd av en 
behandlingsbar   psykisk sjukdom. Mot 
slutet av livet, då det kan finnas ratio-
nella skäl att avkorta ett meningslöst 
lidande, finns ofta inte den möjlighe-
ten. Jag har svårt att förstå skälet till 
det. Varför skall vi, mot slutet av livet 
när vi har alla möjligheter att få stöd i 
det svåra beslutet, förlora vår 
autonomi? 

Det argument som brukar framfö-
ras mot dödshjälp, att det skulle leda 
till indikationsglidning, ett ”sluttande 
plan”, finns det mig veterligen inget 
vetenskapligt stöd för. Ett annat 
argument skulle vara att förtroendet 
för sjukvården skulle minska om möj-
ligheten till dödshjälp fanns i vissa 
mycket speciella situationer. Jag skulle 
för egen del få ett större förtroende 
för sjukvården om jag visste att jag 
fick behålla min autonomi ända till 
slutet. 

Jag skulle som läkare inte heller ha 
något som helst problem med att 
hjälpa en terminalt sjuk, lidande 
människa att 
avsluta sitt liv på 
ett värdigt sätt. 
Jag skulle se det 
som en kärleks-
handling. 

 
Sune Fredenberg, 

pensionerad  
allmänläkare och 

smärtspecialist.
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D
ocent Andreen Sachs 
skriver i Seniora Läkare 
om assisterat döende 
och hon tycker att det 
rätta sättet är att tala 

om läkarassisterat självmord. Hon 
skriver: ”Låt oss kalla saker vid deras 
rätta namn! 'Läkarassisterat själv-
mord' är vad som är uppe till debatt. 
Det ska inte omskrivas i termer som 
'assisterat döende' för det är nämligen 
något helt annat än att skriva ut ett 
dödligt läkemedel i syfte att patienten 
ska inta det själv med avsikten att 
avsluta sitt liv.” 

Vi har haft en liknande diskussion i 
Finland, där termer används mer på 
grund av deras underliggande ideolo-
giska/moraliska laddning än med 
respekt för terminologisk noggrann-
het.  

Självmord och medicinskt assisterat 
döende är separata kliniska begrepp. 
Om man talar om självmord är det 
något man betraktar som ett alterna-
tiv i olika svåra livssituationer. När 
man talar om medicinskt assisterat 
döende, rör det kliniskt definierade 
situationer, där poängen är att lindra 
en obotligt sjuk och döende persons 
lidande.  

Andreen Sachs skriver: ”Frågan att 
ställa är: Vad är det i den palliativa 
vården som inte fungerar och som gör 
att önskemål om att påskynda döden 
uppstår?”  

Man kan hålla med om den frågan, 
men det finns fortfarande ett 
problem. Det finns lidande, som inte 
lindras med någon form av palliativ 
vård. Det är stundom fråga om socialt, 
psykologiskt och existentiellt lidande. 

Eller förlusten av mening i livet inför 
en överhängande död. Och allt detta i 
kombination med outhärdligt fysiskt 
eller psykiskt lidande och/eller biverk-
ningar av våra behandlingar.  

Andreen Sachs skriver vidare: 
”Resurs- och kunskapsbrister inom 
hälso- och sjukvården – inklusive den 
palliativa vården – ska inte skylas över 
genom att ge läkare i uppdrag att 
medverka till självmord!”  

Jag rekommenderar Andreen Sachs 
att reflektera över Anna Rundcrantz’ 
citat från The President of the British 
Pain Society, Dr Arun Bhaskar, som 
nyligen skrivit: ”Nya data motsäger 
argumenten att bättre tillgång till 
palliativ   vård gör dödshjälp överflö-
dig. Den verklighet vi måste acceptera 
är att en betydande minoritet av 
obotligt sjuka har ett lidande som inte 
kan kontrolleras, inte ens med pallia-
tiv vård i världsklass”. 

Vi bör integrera palliativ vård (hjälp 
till de levande) och frivillig dödshjälp 
(hjälp till de döende). När levandet 
blir outhärdligt och den palliativa 
vården kommer till korta bör frivillig 
dödshjälp på den döende patientens 
enträgna begäran ges.   

Min erfarenhet som palliativläkare 
under 25 år och av vård av döende 
visar att det är på grund av människor, 
som talar om mord eller självmord i en 
väsensskild kontext, som de döende 
patienterna har ångest inför döden. 

Dessa lidande patienter är rädda 
eftersom vissa kolleger inom den 
palliativa   vården hävdar förmenta 
”sanningar” som i själva verket är 
falska. En självvald hjälp att dö är 
något som ges till obotligt sjuka pati-

enter på deras egen, enträgna 
begäran i en omöjlig situation.  

Det är självfallet etiskt acceptabelt 
om man inte själv vill ha självvald 
dödshjälp, när döendet är outhärdligt. 
Men det är oetiskt att neka lidande 
patienter som vill ha det och som är i 
desperat behov av hjälp att dö när de 
lider outhärdligt och den palliativa 
vården sviktar. 

Juha Hänninen 
 

t Fotnot: Juha Hänninen är specialist i Palliativ 
medicin och medlem i flera finska arbets- och 
expertgrupper bland annat ”Vård och eutanasi i 
livets slutskede”. Gruppen är tillsatt av finska 
Socialdepartementet. 

