
Den myndiga
medborgaren
har rätt
att välja fel
Lars Jacobsson skriver i Lä-

kartidningen 38/96 om Jehovas
vittnen och blodtransfusion, och
mycket är bara att instämma i.

Men där Läkaresällskapets
etiska delegation och Social-
styrelsen är samstämmiga och
klart markerar den myndiga
patientens rätt till självbestäm-
mande, vill Jacobsson ändra
reglerna. Han skriver »Det är
att begära mycket – alltför
mycket – att läkare och vård-
personal skall se på, när en ung
människa dör framför ögonen
på dem, därför att vederböran-
des religiösa övertygelse för-
bjuder henne att ta emot blod.
Vårdpersonalen blir då ofrivil-
liga deltagare i en religiös akt.»

Ack ja! Vårdpersonal blir
ofrivilliga deltagare i mycket.
Det ingår i jobbet. Och varför
denna rädsla för religion?

Han fortsätter: »Det är inte
rimligt att begära, att läkare
skall frångå den grundläggan-
de principen att värna li-
vet . . .» Det är just frågan. Är
den grundläggande principen
att värna livet, eller är den att
respektera den myndiga pati-
entens rätt till självbestämman-
de? Svaret är redan givet ovan.
Den myndiga medborgaren har
rätten att välja fel – och skyl-
digheten att ta konsekvenser-
na. Med vilken rätt kan läkar-
kåren hävda annat?

»…många Jehovas vittnen
tyst accepterar att ta emot blod
i nödsituationer…» Ett löst,
glidande påstående. Referen-
ser, tack.

Tvångsvård
I den trängda situationen

ställer Lars Jacobsson konse-
kvent vårdgivarens intressen
före patientens. Varför? Reso-
nemanget andas – tvångsvård!
För sådan krävs i Sverige dom
eller vårdintyg, och ingen har
veterligen på allvar framfört,
att Jehovas vittnen är kandida-
ter för sådana åtgärder från
samhällets sida.

Jacobsson borde betänka
Voltaire: »Jag delar inte Er
uppfattning, men jag är villig
att riskera mitt liv för Er rätt att
uttrycka den» (sannolikt inte
ordagrant återgivet). Som
medlem i Svenska Kyrkan har
jag inget till övers för den icke-
kristna sekten Jehovas vittnens
ställningstagande vad gäller
bl a blodtransfusioner.  Men

– jag kan inte påtvinga dem
min uppfattning, varken som
läkare eller kristen. (Jesus
tvingade eller trugade aldrig på
någon sin uppfattning. Han ta-
lade om, vad som var rätt. Va-
let föll sedan på den enskilde;
att följa eller förkasta honom.)

Sverige har tyvärr en lång
tradition, där läkaren ses som
en myndighetsperson, och pa-
tienten har att foga sig i dennes
beslut. Jämför svenskans
»söka läkare» med engelskans
»seeking medical advice».
Svensken kommer med mös-
san i handen till doktorn/myn-
dighetspersonen, medan eng-
elsmannen – med bevarad in-
tegritet – söker professionell
rådgivning rörande sin hälsa
och själv fattar beslut.

Sveriges läkarkår är inne på
farliga vägar om vi i oviss nit
vill tulla på den myndiga pati-
entens rättigheter – särskilt om
skälet är önskan att reducera
eget obehag.

Bror Gårdelöf
chefsöverläkare,
Linköping 

Replik:

Vi gör allt för
att rädda livet
Bror Gårdelöf har reagerat

på mina reflexioner om Jeho-
vas vittnen och blodtransfu-
sion. Det tycks råda stor enig-
het bland läkare och medicin-
etiker om Jehovas vittnens rätt
att vägra blodtransfusion i nöd-
situationer. Jag har stor förstå-
else för argumenten, men har
efter hand börjat känna en allt-
mer ökande olust inför denna

samstämmighet. Bror Gårde-
löfs huvudargument för att vi
ska låta Jehovas vittnen dö
framför ögonen på oss är att det
är fråga om »myndiga patien-
ters rätt till självbestämmande».

Min olust gäller frågan om
det verkligen handlar om myn-
diga människor i den meningen
att dessa personer har ett fritt
val. Jehovas vittnen organise-
rar t ex »sjukhuskommittéer»
som enligt uppgifter, bl a i Lä-
kartidningen 37/87, har till
uppgift att hålla uppsikt över
om vittnen tar emot blod eller
genomgår abort. Vilken frihet
och vilken grad av självbe-
stämmande har dessa männi-
skor?

Absurd och inkonsekvent
tolkning
Mitt andra problem är skä-

len till Jehovas vittnens håll-
ning. Finns det inte längre vid-
skepelse och okunskap som
måste bekämpas i vår tid? Det
är alldeles uppenbart att Jeho-
vas vittnens tolkning av bibel-
ordet är absurd och dessutom
inkonsekvent. Beträffande frå-
gan om det förekommer att Je-
hovas vittnen tyst accepterar
att få blod hör det till sakens na-
tur att det inte är alldeles lätt att
veta.

I Läkartidningen 14/88 t ex
skriver »sju Jehovas vittnen
som vill vara anonyma» om sin
opposition mot dogmen. Den
intresserade kan också läsa en
skrift av Carl Olof Jonsson
»Blodfrågan – blodförbudet i
bibeln och blodtransfusioner-
na» (CKI-förlaget, Göteborg,
1993).

Även läkare och personal
måste respekteras
Slutligen tycker jag inte att

det är självklart att läkare och
personal ska acceptera att »bli

ofrivilliga deltagare i mycket».
Även läkare och vårdpersonal
måste respekteras.

För övrigt håller jag inte
med Gårdelöf när han påstår att
svensken skulle vara mera un-
derdånig inför läkaren och
sjukvårdssystemet än t ex eng-
elsmannen. Det finns en lång-
varig respekt för hälso- och
sjukvården som jag tror alla är
betjänta av, förutsatt att den ba-
seras på att sjukvården faktiskt
gör människor gott. Därför tror
jag det skulle vara en trygghet
även för många Jehovas vitt-
nen, och framför allt långsik-
tigt för att förändra attityderna,
om svensk offentlig sjukvård
hade som motto; »Här gör vi
vårt bästa i nära samarbete med
patienten, och skulle livet ho-
tas i en akut situation kommer
vi att göra allt vad vi kan för att
rädda livet. Vi kommer heller
inte att taga någon av daga även
om sådana önskemål skulle
framföras.»

Lars Jacobsson
professor, Umeå

Är det svenska
sjukvårds-
systemet
verkligen dåligt?
I Läkartidningen 46/96 dis-

kuterar Folke Schött, opposi-
tionslandstingsråd (m) i Stock-
holms läns landsting, min in-
ställning till privatisering och
husläkarsystem.

Ett problem är att mål för
primärvården inte fastställts.
Vad är det vi skall producera?

– Många läkarbesök, recept
och telefonsamtal?

– Friska människor?
– Människor som mår gans-

ka bra fastän de är sjuka?
– Minskande insjuknande i

folksjukdomar?
Inte förrän vi bestämt vad vi

ska producera kan vi sätta upp
delmål, konstruera adekvata
prestationsmått och bedöma
vilken organisation som är
mest lämpad. Exemplen ger
skilda prestationsmått och or-
ganisationsmodeller.

Svensk sjukvård
billig och effektiv
I början av 1990-talet utvär-

derades svensk sjukvård av ut-
ländska forskare. Deras upp-
fattning var att svensk sjukvård
var billig och effektiv. Valfri-
heten var mycket stor. Rekom-
mendationen blev: gör inga
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