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Det är i år 50 år sedan rättegångarna
i Nürnberg mot läkare i Hitlers koncent-
rationsläger avslutades [1]. Läkarna
åtalades för brott mot mänskligheten.
Brotten bestod bl a i att de utsatt fångar
för omänskliga experiment utan fritt
och informerat samtycke. Vad har hänt
sedan dess? Vilka utmaningar står den
medicinska etiken nu inför? 

Nürnbergkodexen 1947 och dess ef-
terföljare Helsingforsdeklarationen
från mitten av 1960-talet tillkom i förs-
ta hand för att skydda enskilda individer
mot övergrepp från andra individer [2].
Sedan dess har medicinen på flera fron-
ter utvecklats så att de etiska riktlinjer-
na behöver kompletteras. Det gäller sär-
skilt några områden där de etiska pro-
blemen inte i första hand gäller indivi-
ders övergrepp mot andra individer.

Hit hör exempelvis registerdata-
forskningen [3-5], prioriteringsproble-

men, kloningen och en del nya tekniker
inom reproduktionsforskningen, gene-
tisk testning och genterapi, där inte in-
dividen utan släkten står i fokus. Också
människans relationer till andra med-
vetna varelser än människor, inte minst
i medicinsk forskning, hör hemma i det-
ta sammanhang. Och det mångkulturel-
la inslaget i vardagsmedicinen kommer
sannolikt att öka risken för konflikter,
inte i första hand mellan olika individer,
utan mellan olika kulturer och sätt att
leva.

Vi står, som knappast någon kan ha
undgått att märka, inför en period av
stora förändringar, inte bara i sjukvår-
den utan också i politik och ekonomi.
När man diskuterar medicinsk etik inför
2000-talet kan det vara klargörande att
strukturera diskussionen med hänsyn
till förutsättningar, förändringar och ut-
maningar, av vilka de senare kan ses
som både problem och möjligheter.

Förutsättningar och förändringar
Vilka är då förutsättningarna? Jag

skall här – med tanke på att det är etiska
problem som står i centrum för upp-
märksamheten – koncentrera mig på
några normativa eller ideologiska förut-
sättningar:
• vård på lika villkor
• vård efter behov
• vård i samråd med patienter
• rättvis fördelning av resurser
• kostnadseffektiv användning av re-

surser.

Vilka är förändringarna? De inträffar
på en rad olika plan, delvis är de obero-
ende av varandra, delvis griper de in i
eller påverkar varandra. Vi har här an-
ledning att skilja mellan bl a tekniska
(kunskapsmässiga), ekonomiska, orga-
nisatoriska, demografiska, psykologis-
ka, politiska och juridiska förändringar.

Ny teknik och nya kunskaper
Man kan förutse en fortsatt utveck-

ling och förbättring av ny teknik och
kunskap inom alla medicinens områden
– och beträffande såväl diagnostik, te-
rapi och prevention som uppföljning.
Detta gäller exempelvis genteknik,
reproduktionsteknik, datateknik och
transplantationsteknik.

Begränsningarna i utrymmet gör att
jag får avstå från att diskutera den sena-
re och det som följer i dess kölvatten
(xenotransplantationer, transplantation
av vävnad från aborterade foster, trans-
plantation till foster etc) och de etiska
utmaningar dessa nya möjligheter inne-
bär.

Gentekniken aktualiserar
autonomins gränser
Låt oss börja med gentekniken, som

ju inte är en enda metod utan en rad mer
eller mindre olika, t ex hybrid-DNA-
teknik, DNA-sekvensering, tillverk-
ning av DNA på konstgjord väg och po-
lymeraskedjereaktionen.

Det som i etiska sammanhang är
mest aktuellt är säkert de nya möjlighe-
ter och utmaningar som vi ställs inför
genom presymtomatisk diagnostik och
genterapi. Nya och alltmer omfattande
möjligheter att spåra anlag och kartläg-
ga individers riskprofiler skapar nya
problem för etiken. Vilka är de värden
som hotas? Som gynnas?

