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13 år gammal flicka
Osteosarkom = skelettcancer

Standardbehandling:
Cytostatika + operation
 
70% överlever

Flickan vägrar amputation!

Enbart cytostatika
<10% överlever

Flickan uppfattas förstå vad hennes
vägran innebär,
och föräldrarna tycker det är  hennes
beslut…



 

8-årig flicka med aggressiv hjärntumör.

Återfall efter operation, strålbehandling
och cytostatika.

Får nu tumörhejdande, palliativ
cytostatika, som föräldrarna hoppas ska
leda till bot från tumören.

Mycket biverkningar, framförallt
illamående och vattentunna diarreér...

Fortsätta cytostatikabehandlingen?



4-årig pojke med pre-B ALL.

Hjärtstillestånd efter candida-
sepsis.

Multipla svampnedslag i
hjärnan.

Lungblödning. Svårventilerad.

ECMO?



Behandlingar som kan avbrytas kan vara:
 

• Livräddande (botande)
• Livsuppehållande (palliativ)



För att behandlingen är meningslös (futile)?

Tilltalande begrepp:

• Autonomi (läkarens!)
• Ingen plikt att ge behandling
• ”Medicinskt” deterministisk

Varför ska vi avstå från behandling?
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För att behandlingen är meningslös?

Men problematiskt:

• Vagt begrepp
• Svårt att definiera
• Svårt att avgöra
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Vad är i ett barns bästa intresse?

Liv
 

• Kvantitet
• Kvalitet



Kvantitet (av liv)

• Hjärndöd

Shewmon Chronic ”brain death”, Neurology 1998
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Kvantitet (av liv)

• Hjärndöd
• Omedelbart döende

   Tex refraktär chock, refraktär andningssvikt

• Säkert döende
   Tex recidiverande, metastatisk cancer

• Sannolikt döende
   Experimentell behandling



Kan det vara i någons bästa intresse att dö?



Kvalitet (av liv)

Två typer av teorier:

Subjektiva Objektiva

1. Hedonistisk

2. Preferensteori

3. Objektiv list teori

• Relationer
• Kunskap
• Självförverkligande
• Skapande
• …



Kvalitet (av liv)

• Plågsam behandling
   Tex respirator, ECMO…

• Plågsamt liv
   Tex avancerad malignitet

• Ingen ”nytta”
   Tex vegeterande tillstånd, mycket svårt kognitivt handikapp



Kvalitet (av liv)
Kortare liv, mindre
välbefinnande, mindre
chans att leva

Längre liv, ökat
välbefinnande, större
chans att leva

Mindre smärta/obehag
från behandlingen eller
sjukdomen

Mer smärta/obehag från
behandlingen eller
sjukdomen

Nytta

Börda



Olika typer av beslut baserade på livskvalitet:

om det gäller:    Plågsam behandling
               Plågsamt liv
               Ingen nytta
               
               

Olika typer av beslut baserade på livskvalitet

Många av de nya (experimentella) behandlingar vi
erbjuder idag har ofta inte så mycket biverkningar,
så då tolererar vi lättare låg eller okänd nytta!



• Hjärndöd
• Omedelbart döende
• Säkert döende
• Sannolikt döende

• Plågsam behandling
• Plågsamt liv
• Ingen ”nytta”

KvalitetKvantitet

Mer kontroversiellt
Mindre ”clear-cut”

Ökande betydelse vad föräldrarna vill



Beslut baserat på en kombination:

• Låg sannolikhet för överlevnad
• Sannolikt kort livslängd
• Sannolikt mycket smärtor, sjukhusvård, obehag…
• Svårt lindra smärtor och obehag
• Begränsade möjligheter till lustfylld aktivitet
• Begränsade relationer
• …



Barns ”bästa intresse” – 2 problem:

1. Om det är 2 eller fler barn…?

2. Svårt att veta vad som är absolut bäst!

• Förnuftiga människor kan vara oense om vad
som är bäst för ett barn.

• Lättare att veta vad som är bra för barn
• Och kanske ännu lättare att veta vad som är

gott nog…



Spelar åldern någon roll?
Bör den spela roll?

Age weight function of DALYs (Disability Adjusted Life Years):
relative value of a year of life lived at different ages