Varför ska vi mot slutet av 
livet förlora vår autonomi?

Medicinskt assisterat  
döende är inte självmord



M
in debattartikel i 
Seniora Läkaren nr 
4, 2019 om s.k. 
dödshjälp, dvs. läkar-
assisterat självmord 

(LAS) har lockat fyra kolleger att repli-
kera, vilka jag här kort vill bemöta. 

Elisabet Abelin-Norell beskriver sig 
som ”en levande, livsälskande 
människa”, men vill likafullt avsluta 
sitt liv på grund av ”livshindrande” 
kronisk sjukdom.  

Såvitt jag förstår befinner sig inte 
Elisabet Abelin-Norell i den fas av livet 
som min artikel berör, varför argu-
menteringen i repliken faller utanför 
ramen för artikeln som var utlöst av 
aktuell debatt om läkarassisterat själv-
mord i livets slutskede. 

 
PC Jersild hänvisar till sitt uttalande 

1989, då han väckte frågan om läkar -
styrt livsavslut när vården inte 
förmådde lindra ångest och plågor i 
livets slutskede. Han konstaterar att 
den palliativa vården idag ännu inte 
löst problemet fullt ut.  

Det hade kanske varit juste att 
medge att mycket dock blivit bättre 
under de 30 år som gått, men själv-
klart behövs ytterligare utveckling och 
förbättring. Sedan kan man ju fråga 
sig om tidsandan idag och människors 
förväntningar och krav på livet i alla 
dess skeden (inkl. döden) är desamma 
som för 30 år sedan?  

Förslaget om att en lag om LAS i 
livets slutskede skulle kunna omprövas 
i en framtid då den palliativa vården 
löst alla problemen faller väl på sin 

egen orimlighet. Tvärtom: införs LAS i 
livets slutskede är det högst troligt att 
satsning på utbyggnad och utveckling 
av den palliativa vården avstannar.  

Så till frågan om frivillighet.  
Erfarenheter från Nederländerna med 
flera länder där LAS har införts talar 
för att alla läkare förväntas ställa upp 
vilket leder till påtryckningar från 
patienter, närstående och myndighe-
ter. Om LAS legaliseras så blir det en 
medicinsk behandling som förväntas 
utföras av alla legitimerade läkare. 
Det är ju inte hjärnkirurgi vi talar om. 
Vem säger för övrigt att det bara är 
”äldre” läkare som inte vill medverka 
till LAS?  

 
Juha Hänninen pläderar för LAS 

och anser det ”självfallet etiskt accep-
tabelt om man inte själv vill ha själv-
vald dödshjälp, när döendet är out-
härdligt”. Det får man ju verkligen 
hoppas! Att det inte skulle vara ett 
krav på att man som patient i livets 
slutskede ska tvingas till ett avslut.  

 
Johan Cullberg argumenterar mot 

termen läkarassisterat självmord (LAS) 
och menar att självmord vanligtvis för-
anleds av en ”djup depression eller 
annan allvarlig psykisk störning” där 
uppgiften är att ”hjälpa personen att 
återfå sin livslust”. Vid ”assisterat 
döende” (den term Johan Cullberg 
föredrar) ”föregriper man den plåga 
och utsatthet” som döendet kan 
innebära.  

Vem har sagt att det inte föreligger 
en depression eller ”annan allvarlig 

psykisk störning” också hos den som 
befinner sig i livets slutskede och som 
begär hjälp att avsluta livet? Är det 
inte just här krutet ska läggas? På att 
ytterligare utveckla och förbättra 
”hospiceverksamheten” (den pallia-
tiva vården) och dess förmåga att 
upptäcka och hantera dessa tillstånd?     

 
Sune Fredenberg beskriver ett 

gripande fall där meningslös livs -
uppehållande behandling avslutades 
på ett fint och bra sätt. I det här fallet 
var det alltså inte fråga om dödshjälp 
utan patienten dog av sin grundsjuk-
dom.  

Sune Fredenberg  efterlyser 
underlag som visar på det ”sluttande 
planet”, dvs indikationsglidning vid 
bedömning av om en patient uppfyl-
ler kriterierna för ”dödshjälp” enligt 
Oregonmodellen.  
Här går det bra att googla för att läsa 
och ladda ner två rapporter i pdf. 
1. ”Oregon Death with Dignity Act 
2018 summary”  
2. ”Rapporten: Hotet mot värdigheten 
Claphaminstitutet”  

Magna Andreen Sachs
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Införs läkarassisterat självmord  
är det troligt att utvecklingen  
av den palliativa vården avstannar
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L K O M M E N !

BESÖK VÅR HEMSIDA!

STORA UPPLEVELSER I SMÅ GRUPPER SEDAN 1984

www.aventyrsresor.se

Det vilda Zimbabwe
– med Mattias Stedt 
FÖLJ MED TILL DET OKÄNDA ZIMBABWE. Här finns några av Afrikas största 
kvarvarande elefanthjordar och många andra djur som t ex lejon, kudu, sabelantilop 
och den sällsynta afrikanska vildhunden. En stor upplevelse för dig med höga krav 
på ostörda naturupplevelser. Vi inleder den omväxlande resan vid de imponerande 
Victoriafallen och tillbringar oförglömliga dagar i Hwange National Park, 
Zimbabwes mest djurrika nationalpark. Med fler än femton safariutfärder till fots, 
med bil och längs Zambezifloden möter vi djuren och naturen på nära håll. 