En välkänd men ingalunda entydig
etisk princip är autonomiprincipen [6].
Den har fått en allt starkare ställning se-
dan andra världskrigets slut i industri-
länderna i väst. Ny teknik och nya kun-
skaper aktualiserar frågan om autono-
mins gränser.

Ärftliga sjukdomar finns defini-
tionsmässigt i en släkt, inte bara hos den
individ som just nu råkar vara doktorns
patient. Beslutet om undersökning och
beskedet om resultatet av diagnostiken
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berör flera personer i släkten som kan-
ske inte vill veta något om sin riskprofil
[7]. Individens självbestämmande mås-
te därför vägas mot andra berördas au-
tonomi. Skall de anhöriga ha vetorätt?
När och under vilka betingelser? Skall
man gå med på att ställa diagnos på en
person endast om samtliga berörda (och
vilka är de?) är informerade och har gett
sitt samtycke?

Den nya tekniken berör även andra
än patienten och dennes anhöriga. Ar-
betsgivare och försäkringsbolag kan ha
ett starkt intresse av att få ta del av resul-
taten av gentest. Hur skall dessa pro-
blem hanteras? Det handlar här om av-
vägning mellan å ena sidan de testade
individernas (gruppernas) krav på in-
tegritet och å andra sidan nytto- eller
vinstmaximering för andra aktörer [8].

Vad är sjukdom, vad är
normalt och avvikande?
Idag anses allmänt att genterapi på

kroppsceller kan vara godtagbart, men
inte på könsceller. Analogt anser många
att det inte finns några principiella in-
vändningar mot genterapi i syfte att eli-
minera sjukdomar men däremot om det
gäller att förbättra funktioner (enhance-
ment of capabilities).

Idag verkar kanske dessa gränsdrag-
ningar i samband med genterapi klara
och entydiga. Men utvecklingen inom
gentekniken gör att dessa distinktioner i
framtiden kan bli föremål för omformu-
lering eller omprövning. Att fördjupa
analysen av sjukdomsbegreppet blir en
central uppgift i detta sammanhang, lik-
som att diskutera normalitet, variatio-
ner, avvikelser – och tolerans för avvi-
kelser.

Människans särställning
och tillämpning av kloning
Skapandet av mosaikdjur, transgena

djur m m för forskning har aktualiserat
frågan om människans relationer till
andra medvetna varelser, inte minst i
medicinsk forskning [9]. Vilka är vill-
koren för att djur skall ha moralisk ställ-
ning (behandlas som moraliska objekt),
och vilka är skälen för att människan så
ofta ges en särställning i förhållande till
djuren? På 2000-talet kommer förhopp-
ningsvis djurens ställning att förbättras
[10].

I kölvattnet på all uppmärksamhet
kring det skotska fåret Dolly har det
spekulerats mycket kring kloning. Bör
människan ingripa i livets begynnelse
på detta sätt? Att farhågor och skräck-
scenarier målats upp är inte märkvär-
digt. Vad som går att göra på ett får, går
i princip också att göra på människor.

Tekniken att klona kan rimligtvis
inte förbjudas i sig. Däremot kan (och
bör) man reglera tillämpningarna, tillå-
ta somliga, försvåra andra och förbjuda

några. Innan lagstiftning och ekonomis-
ka styrinstrument används är det viktigt
med en bred och öppen debatt, där de
bakomliggande värdefrågorna lyfts
fram.

Här har medicinetiker ett särskilt an-
svar genom sin träning i att analysera
just värdeproblem. 

Från medicin- till bioetik
Det är också tydligt att det här hand-

lar om problem som ligger utanför vård-
etiken och utanför den traditionella lä-
kar–patientorienterade medicinska eti-
ken. Ibland används, med hänvisning
till ordens etymologi, särskilt i Frankri-
ke och de anglosaxiska länderna, orden
»bioéthique» och »bioethics» för dessa
problem. Detta är en rimlig utvidgning
med tanke på att det gäller forskning
inom biologi och medicin, forskning
som ofta men inte alltid – direkt eller in-
direkt – har framtida tillämpning på pa-
tienter (i fertilitetsforskningen t ex).
Bioetik innefattar alltså mer än human
bioetik, speciellt i angloamerikanskt
språkbruk.

