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Läkarförbundet har ställt sig
bakom en utvidgad deklaration
om patienters rättigheter, som
utarbetats av World Medical
Association. Deklarationens in-
nehåll är dock okänt för många
läkare och från patientorganisa-
tioner hävdas bl a att den mer
utgår från läkarens roll än pati-
entens behov. 

Redan i början av 1980-talet utarbe-
tades en världsomspännande deklara-
tion rörande patienters rättigheter. Den
är nu reviderad och den nya versionen
antogs av Läkarförbundet hösten 1995. 

– Den nya deklarationen är betydligt
mer detaljerad ifråga om rättigheter,
sekretess etc, säger Anders Milton, Lä-
karförbundets VD och ordförande i
World Medical Association.

I början av maj inbjöd Läkarförbun-
det patientorganisationer, politiker och
massmedia till ett seminarium om pati-
enträttigheter. Anders Milton inledde
seminariet:

– När sjukvårdens resurser minskar
finns en risk att deklarationen inte alltid
kan uppfyllas. Men patienternas önsk-
ningar måste tas på allvar, patienten ska
inte behöva känna sig i underläge.

Läkarförbundets ordförande Robert
Leth efterlyste en mer allmän samhälls-
debatt om patienträttigheter. 

– Patienternas ställning är idag mer
utsatt än tidigare, väntetiderna är längre
och den nya vårdgarantin innebär en
skyldighet för landstingen men ingen
rättighet för patienterna.

För övergripande
I den internationella deklarationen

om patienträttigheter framställs valfri-
het, rätt till ett andra utlåtande, självbe-
stämmande och informationsrätt som
några av de viktiga grundpelarna.

Men från patienthåll upplevs dekla-
rationen som ett alltför övergripande
dokument, som dels utgår för mycket
från läkarens roll, dels ofta saknar för-
ankring i förhållanden som är specifika
för Sverige.

– Deklarationen är en bra början, sä-
ger Solveig Johansson på Riksförbundet
för mag- och tarmsjuka, RMT. Men hur
ska den fungera i vardagen? Deklaratio-
nen är skriven från läkarnas perspektiv
och det finns mycket i den som är tolk-
ningsfrågor som återstår att ta tag i.

– Läkare och patienter borde till-
sammans göra dessa tolkningar för att
uppnå en samsyn om patienträttigheter.

Solveig Johansson exemplifierar
problemet med oklara punkter i dekla-
rationen med den punkt som rör rätten
till ett andra utlåtande. 

Anders Milton menade vid seminari-
et om patienträttigheter att rätten till ett
andra utlåtande förvisso bör finnas,
men »inom rimliga gränser».

– Patienter upplever ofta rätten till
ett andra utlåtande som ett problem, sä-
ger Solveig Johansson. Vissa är rädda
att överhuvudtaget be sin läkare om det,
och det händer tyvärr att läkare reagerar
med irritation när man ber om det. 

En svensk motsvarighet behövs 
RMT med drygt 4 000 medlemmar

har nu inlett informella diskussioner
med flera andra  patientorganisationer
om patienträtt och hur den ska förstär-
kas. Bland dem som ingår i diskussio-
nerna  finns Svenska diabetesförbundet.

– Internationella deklarationer ska
täcka in så mycket, säger Anders Erics-
son på Diabetesförbundet. Men det pas-
sar inte alltid för våra förhållanden.

Svenska diabetesförbundet har myc-
ket kontakt med motsvarande förbund i
framför allt Västeuropa. 

– I exempelvis Tyskland har läkaren
en mycket större makt gentemot patien-
ten än i Sverige. För oss kan därför
många av deklarationens delar upplevas

som allt för tunna; vi har redan nått upp
till, och även passerat vissa av deklara-
tionens målsättningar. 

– Det skulle därför behövas en
svensk motsvarighet till den internatio-
nella deklarationen.

Anders Ericsson anser även att de-
klarationen utgår för mycket från att pa-
tienten spelar en passiv roll i vården. 

Både Solveig Johansson och Anders
Ericsson är dock överens om att en de-
klaration är bättre än att lagstifta om
motsvarande rättigheter.

– Det är viktigt att inte skapa mot-
sättningar mellan patient och läkare, sä-
ger Solveig Johansson. En lag kan leda
till det.

Anders Ericsson säger att deklaratio-
nen kan vara en viktig väg mot att upp-
nå en attitydförändring till patienten.

– En deklaration får förhoppnings-
vis en bredare förankring än en lag, och
kan successivt leda till att patienten får
en mer aktiv roll i läkarnas ögon. 

Även Jan Demuth på Posithiva grup-
pen, en förening för HIV-positiva, ser
deklarationen som ett steg i rätt rikt-
ning. Problemet är att nå ut med infor-
mation om rättigheterna.

– På sätt och vis är det läkarnas an-
svar att informera, men de sitter på två
stolar: de är säljare av vård och ska sam-
tidigt hävda patientens rätt att t ex kla-
ga, säger Jan Demuth.

– Patientorganisationerna borde
kanske agera kraftfullare, men det rör
sig ofta om ideellt arbete i små organi-
sationer och det saknas tillräcklig kom-
petens för att föra ut kunskapen.

Peter Örn

Patientens rättigheter
alltför läkarorienterade

Den internationella deklarationen om
patienters rättigheter, som även
Läkarförbundet ställt sig bakom är ett
steg i rätt riktning, menar de
patientorganisationer som Läkartidningen
varit i kontakt med. Men fortfarande utgår
man för mycket från läkarens roll och för
lite från patientens behov.

T
E

C
K

N
IN

G
: F

O
LK

E
 N

O
R

D
LI

N
D

E
R


