lt debatt

som en kapitulation inför den palliativa
vårdens brister och riskerar att avhumanisera vården. Trots medvetenhet om
risken kan de i ett trängt ekonomiskt
läge till och med bli ett alternativ till
palliativ vård. Med sjukvårdens återkommande sparbeting kan läkarassisterade självmord te sig mer rationella än
en satsning på resurskrävande palliativ
vård.
Även om ingen säger sig önska en sådan utveckling skulle både politiker,
verksamhetschefer och dödssjuka patienter stå inför svåra val. Samhället bör
känna ett ansvar för att tillgodose vårdbehov även i livets slutskede.
SMER berör endast ytligt hur läkarassisterade självmord ska kunna förenas
med samhällets insatser för att motverka självmord. För närvarande tar omkring 1 500 människor om året sina liv,
vilket svarar mot drygt två procent av
alla dödsfall.
De flera tusen självmordsnära människor som årligen kommer i kontakt
med den svenska sjukvården lider i det
helt övervägande antalet fall av psykiska
sjukdomar, missbruk, livskriser eller
långvarigt påfrestande levnadsförhållanden. En självmordsönskan accepte-

ras aldrig som definitiv utan tjänar som
utmaning att finna nya vägar för behandling och stöd.
En nollvision för självmord – liksom
för trafikolycksfall – har länge varit en
politisk och professionell ambition. Den
statliga utredning [6, 7] som ligger till
grund för regeringens satsning på psykiatrin har den något mer blygsamma
målsättningen att ingen med psykisk
ohälsa som blivit känd hos kommun eller landsting ska skada sig själv eller annan, eller ta sitt eget eller annans liv, på
grund av att han eller hon avvisas eller
inte följs upp av vården.
Självmordstankar är vanliga i befolkningen. Varje människa har rätt att ta
sitt liv, men enligt den medicinska yrkesetiken ska vården stå i livets tjänst.
Det blir motsägelsefullt om vården samtidigt vill både minska och öka självmorden. Man kan invända att läkarassisterade självmord rör sig om speciella situationer, men all suicidalitet är präglad
av ambivalens och växlar allt efter hur
bemötandet är och situationen utvecklas.
■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
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apropå! Läkarrollen

Läkare ville jag inte bli

J

bölder och sår. Ändå sökte jag
mig till medicinen; för att det
lät fint på något vis. Och nyttigt!

Varför denna långsamhet?
För att jag ville åt alla håll
samtidigt. Jag ville bli ekolog,
men sådana fanns inte på den
tiden. Jag kunde tänka mig
filosofi, litteraturvetenskap
eller kanske till och med historia.
Men läkare ville jag inte bli.
Jag fann amöbans inre enklare och överskådligare än
människans. Jag avskydde
matspjälkningsapparaten (i
synnerhet!), och jag ville ogärna befatta mig med blod och

Jag började min vandring över
Medicinarberget i Göteborg
och kände länge ett stort
främlingsskap inför liklukt
och allt annat på detta skärseldens berg. När kamraterna
längtade efter patienter av
kött och blod hängde jag hellre kvar över histologiska preparat eller sprang på gatorna
och ropade: »USA ut ur Vietnam!« och »Palme och Geijer
kapitalets lakejer!«
Jag började intressera mig
för blodkropparnas rörelser i
de allra minsta kärlen och för
maktens rörelser i de globala
ekonomierna. Det som fanns
däremellan fann jag ovidkommande. Intuitivt visste jag att

ag jobbade som läkare i 20
år, sedan blev jag läkare.
Mitt stora främlingsskap
blev med tiden till en allt
större nyfikenhet, en drift, ett
tillstånd, ja, nästan en identitet, som nu, när slutet av
karriären kan skönjas, blivit
mig allt kärare.
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medicinen utspelade sig i detta ovidkommande, och jag
anade att studiet av histologiska preparat och kemiska
formler eller den ingående
analysen av imperialismens
logik inte skulle lösa den
praktiska medicinens problem.
Därför förträngde jag in i det
sista det potentiella sambandet mellan att läsa medicin
och att bli läkare. Jag vågade
knappast tänka tanken. Därför var jag en av de mest okunniga läkare som släppts över
tröskeln till ett sjukhus. Jag
ville ju inte dit. Jag ville någon
annanstans, men visste inte
riktigt visste vart.
Det tog så där tio år och en
hel del vånda att upptäcka att
jag hade kommit precis rätt,

och det tog ytterligare tio år
att förstå att jag faktiskt var
läkare, inte bara jobbade som
sådan. Under tiden hade jag
lärt mig att människan är mer
än sin matspjälkningssapparat och att de viktigaste händelserna i livet ofta äger rum
i de där ovidkommande
mellanrummen där blod flyter, bölder spricker och sår läker.
Och jag hade sett att det är
till lika delar lidande och
lycka att få befatta sig med allt
detta som läkare: dvs att få
bota ibland, lindra lite oftare
och trösta så gott man kan.
Finare än så kan det väl
knappast bli?
Christer Petersson
med dr, distriktsläkare, Växjö
christer.petersson@
ltkronoberg.se
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