På vilka villkor får vi
skapa nya individer?
När det gäller kloning och andra nya

tekniker inom reproduktionsforskning-
en är ju frågan under vilka betingelser
man bör eller får skapa nya individer,
det gäller inte individers övergrepp mot
personer som redan finns. Centrala be-
grepp blir integritet och identitet. Den
gyllene regeln och kravet på informerat
samtycke är knappast till så stor hjälp i
detta sammanhang.

EU-rådgivarna Gaieb (Group of ad-
visers on the ethical implications of bio-
technology) offentliggjorde den 28 maj
1997 ett yttrande om de etiska konse-
kvenserna av kloning. De redovisade
också en rad argument mot accepteran-
de av reproduktiv kloning av männi-
skor. Detta  kommer sannolikt att bli ett
viktigt dokument i debatten.

En ny etik för genteknik?
Kräver gentekniken en ny etik? Sva-

ret beror på vilken etik man utgår från,
och vad man menar med ny etik [11].

Utgår man från en etik som Bergs-
predikans eller den kantianska, som för-
utsätter att etiska problem endast aktua-
liseras av (konflikter i) relationer mel-
lan personer, är svaret kanske ja. Den
gyllene regeln är uppenbart till föga
hjälp när problemen gäller i vilken ut-
sträckning det är etiskt berättigat att ge-
netiskt modifiera mikroorganismer,
växter eller djur.

Är det en utilitaristisk etik eller en
kontraktsteori man utgår ifrån, kan sva-
ret mycket väl vara mera tveksamt. Kan
ofödda och andra potentiella personer
vara moraliska objekt i dessa teorier?

Vilka mikroorganismer, växter och djur
kan i så fall rimligen sägas uppfylla kra-
ven på att vara personer? På att vara mo-
raliska objekt? Hur är dessa krav formu-
lerade?

Men svaret på frågan ovan beror som
nämnts också på vad man menar med
»ny etik». Är det nya problem för eti-
ken, nya begrepp i etiken, nya (inga)
principer eller nya (inga) dygder?

Svaret kan vara ja i det första fallet
och nej i det sista. Nya problem förut-
sätter inte automatiskt nya begrepp eller
principer. Men de kan kräva att traditio-
nella principer omtolkas, preciseras el-
ler förses med nya tillämpningsvillkor.

Fertiliseringstekniker
innebär etiska utmaningar
Diskussionen om kloningens till-

lämpning tyder på att nya fertiliserings-
tekniker kan bli ett område som ställer
oss inför framtida etiska utmaningar.
Redan idag förekommer preimplantato-
risk diagnostik som diskuterats mycket
[12, 13]. Den används i samband med in
vitro-fertilisering, där man väljer bland
flera befruktade ägg och implanterar ett
utan ett visst anlag för en ärftlig sjuk-
dom som finns i släkten. Nästa steg i
denna utveckling kan mycket väl bli att
man försöker byta ut eller reparera ska-
dade gener i befruktade ägg.

Bortsett från de mer interna problem
som forskningen och dess tillämpning-
ar inom reproduktionstekniken aktuali-
serar – och som har att göra med risker
för de inblandade, risker för missbruk,
svårigheten att erhålla ett fritt och infor-
merat samtycke osv – kan man också i
ett globalt perspektiv diskutera det rim-
liga i stora satsningar på detta område.
Varje år dör ju tiotusentals barn i värl-
den på grund av brist på näring.