Våra noga utvalda vildmarkslodger erbjuder spektakulära utsikter, rofylld vila 
och utsökta middagar under stjärnorna. På Nehimba lodge får vi sällskap under 
middagen av elefanter som besöker vattenhålet. 

Afrikakännaren MATTIAS STEDT är vår färdledare. Han  
finns med oss från morgonens första gamedrive till kvällens  
lägereld och fördjupar våra upplevelser med sin kunskap.

RESEDATUM: 4–16 november 2020, 13 dagar  

LÄS MER OM RESAN: www.aventyrsresor.se och  
hör av dig på 08-5560 69 00 eller resor@aventyrsresor.se

Mattias Stedt

När du reser 
med oss...
n Äventyr

n Nära djur och natur

n Noga utvalt boende

n Alltid i små grupper

n Kunniga färdledare

n Grönt engagemang
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Anmäl dig till våra nyhetsbrev på aventyrsresor.se           Följ oss på Facebook och           Instagram
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info@favoritresor.se
Tel 08-660 18 00 

WWW.FAVORITRESOR.SE

SYDAFRIKA DE LUXE MED ZAMBESIS SKATTER
FÖLJ MED PÅ EN RESA UTÖVER DET VANLIGA, med tre nätter på 

Rovos Rail från Victoriafallen till Sydafrika, och njut av en av 

världens mest välrenommerade och kända tågresor i lyx genom 

ett suggestivt vilt landskap. Vi bor på game lodge och gör fina 

safariturer i ett landskap som präglas av Zambesiflodens nycker. 

Afrikanska blodapelsinröda solnedgångar över ett safariland där 

lejon och leoparder gäckar betande antilophjordar. Vi avrundar i 

njutbara Kapprovinsen med två olika fina hotell i Kapstaden, dels 

trädgårdshotellet The Vineyard Hotel & Spa samt på The Ports-

wood Hotel vid härliga V&A Waterfront. Härifrån gör vi utflykter 

till Godahoppsudden, pingvinernas Boulders beach, rosornas 

Elgin och det kända vindistriktet i vackra Stellenbosch. En av 

världens vackraste regioner väntar dig under en resa med inspire-

rande och energigivande möten med människor, musik och vilda 

djur i tryggt sällskap med vår kunniga ciceron BRIT SKONTORP

28/10 • 13 DAGAR

OPERATÅGET TILL OSLO
VI SER WAGNERS OPERA ”MÄSTERSÅNG-

ARNA I NÜRNBERG” i det världsberömda 

operahuset och äter middag på restaurang 

Norda. Vi går på guidade promenader, 

besöker Holmenkollen och får visningar på 

Frammuseet och Munchmuseet av vår cice-

ron RICHARD KLINGSPOR. 5/5 njuter vi av 

en konsert med Lise Davidsen och Olsofil-

harmonien och besöker Vigelandsparken. 

15/5 firar vi ”Syttende mai” på National-

theatret och middag på Holmenkollen.

5/5, 15/5 • 4 DAGAR

FAVORITRESOR FÖR SJÄLEN!

DALARNA MED ANDERS OCH 

LINNEA
FÖLJ MED ANDERS HANSER OCH LINNÉA 

SALLAY TILL DALARNA. I över 30 år har 

 Anders gjort filmer och bildspel för kultur 

och näringslivet där den röda tråden ofta 

varit kulturpersonligheter och hem-

bygdsliv. Vi bor på anrika Klockargården 

i Tällberg och gör dagliga utflykter till 

hembygdsgårdar och museer i regionen 

kombinerat med visningar av Anders 

egna filmer. Linnéa är auktoriserad guide, 

opera sångerska och spelar fiol.

18/5, 24/8 • 5 DAGAR

DEN SJUNGANDE DALEN
FÖR TJUGONDE ÅRET I RAD arrangerar 

Jussi Björling-sällskapet sin konsert i 

Voxnabruks 1700-tals kyrka till minne av 

den store tenoren. Årets Jussifest; Tenoren 

Markus Pettersson, tidigare mottagare av 

Jussi Björlingsällskapets pris samt Sopra-

nen Magdalena Risberg och Barytonsånga-

ren Richard Lindström. Resan inkluderar 

en guidad visning på både Jussi Björling-

museet och Edsbyns vackra Hembygdsgård 

och flera trevliga måltider tillsammans. 

NIKLAS LINDBLAD är vår ciceron.

6/7 • 2 DAGAR

FLER RESOR … 

Nina Stemme i musikens London | 3/6 | 4 DGR

Operafestival i Riga | 10/6 | 4 DGR

Jazzfestival i Italiens ♥ | 7/7 | 7 DGR

Normandie i stil | 23/9 | 5 DGR

Spanska pilgrimsvägar i Baskien | 4/10 | 8 DGR

Franska och Spanska Baskien | 4/10 | 7 DGR

 
 
16-19 april. 
t Vår gemensamma resa börjar i 
Malmö dit man tar sig på egen hand. 
Med buss och färja landar vi slutligen i 
hansastaden Stralsund, i den del av 
Pommern som 1648-1815 ingick i det 
svenska riket. Där kommer vi att bo i 
CW Scheeles födelsehus, ett fyrstjär-
nigt hotell, samtliga nätter. Under 
stadsvandringen ser vi det gamla 
rådhuset, ansett som den nordtyska 
tegelgotikens vackraste byggnad, och 
den gamla staden. 