Marknaden får
vad marknaden betalar för
Men i ett marknadsorienterat sy-

stem, där pengar och efterfrågan styr, är
reproduktionstekniker något invänd-
ningsfritt. Marknaden får vad markna-
den är villig att betala för. Och finns det
efterfrågan på avancerade fertilise-
ringsmetoder, finns det också i ett libe-
ralt samhälle de som är beredda att till-
godose dessa behov, och som har rätt att
göra det.

Detta gäller också om man tar upp en
möjlighet som ligger betydligt längre in
i framtiden, science fiction enligt som-
liga men inte enligt andra, att somliga
skulle vilja klona sig själva t ex för att
ha tillgång till benmärg för eventuell
framtida transplantation.

Jag nämner detta inte för att kritisera
dem som håller på med dessa verksam-
heter utan för att understryka det nära
sambandet mellan politiska, ekonomis-
ka och etiska frågor på detta område,
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liksom givetvis när det gäller priorite-
ringar i vården.

Behovet av insyn och styrning från
samhällets sida aktualiseras även inom
en rad andra områden som har varit fö-
remål för debatt på senare tid, exempel-
vis reglering av forskningsetisk gransk-
ning och av forskning på foster.

Ny ekonomi och organisation
leder till etiska problem
Många beslut i den praktiska vården

påverkas uppenbart,  ibland på ett ge-
nomgripande sätt, av ekonomiska för-
ändringar. Dessa innebär inte enbart
krympande ekonomi och besparingar
utan också nya styrsystem, avreglering,
marknadsorientering, internationalise-
ring, ökande konkurrens och intensifie-
rat samarbete mellan industri och uni-
versitet.

Därmed uppstår en rad nya problem
för etiken, inklusive risker för indika-
tionsglidning, incitament att utföra ope-
rationer som patienten önskar men som
är tveksamma från medicinsk synpunkt,
att ge hjälpsökande sådant de efterfrå-
gar men inte behöver. Konkurrensen om
patienter mellan sjukhus och mellan
husläkare kan här skapa problem, om
inte den professionella etiken hålls
högt.

Konflikter etik–ekonomi
När det offentliga tvingas spara har

naturligtvis det intensifierade samarbe-
tet mellan industri och universitet stora
fördelar, inte bara när det gäller läkeme-
delsprövningar utan inom många andra
medicinska områden. Därigenom ska-
pas förutsättningar för forskning och ut-
veckling av nya produkter, som i sista
hand kan bidra till förbättrad vård. Men
samarbetet aktualiserar också en rad
viktiga, principiella etiska frågor.

På en rad områden förekommer allt
oftare konflikter mellan ekonomi och
etik. Bakgrunden är helt enkelt ett ökan-
de gap mellan behov och resurser [14].
En central fråga från etisk synpunkt blir
då: Vilka värden är hotade? Några av de
tidigare nämnda ideologiska förutsätt-
ningarna riskerar nu på olika sätt att un-
dermineras.

Till förändringarna i dagens sjuk-
vård hör förutom husläkarreformen
också en rad organisationsförändringar.

Genom Ädelreformen uppsplittra-
des vården på flera huvudmän, fast från
rationell synpunkt borde det vara en
kassa och en huvudman, om man skul-
le kunna få en bild av de totala kostna-
derna och effekterna av olika satsning-
ar.

Gränsdragningen mellan sjukvård
och socialpolitik behöver diskuteras.
Ett mer samlat grepp på välfärdspoliti-
ken vore önskvärt, eftersom det man
sparar inom socialtjänsten ofta kan ge

utslag i form av större utgifter i sjukvår-
den, och tvärtom. Kan den etik som an-
vänds i sjukvården också tillämpas
inom andra sektorer av välfärdspoliti-
ken? I ett  helhetsperspektiv blir detta en
viktig fråga.

Särbehandling av äldre
ny form av rasism
Till de organisatoriska och ekono-

miska förändringarna kommer en rad
demografiska, som bl a innebär fler in-
vandrare, fler äldre och ökad urbanise-
ring.