I Greifswald, också hansastad, 
besöker vi Sveriges då äldsta universi-
tet och i museet ser vi landskapsmål-
ningar av Caspar David Friedrich, som 
hämtade mycket inspiration från ön 
Rügen, som vi sedan ägnar en heldag 
åt med besök bland annat på godset 
Boldewitz, Kap Arkona med sitt 
fyrtorn och höga kalkklippor samt den 
kejserliga badorten Binz. 

Ciceron på resan är Johan 
Engström, fil. dr. i arkeologi och 
tidigare knuten till Armémuseum i 
Stockholm. Med sina militär- och kul-
turhistoriska kunskaper introducerar 
han oss till historien och det svenska 
arvet i denna del av Tyskland. 
n Information och anmälan: Ola 
Olsson Mejtresor, tel.0704-220174, 
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se 

 
 
 

21-26 september. 
Tema: Litteratur, historia och  
storslagen natur. 
t Nordvästra England bjuder på 
varierande naturupplevelser – från det 
vilda och karga till gröna landskap 
med betande fårhjordar, stengärds-
gårdar och vackra ljunghedar. Många 
poeter och författare har bott här och 
inspirerats, från de romantiska 
poeterna Woodsworth och Keats samt 

systrarna Brontë till nutida deckarför-
fattare som Reginald Hill och Eliza-
beth George.  

Vår resa börjar och slutar i 
Manchester  . De första två nätterna 
bor vi i York, som är en stad med 
minnen från romartid, vikingar och en 
välbevarad  ringmur samt en stor 
gotisk katedral från medeltiden. Vi 
besöker slott och herresäten med 
minnen från medeltida orostider fram 
till nutida film- och tv-inspelningar.  

Lake District med ett tjugotal stora 
sjöar och Englands högsta berg 
beskrevs av Daniel Defoe som ”kargt 
och ruggigt”, landets sista vildmark, 
men här finns också bondgårdar, små 
byar och mindre städer, kulturmark 
sedan årtusenden. Vi gör besök i olika 
författarhem, med bl.a. Woodsworths 
fina trädgård och prästgården där 
systrarna Brontë levde och verkade. 

Guide under resan är Tina 
Engström, kunnig och uppskattad 
reseledare för tidigare  resor med 
Seniora Läkare. 
n Information och anmälan: FAVORIT 
Kultur och Temaresor AB, tel. 08-
66018 00, info@favoritresor.se 
Utförlig beskrivning av resan: 
www.favoritresor.se/senioralakare-
england 

 
 
 

Bologna, Parma, Mantua, Padua, 
Ferrara och Ravenna. 
5-11 oktober, eller 14-20 oktober. 
Tema: Konst, historia, kultur och mat. 
t Resan går till Bologna, som blir bas 
för dagsutflykter till de andra 
städerna. Bologna och Mantua har 
etruskiskt ursprung. Medeltiden 
speglas i olika kyrkobyggnader och i 
den borg som ligger mitt i Ferrara, 
som annars är en elegant renässans- 
stad.  

I Ravenna finns fantastiska 
mosaiker, en del från 400- och 500-
talen, då Ravenna en period var 
huvudstad i det västromerska riket. 
Renässanskonst i kyrkor och palats, 
bl.a. Giottos fresker i Padua och Man-
tegnas målningar i Mantua, där vi i 
sommarvillan Palazzo Té kan se Guilio 
Romanos burleska och mustiga mål-
ningar av de antika gudarnas behag-
liga leverne.  

I Parma kan vi ta del av tillverkning 
av parmesanost och lufttorkad skinka, 
il prosciutto di Parma. Genom en 
labyrint i en bambuskog tar vi oss 
sedan in till bokförläggaren Riccis kul-
turcentrum och konstsamling.  

Själva Bologna med Europas äldsta 
universitet (grundat 1088) har en stark 
kulinarisk tradition, vackra medeltida 
hus med röda jalusier och långa 
arkader, sevärda kyrkor och fina mark-
nadskvarter. 

Guide är Hans Lepp, kulturråd och 
Italienkännare, uppskattad reseledare 
för ett flertal av våra Italienresor. 
n Information och anmälan: Ola 
Olsson, Mejtresor, tel. 0704 220174, 
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se 
 
n Kontaktperson för Seniora Läkares 
resor är Christina Berntsson,  
tel. 0708 139618, 
christina.berntsson.cb@gmail.com 

   Svenska Pommern

  England: York & Lake District

   Norditalienska städer

Mantua där det går att beskåda Guilio  
Romanos burleska och mustiga målningar.
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till Oxford för att få utbildning i kon-
sultation. Dessa kurser blev sedan 
etablerade i Sverige, vilket har gjort 
att allmänmedicinen i Sverige har varit 
föregångare inom detta område.  

Som medlem i en expertgrupp i SBU 
1994 sade han ”nästa stora genom-
brott i vården är varken ett läkemedel 
eller en operationsmetod. Det är en 
kontinuerlig och trygg kontakt mellan 
patient och läkare.” Han påpekade 
också att ”hög specialisering leder 
inte bara till fördjupad kunskap utan 
också till brist på överblick.” I Anna 
Nergårds utredning (2018) finns 
kapitel som tar upp hur kontinuiteten 
skall förbättras.  

Gösta avled 1997 alldeles för tidigt i 
66 års ålder och i minnesord skrev Lars 
Werkö ”han blev den föregångare 
inom svensk allmänmedicin som 
behövdes för att utveckla specialiteten 
i Sverige till något som liknar den 
engelska förlagan”.  Gösta pratade 
om tre ord som börjar på K att hämta 
inspiration och självförtroende ur: 
Kunskap, Kultur och Kul. Något för 
Seniora Läkare att använda? 

 
Kontinuitet  
En artikel i Läkartidningen nr 1-2 2019 
av Borgquist och Engström, forskare i 
allmänmedicin i Linköping respektive 
Jönköping hade rubriken ”Läkares 
personkännedom sparade liv och 
resurser”. Underrubriken var ”Person-
lig kontinuitet viktig i ett nytt vård -
system”. Huvudbudskapet var att 
studier har visat på högre vårdkvalitet 
och minskad total resursförbrukning 
vid hög kontinuitet i vården.  

Man kan fråga sig hur kontinuitet, 
som viktig faktor i vården kunnat få 

minskad betydelse? Det borde finnas 
en hög ekonomisk premie för visad 
kontinuitet.  

 
Forskning 
När allmänmedicin blev akademisk 
specialitet påbörjades en uppbyggnad 
av egen forskning. Idag finns allmän-
medicinska enheter inom ramen för 
större medicinska institutioner vid 
samtliga sju universitet.  

Totalt finns 13 professorer i allmän-
medicin och ett antal lektorer och 
docenter vid dessa enheter. Hösten 
2018 fanns 185 registrerade 
doktorande  r i allmänmedicin. I Umeå 
finns en nationell forskarskola i all-
mänmedicin.  I många regioner finns 
s.k. akademiska vårdcentraler, som är 
en slags länk mellan de akademiska 
institutionerna och vardagens vård-
centraler.   

 
Utveckling i hemsjukvård  
och sjukhem under 1980-talet 
Det här årtiondet tog distriktsläkarna 
på två sätt ett allt större ansvar i äldre-
vården. Dels genom ett engagemang i 
utbyggnaden av hemsjukvården och 
dels genom ett övertagande från 
långvårdsmedicinen av sjukhem, där vi 
fick tillsyn och intagningsrätt. Denna 
utveckling var olika långt framme i 
Sverige när Ädelreformen kom 1992.  
 
 
t Det delade ansvaret mellan 
kommuner och landsting var före 
1992 ett problem där det övervältra-
des kostnader på akutsjukvården 
genom att medicinskt färdigbehand-
lade äldre patienter kom att ta upp 
dyra sängplatser på sjukhusen. Det 

blev billigare för kommunerna att 
landstingen fick betala. 

Kommunerna fick nu det samlade 
ansvaret för omsorg av äldre och de 
tog över landstingens sjukhem och det 
är nu som begreppet särskilt boende 
introduceras.  

Reformen har betecknats som en av 
de största sociala reformerna i Sverige 
och på årsbasis handlade det om över-
föring från landsting till kommunerna 
på cirka 17 miljarder kronor och 
ungefär 55.000 landstingsanställda 
blev kommunanställda. Läkarna blev 
kvar i landstingen men all övrig 
personal blev kommunanställda.  
Kommunerna fick också ett betal-
ningsansvar till landstingen. 

Gustav Haglund skrev: ”Ädel kom 
som en chock för de många inom 
öppenvården som redan etablerat ett 
bra samarbete mellan kommun och 
landsting. Plötsligt var läkaren inte 
önskvärd längre i äldreomsorgen.”   

Hur hade man resonerat? Jag läste 
förarbetet till propositionen och där 
stod lite kort om att läkarmedverkan 
rörde sig om ganska lite tid i äldrevår-
den, så man valde den här konstruk-
tionen med medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS). 

 Socialminister Bengt Lindqvist var 
ansvarig för Ädelreformen och hans 
memoarer som kom 2012 har titeln 
Blindstyre. I ett avsnitt om äldrepoliti-
ken beskriver han hur det gick till när 
vi fick den konstruktion vi nu har. När 
det gällde fördelning av ansvar mellan 
kommuner och landsting fanns 
meningsskiljaktigheter inte på tradi-
tionellt sätt mellan politiska partier 

  1990-talet

Fortsättning nästa uppslag >>>

 
 
 
 

U
nder min tid i Nybro 
genomfördes 7-kronors -
reformen 1 januari 1970, 
som innebar en radikal för-

ändring av löne- och anställnings -
villkor för offentligt anställda läkare.  

Från frihet till reglerad arbetstid 
och från inslag av egen företagare till 
sjukvårdstjänsteman.  