Allt fler blir allt äldre i landet, vården
av äldre kostar mer än vården av män-
niskor mellan 20 och 65 år, och vården
under sista året kostar mest. Om samti-
digt kommunerna – som skall svara för
vården av de äldre – får allt sämre eko-

nomi fram emot år 2010 [15], så är det
inte svårt att inse att vården av de äldre
i framtiden kommer att aktualisera
många svåra etiska problem.

Detta gäller i varje fall så länge man
vill hålla fast vid de ideologiska förut-
sättningar som inledningsvis nämndes,
och så länge man inser eller anser att ål-
der lika lite som kön är någon sjukdom.
Det anses förkastligt att särbehandla en-
bart på grund av ras eller kön. Det kal-
las rasism eller sexism [16]. Gäller det-
ta också de äldre? Finns det en spänning
här mellan den politiska retoriken (som
förbjuder sådan diskriminering) och
praktiken (där sådan särbehandling allt-
mer tillämpas)? Hur skall detta problem
i så fall lösas [17-20]?

Diskriminering av äldre bara för att
de är äldre – och inte för att de t ex har
sämre fysiologiska reserver eller för att
komplikationsrisken i samband med
operationer är större – kommer därför
att bli en allt viktigare medicinetisk frå-
ga i framtiden. Här ställs en rad grund-

läggande frågor om människosyn och
människovärde på sin spets [21, 22].

Kulturklyftor också i etiken?
Skiljer sig svensk eller västeurope-

isk medicinetik från etiken i en del av de
länder våra invandrare kommer från
[23]? Vilka konsekvenser kan detta ha i
ett framtidsperspektiv? Den sista frågan
är betydligt svårare att besvara än den
första.

Välfärdspolitiken är ju traditionellt
grundad på nyttoetik, liksom en del av
sjukvårdspolitiken. Även hälsoekono-
mins historiska rötter kan idéhistoriskt
ledas tillbaka till Bentham och utilita-
rismen. Detta är en tradition som är
främmande inte bara för den islamska
fundamentalismen utan också för rät-
tighets- och kontraktstänkandet som
spelar en stor roll i Europa.

Det är också ganska uppenbart att
medan individens fri- och rättigheter fo-
kuseras i de industrialiserade länderna i
väst, med England och USA i spetsen,
lägger man betydligt större vikt vid kol-
lektiva rättigheter i många asiatiska och
afrikanska länder. Svälter folket, och
analfabetismen är hög, kommer inte all-
tid informerat samtycke med på listan
över det som har högsta prioritet.

Mångkulturell vård
och internationalisering
Sverige har blivit mångkulturellt.

Det finns sjukvårds- och forsknings-
samarbete över gränserna. Sjukvården,
och de etiska problemen i vården, blir
därigenom alltmer internationella. Vi
har nyligen gått med i EU, och detta
kommer att påverka oss på många sätt i
framtiden

Vården liksom samarbetet i forsk-
ningen måste bedrivas med respekt för
olika kulturer, med insikt om att förut-
sättningarna är olika i olika länder.
Samtidigt är det naturligtvis – för att
samarbetet skall fungera – nödvändigt
med en minsta gemensam värdegrund.
Europarådets konventioner kan fungera
som en sådan, i varje fall i Europa [24].
Internationell dialog över gränserna
mellan medicinetiker blir allt viktigare i
framtiden. 

Också inom medicinska specialite-
ter, t ex transplantationskirurgi, utveck-
las ett sådant samarbete i syfte att arbe-
ta fram liknande riktlinjer när det gäller
att få tillgång till organ, precisera krite-
rier för att komma på väntelistan till
transplantation och kriterier för rang-
ordningen.

»Medicinsk turism»
– på vems bekostnad?
De ovan nämnda demografiska och

ekonomiska förändringarna i kombina-
tion med internationaliseringen, rivan-
det av gränser, kan skapa andra problem
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som exempelvis »medicinsk turism»:
Vart reser man? Varför? Och på vems
bekostnad?