1972 hade benämningen provinsi-
alläkare försvunnit och nu var 
benämningen distriktsläkare. Distrikt 
innebar fortfarande en geografisk 
ansvarsgräns på samma sätt som 
provins. 

1976 var det dags för Socialstyrel-
sens Principprogram för hälso- och 
sjukvård inför 1980-talet, HS 80, och 

man såg det som idéskiss över 
framtida strukturen för hälso-och 
sjukvården.  

 
 
 

t Begreppen regionvård, länssjuk-
vård och primärvård får fäste. 
 ”Primärvården skall vara basen med 
att svara för patienternas första-
handskontakt med hälso-och sjukvår-
den”.  

Vi fick ett antal programskrifter 
över det som blivit kända som pri-
märvårdens honnörsord: helhetssyn, 
närhet, tillgänglighet, kontinuitet, 
kvalitet och samverkan.           

I början av 1980-talet började 
tankar om en förstärkt och utbyggd 
öppenvård få konkreta resultat i 
form av nya hälsocentraler.  

Vid den här tiden fanns det inte så 
många med dagens synsätt väl -
utbildade allmänläkare i landet. Vi 
som då hade en modern sjukhus-
tjänstgöring bakom oss var pionjärer.  

 
Behörighetskrav 
1981 blev allmänmedicin en egen 
specialitet jämbördig med övriga 
specialitete  r och med krav på fem års 
specialistutbildning och där två år 
skulle fullgöras på hälsocentral.  

Ett stort framsteg men således en 

ung specialitet jämfört med många 
gamla etablerade sjukhusspecialite-
ter. 1915 infördes krav på åtta 
månaders sjukhustjänstgöring, vilket 
gällde framtill 1969. Då infördes krav 
på tre års sjukhustjänstgöring som 
1972 blev fyra för distriktsläkartjänst. 

 
Gösta Tibblin 

 
Gösta Tibblin (bilden) betydde 
mycket för allmänmedicinens utveck-
ling. Han kom till Uppsala från en 
professur i socialmedicin i Newfound-
land i Kanada till den första professu-
ren i allmänmedicin i Uppsala hösten 
1982. Gösta var en dynamisk, stimule-
rande man som sysslade med primär-
vårdens alla områden på många skif-
tande sätt. Återkommande modera-
tor på Riksstämman, där han bidrog 
med sitt allsidiga medicinska 
kunnande och engagemang.  

I mitten på 1980-talet såg han till 
att svenska allmänläkare fick komma 

Del 2 av 3 | öppenvårdens historia 1970-2005

Text: Bo Bergstad

  1970-talet

  1980-talet

Ädelreformen blev en chock för många 
Plötsligt var läkaren 
inte önskvärd längre  
i äldreomsorgen
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L
äkaren och sjuksköterskan satte 
sig vid min akut sjuka frus 
sängkant på medicinavdel-
ningen. Allvarliga miner, låga 

samlade röster.  
– Du har fått en akut leukemi, sa de 

till min fru.  
– Vi kommer att flytta dig till Karo-

linska sjukhuset. 
Detta inträffade i slutet av 2015, 

Tyvärr lyckades inte någon av de tre 
omfattande behandlingarna min fru 
genomgick hejda den akuta myeloiska 
leukemin. Efter sommaren 2016 började 
hennes allmäntillstånd bli allt sämre och 
efter en period av sjukhusvård inleddes 
kontakten med en av enheterna för 
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i 
Stockholm, Rehabhotellet. Först då 
förstod jag vilken stor betydelse för sjuk-
vården i regionen hemsjukvården har.  

Nyligen gjorde jag ett besök hos ASIH 
Rehabhotellet för att lära mig mer om 
deras verksamhet.  I Stockholmsregio-
nen finns cirka 12 ASIH-enheter, lite 
svårt att ta reda på hur många som 
erbjuder vård i hemmet eftersom flera 
enheter erbjuder vård i flera stadsdelar. 

I Stockholmsregionen finns för närva-
rande cirka 2 500 patienter samtidigt 
inskrivna. Hemsjukvården inklusive ASIH 
i Sverige sköter cirka 400 000 patienter 
årligen i hemmen. När den basala hem-
sjukvården inte räcker till kan ASIH vara 
ett komplement eller alternativ till slu-
tenvård. En förutsättning för vård inom 
ASIH är att, inte bara patienten, utan 
också de närstående i patientens hushåll 
accepterar vårdformen.  

Den avancerade hemsjukvården 
lämpar sig bäst för patienter med all-
varlig kronisk sjukdom i behov av speci-
aliserade medicinska och omvårdnads-
mässiga insatser som kräver specifik 
kompetens och hög tillgänglighet. Pati-
enten kan ha en komplex sjukdoms-
/symtombild som inte svarar på sjuk-
domsmodifierande behandling och som 

på grund av sjukdomen har en begrän-
sad återstående livstid och är i behov av 
komplexa symptomlindrande medi-
cinska och omvårdnadsmässiga insatser 
dygnet runt.  