Beredskap för att hantera dessa frå-
gor krävs. Här kan det också finnas en
spänning mellan lagstiftning och etik
som är viktig att uppmärksamma. Till-
lämpar man prioriteringsutredningens
etiska principer kan man inte särbe-
handla svenska medborgare och asylsö-
kande.

Äldreperspektivet och medicinens
kulturella kontext blir viktiga i framti-
den. Man blir påmind om det mångkul-
turella i vardagsmedicinen inte minst
genom Lisbeth Sachs undersökningar
av turkiska invandrarkvinnors möte
med svensk sjukvård [25]. Vad vet vi
egentligen om olika kulturers syn på
sjukdom, hälsa, normalitet osv, och hur
påverkas vården av vad vi vet – och inte
vet [26]? Bör den påverkas?

Även om jag här fokuserar det svens-
ka perspektivet borde det globala per-
spektivet – inte minst mot bakgrund av
de tidigare nämnda demografiska för-
ändringarna – innebära så stora etiska
utmaningar för utbildning, vård och
forskning, att det är värt en betydligt
mer utförlig belysning. Kan vi på ett
adekvat sätt analysera och hantera de
frågor det globala perspektivet väcker
med dagens etiska kodexar? 

Förändrade attityder,
konflikter och kulturmöten
Det mångkulturella inslaget i var-

dagsmedicinen kommer alltså sannolikt
att öka, och detta kan komma att ställa
krav på omtolkning och komplettering
av en del av våra principer och riktlin-
jer. Man kan förutse konflikter inte mel-
lan olika individer i första hand, utan
mellan olika kulturer – men också att
dessa kulturmöten kommer att leda till
dialog och ömsesidig påverkan och där-
med till förändrade attityder.

Det är inte bara de tekniska, ekono-
miska och demografiska förändringar-
na i sig som kan innebära utmaningar
för etiken, utan också hur de upplevs
och värderas – och detta kan variera
mellan åldrar, kön och kulturer. Att göra
gott, att inte skada – vad innebär det?
Kontroverserna kring manlig och
kvinnlig omskärelse i olika kulturer
ställer några av dessa frågor på sin
spets.

Individcentrering
Man kan vara positiv eller negativ till

förändring, och man kan arbeta aktivt
eller passivt för att främja eller försvåra
förändringar. Till dessa olika grundin-
ställningar kommer en rad andra atti-
tydförändringar i samhället under sena-
re tid.

Hit hör bl a ökad individualisering
eller individcentrering, särskilt i de

nordeuropeiska och anglosaxiska län-
derna, ökat intresse för rättighetsfrågor
och rättighetslagstiftning i Europa,
uppgradering av djurens värde (vilket
naturligtvis inte behöver innebära en
nedgradering av människans värde), in-
sikten att etiken inte bara gäller relatio-
ner mellan människor utan relationer
mellan allt levande (eller allt med med-
vetande) samt en mer biologisk männi-
skosyn, påverkad inte minst av den nya
genetikens genombrott [27].

Flera av dessa förändringar har – i
kombination med bättre skolutbildning
och ökad demokratisering av det poli-

tiska livet i allmänhet – i sin tur lett till
ökade krav på insyn, information och
brukarinflytande, framför allt i de in-
dustrialiserade länderna.

Nya mål
för medicinen
Skall dessa tekniska, demografiska

och andra förändringar, och de etiska
frågor de väcker, hanteras på ett kon-
struktivt sätt, är det nödvändigt att på
nytt tänka igenom sjukvårdens och den
medicinska forskningens mål. Vilka är
de? Vem bestämmer dem?

Diskussionen om dessa viktiga frå-
gor har förnyats av Hastings Center i en
skrift [28], där tendensen kan samman-
fattas som »away from curing and high
technology to caring with emphasis on
public health and disease prevention».
Medicinens mål anges i fyra allmänt
hållna satser: 
1. The prevention of disease and injury

and the promotion and maintenance
of health.