Rehabhotellets ASIH är en liten orga-
nisation med en läkare på heltid, flera 
deltidsanställda och medicinska konsul-
ter, tre undersköterskor, sex 
sjuksköterskor   samt timanställda. Man 
vårdar samtidigt nära 60 patienter med 
ett brett spektrum av sjukdomar till 
exempel cancerpatienter med smärt -
problematik, patienter med njur- eller 
hjärtsvikt, en del med behov av perito-
nealdialys; patienter med neurologiska 
sjukdomar, svårbehandlade ben- och 
trycksår, behov av transfusion och intra-
venös antibiotika.  

En del större ASIH-enheter bedriver 
viss forskning. En stor andel av patienter 
med spridd cancer har D-vitaminbrist. 
ASIH Stockholm Södra och Stockholms 
sjukhem fann tidigare i en pilotstudie 
att högre D-vitaminnivåer i blodet kan 
kopplas till lägre doser av smärtstillande 
läkemedel av morfintyp och har nu 
(2017-2019) genomfört en större rando-
miserad dubbelblind studie. 

Samordningen i Stockholmsregionen 
sker i ett ASIH-råd med omkring 20 
läkare. Fortbildning av personalen sker 
regelbundet och för det mesta i regi av 
palliativt kunskapscentrum (PKC). 

Jag intervjuade den medicinskt ansva-
rige läkaren Lennart Malmström och 
undersköterskan Anna om Rehab -
hotellets arbete – vad är bäst med deras 
jobb?  

-– Det bästa är att vi kan ordna både 
praktiska och medicinska åtgärder 
snabbt, ofta över dagen. Jämför med 
hur det är när patienten ska få en 
åtgärd utförd av primärvården, kurator, 
anpassning i bostaden, akuta läkemedel 
mm, sade Anna.  

– Tillgängligheten i primärvården är 
inte så bra. Är du inskriven på en ASIH-

enhet har du alltid någon person som 
svarar i telefon dygnet runt och kan 
hjälpa dig med det mesta som rör din 
sjukdom.  

Det är oerhört tacksamt att arbeta 
med människor så nära och känna att 
man kan göra sådan skillnad för patien-
ten, skapa trygghet och behandla svåra 
symtom, framhöll Anna.  

Få andra i sjukvården ser så många 
människor dö. Får personalen begäran 
om dödshjälp, undrade jag.  

– Det är oerhört sällsynt sade Lennart. 
Undersköterskan Anna hade aldrig hört 
ett sådant önskemål.  

Finns det patienter ni inte tar emot?  
Lennart betonade att man måste vara 

mycket ärlig med begränsningarna: 
ASIH kan inte leverera intensivvård, inte 
göra större kirurgiska ingrepp. Patienter 
och anhöriga måste få rätt förvänt-
ningar. Alla symtom går inte att 
behandla, smärtgenombrott kan till 
exempel kräva kontinuerlig behandling i 
palliativ slutenvård.  

Lennart markerade bestämt att ASIH 
verkligen inte alltid är slutstationen – en 
hel del patienter kan efter behandling 
återgå till primärvården. En läkare som 
arbetar med ASIH bör helst vara 
onkolog och ha lång erfarenhet av 
arbete med svårt sjuka människor.  

Min fru avled i början av december 
2016, nästan exakt ett år efter insjuk-
nandet. Den hjälp vi fick av Rehab -
hotellets ASIH var oerhört värdefull, gav 
trygghet, fina samtal och god vård i dess 
verkliga mening.  

Hur skulle den slutna vården i Sverige 
se ut utan hemsjukvårdens insatser? 
Redan nu är vårdplatserna på akutsjuk-
husen för få vilket särskilt drabbar äldre. 
Hemsjukvården avlastar vården för de 
sjukaste i mycket stor utsträckning. Den 
är inte uppskattad efter förtjänst. 

 
 

Torsten Mossberg   

”Hemsjukvården värd högre uppskattning”

ASIH

eller block utan mellan de som repre-
senterade kommun- och landstings-
förbund.  

 Både för Socialdepartementet och 
kommunerna var det naturligt att 
tänka sig att läkare skulle finnas i 
kommunerna, framförallt med geria-
trisk kompetens. Detta blockerades 
helt av företrädarna för landstingen.  
Kompromissen blev att kommunerna i 
lag skulle ha MAS, som fick ansvaret 
att kalla in läkare när man bedömde 
att detta behövdes. Bengt Lindkvist 
avslutar med ”jag bedömer för övrigt 
att den här frågan kommer att bli 
aktuell på nytt under 2010-talet.” 

Problemställningen tas upp i 
Stiernstedts   Effektiv vård, där han 

föreslår en 
allmän pri-
märvård och 
en särskild 
och den sist-
nämnda 
skulle ta 

hand om de äldre. I Anna Nergårds 
God och Nära vård har idén om 
särskild primärvård inte tagits upp.  

När det gäller äldrevården anser jag 
att kommunerna borde ha läkarmed-
verkan och helst tillgång till  geriatrisk 
kompetens i ledningsfunktionen. För 
den individuella vården finns avtal 
skrivna mellan kommun och region. 

 
Husläkarlagen 1993 
En stor förändring skedde då patient-
listan blev ansvarsområde. Tidigare 
hade ansvarsområdet i 330 år haft en 
geografisk gräns, som provins eller 
distrikt.  

Husläkarlagen antogs av riksdagen 
3 juni 1993 och började gälla 1 januari 
1994. Hela befolkningen skulle aktivt 
eller passivt listas hos en husläkare, 
distriktsläkare eller familjeläkare.  

Husläkarreformen innebar inte 
bara en valfrihet för patienten att 
välja läkare. Det innebar också etable-
ringsrätt för läkare och sjukgymnaster, 
som ersattes enligt en nationell taxa. 

 Syftet med reformen var att för-
bättra tillgängligheten och kontinu-
iteten i öppna vården. Invånarna 
erbjöds att väja familjeläkare i offent-
lig eller privat regi. Vi skulle med text 
och bild göra reklam för vår hälso -
central och för oss själva i syfte att få 
många listade. En aktivitet som vi 
upplevde främmande. 

 Husläkarlagen förändrade förut-
sättningarna för samarbete med 
distriktssjuksköterskorna, som hade 
sina geografiska områden medan hus-
läkarens patienter kunde komma från 
andra geografiska områden. I april 
1994 upphävde en politisk majoritet 
husläkarlagen genom att Ny Demo-
krati fanns i riksdagen. Detta innebar 
att varje landsting fick besluta på 
egen hand. 

Lite rörigt med husläkare, distrikts-
läkare, familjeläkare och allmänlä-
kare. Det var en rörig tid och påminde 
om vad gävlebon och läraren Staffan 
Lindén, Staffans Stollar, skrev en gång 
om skolvärlden ”Jag bryr mig inte så 
mycket om läroplanerna utan fortsät-
ter undervisa”. I öppna vården fort-
satte vi ta hand om patienterna. 

Andra halvan av 1990-talet vill jag 
se som den tid då primärvården i Gäst-
rikland stod på topp. Relativt få läkar-
vakanser, välutrustade hälsocentraler, 
fungerande förvaltning och bra sam-
arbete med sjukhuset. 

 
 

t På 2000-talet började en nedgång 
med allt fler vakanser, bemanningsfö-
retag började dyka upp med hyrlä-
kare, tillgängligheten för patienter 

blev sämre och även kontinuiteten. 
 I början av 2000-talet fanns det 

något som hette Nationella handlings-
planen för utveckling av hälso-och 
sjukvården och det övergripande var 
att åstadkomma positiva effekter för 
sjukvården i sin helhet. 

Det skulle innebära bättre samver-
kan mellan primärvård och sjukhus-
vård, obalansen mellan primärvårdens 
åtagande och dess resurser skulle 
minska, ökat stöd till barn-och 
ungdomar och äldre med psykisk 
ohälsa. Det handlade om mycket 
pengar, nio miljarder under perioden 
2001-2004 och det benämndes kanon-
pengar för samtidigt nedrustades för-
svaret.  

 
Kärt barn har många namn 
När det gällde den öppna vården var 
ordet på modet Närvård till skillnad 
från idag då det är Nära vård. 

Tecknaren Einar Carron i Gefle 
Dagblad ritade en bild med två herrar 
där ene frågar den andra ”Vet Du vad 
närvård är? Ja, det är när man inte vet 
när man kan få vård ” 

I Läkarförbundet jubileumsbok 
2003 med titeln Ett sekel med läkaren 
i fokus skrev förre finansministern 
Kjell-Olof Feldt ett kapitel med 
rubriken ”Nationell sjukvårdspolitik i 
medgång och motgång”. Han kom-
menterar Nationella handlingsplanen 
så här: ”Frågan om varför tidigare 
stora satsningar i samma syfte inte 
gett utlovat resultat saknar fortfa-
rande svar – liksom frågan varför det 
den här gången skulle gå bättre?” 
Uppföljning 2005 visade en begränsad 
påverkan på hälso-och sjukvårdens 
utveckling.  
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Den högstes sång,
Bhagavadgita, är

ett hinduiskt
rättesnöre, en

lärodikt skriven på
sanskrit. Vad heter
sanskritalfabetet?

Harry Haller heter en berömd
litterär man, uppdiktad och
omskriven av en minst lika
berömd nobelpristagare.

Vad kallar Harry sig och vad
heter boken om honom?

Vad då då?

Vem då då?

Hallå alla entusiastiska korsordslösare!  
Tack för alla trevliga och roliga helghälsningar som ni bifogat till era lösningar. Har aldrig fått så många  
svar som denna gång. För att fira detta publicerar vi de femton först öppnade rätta svaren på kryss 4-2019. 

• Holger Lipping,  Järfälla. 
• Ove Andersson, Göteborg. 
• Agneta Bohman, Hassela. 
• Sonja Stenqvist, Göteborg. 
• Ann Christine Zell, Halmstad.  

• Benny Johansson, Lund. 
• Lars Gillberg, Åhus. 
• Birgitta Steneld, Bräkne Hoby.  
• Sten Åke Hedström,Falkenberg. 
• Göran Wedenmark, Göteborg. 

• Connie Lagerberg, Enköping. 
• Barbro Lagercrantz, Karlskrona.  
• Mats Weström, Luleå. 
• Per Westerholm,Vikbolandet. 
• Bo Ivarsson, Rydboholm.  

Kryss nr 1 - 2020

t Skicka din lösning, senast 15 mars 2020,  
till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.
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