2. The relief of pain and suffering
caused by maladies.

3. The care and cure of those with a
malady, and the care of those who
cannot be cured.

4. The avoidance of premature death
and the pursuit of a peaceful death.
En fråga blir ju då om exempelvis

presymtomatisk testning av risken att få
den ena eller andra ärftliga sjukdomen
bidrar till att främja eller motverka des-
sa mål (och i så fall vilket), eller om så-
dan testning varken främjar eller mot-
verkar dem. Förmodligen varierar sva-
ret på denna fråga beroende på vilken
sjukdom det gäller, vilka förutsättning-
arna är att bota den eller lindra symto-
men – och även på individens levnads-
planer, t ex om han eller hon avser att
skaffa barn [7].

Att klargöra och konkretisera målen
och bryta ner dem till del- och etappmål
är här, liksom i exempelvis intensivvår-
den, en viktig uppgift som även medi-
cinetiker bör engagera sig i.

De övergripande mål och värden
som står på spel vid genetisk diagnostik
är förutom rättvis fördelning av bristan-
de resurser också å ena sidan möjlighe-
ten att göra gott och å andra sidan kra-
vet att visa respekt för individers själv-
bestämmande och integritet.

Centrala teman
inför nästa århundrade
I den medicinska etiken inför nästa

århundrade blir alltså sannolikt följande
teman centrala:
• Ekonomi och etik; diskussionen

kommer att koncentreras på att iden-
tifiera och analysera mål och medel,
och inte minst relationerna mellan
dem, och där människosyn och vär-
dering av liv kommer att behöva ana-
lyseras ingående.

• Gen-etik; forskningen och debatten
kommer att inriktas på analys och
kritisk diskussion av förutsättningar
som nu tas för givna i debatten, inte
minst av bakomliggande värden och
värderingar, och på att identifiera
akuta eller latenta konflikter mellan
dem.

• Livskvalitet och livskvantitet; un-
dersökningar kommer att inriktas på
att precisera och mäta centrala be-
grepp som hälsa, behov, nytta, pati-
enttillfredsställelse och livskvalitet.
Därigenom kan man också klargöra
olika förutsatta värderingar av kva-
litet och kvantitet när det gäller liv.

• Värderingsförändringar; diskus-
sionen om teori och metod behöver
fördjupas och försök göras att skilja
mellan beteendeförändringar som
beror på ny teknik och sådana som
beror på genuina värderingsföränd-
ringar [29]. Inte minst den eldfängda
abortdebatten visar hur svårt detta
kan vara.

Ny teknik för vård
i livets början och slut
Det finns självfallet en rad andra ak-

tuella vårdproblem, som kommer att
vara svåra och angelägna även i framti-
den. Ny teknik ger oss möjligheter att
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tänja på gränserna när det gäller vård i
livets början och slut [30-32].

Grundfrågorna är: Vilka insatser
skall göras? Och vem bestämmer? Tek-
niken gör det möjligt att förlänga liv och
meningslöst lidande, vilket skapat en
omfattande internationell debatt om
»futile treatment» [33-35]. Från etisk
synpunkt är det givetvis viktigt att klar-
göra kriterierna på sådan behandling
och att lyfta fram och synliggöra de
bakomliggande värderingarna.

Andra problem som säkert kommer
att sysselsätta läkare och medicinetiker
också in på det nya seklet är etiska
aspekter på psykokirurgi, vård av beru-
sade eller HIV-smittade patienter, tvång
i psykiatrin, smärtlindring och palliativ
vård, liksom fusk och annan oredlighet
i forskningen [36], etikkommittéers
sammansättning och arbetssätt m m.

Biobanker etikproblem
En rad nya frågor som måste bearbe-

tas kommer förstås att dyka upp. Redan
nu kan vi förutse att etiska problem
kommer att aktualiseras av biobanker.

Datatekniken, också en teknik som
på ett genomgripande sätt påverkat vår-
den, har öppnat nya möjligheter för epi-
demiologisk forskning och registerda-
taforskning generellt. Denna teknik är
även en förutsättning för snabbt och ef-
fektivt utnyttjande av biobanker. De
etiska problem som biobanker aktuali-
serar har emellertid ännu inte blivit fö-
remål för speciellt stor uppmärksamhet,
med enstaka undantag [37, 38]; Dan-
mark är här ett föregångsland i Norden.

Det finns biobanker av många slag;
små och stora (PKU-registret i Sverige
exemplifierar det senare), privata och
offentliga, banker med material av olika
slag: blodprov, biopsier, sperma och
ägg, och prov med eller utan informa-
tion som gör det möjligt att koppla dem
till individer.

Ett av problemen är att den nya gen-
tekniken gör det möjligt att från dessa
biobanker hämta information som är
mycket mer långtgående – och som kan
vara mer integritetshotande, stigmatise-
rande och diskriminerande – än vad
man kunde förutse när biobankerna
grundades. Dessutom kan det finnas
starkt ekonomiskt intresse av att få an-
vända det intressanta materialet i bio-
bankerna för forskning och utveckling,
testning av nya läkemedel etc.

Huvudfrågorna är: Var bör bioban-
ker finnas? Vem skall få skapa sådana
banker? Hur länge skall prov förvaras?
Hur bör säkerhetsproblemen lösas? För
vilka syften får information från bio-
bankerna användas? Och framför allt: 
• vem skall informeras?
• vem skall samtycka/ge tillstånd?
• vad händer vid konkurs (företags

vävnadsbanker)?

• vad händer vid skilsmässa eller
dödsfall (sperma- och äggbanker)?

• hur kan risker för diskriminering och
stigmatisering minskas (banker från
en viss folkgrupp)?

Konsekvenser för forskningen
i medicinsk etik
Om vi nu ser utanför själva vården,

vilka krav ställer den här skisserade ut-
vecklingen på forskningen och under-
visningen i medicinsk etik?

Låt oss utgå från ett provisoriskt tre-
stegsschema över den etiska analysens
viktigaste komponenter i medicinsk

(och annan) etik: 1. Kunskapsunderlag;
2. Normer och värderingar; 3. Beslut,
där 1 och 2 är argument för 3.

Kunskapsunderlag
När det gäller kunskapsunderlaget

finns det en rad spännande forsknings-
uppgifter. Begrepps- och avgränsnings-
problem behöver analyseras och kri-
tiskt granskas. Några av nyckelbegrep-
pen här är hälsa, sjukdom, behov, livs-
kvalitet, kvalitet, integritet, rättvisa och
tvång [39]. Också förutsättningarna vid
val och tillämpning av definitioner av
kontroversiella begrepp som nämnts
ovan behöver klargöras.

Bättre kunskaper om attityder hos
berörda grupper till olika frågor behövs,
liksom om effekterna av tvång i t ex
psykiatri och smittskyddsarbete. Detta
gäller särskilt kontroversiella och om-
stridda frågor som när det är etiskt för-
svarbart att sätta in och avbryta livs-
uppehållande behandling, liksom att
sätta in behandling som kan förkorta pa-
tientens liv [40].

Även på många andra områden be-
hövs bättre empiriska kunskaper.
Forskning om fosters och djurs egen-
skaper, förmåga att uppleva smärta m m
är relevant för en rad omstridda frågor
som tidsgränser för abort och forskning
på foster och med transgena djur.

Härtill kommer ett behov av ökade
kunskaper om, och kunskapsteoretisk
granskning av, riskidentifiering, riskbe-
dömning och riskhantering [41-44], vil-
ka spelar en stor roll vid diagnostik och
behandling och även vid ställningsta-
gandet till etiska problem i vården.

Det handlar i praktiken ofta om be-
slut under osäkerhet [45]. Vilka risker är
det acceptabelt att utsätta någon (barn,
gamla, patienter med olika sjukdomar
etc) för, även om det finns informerat
samtycke? Och vilka krav bör ställas på
kunskapsunderlaget i detta samman-
hang? Till de teori- och metodproblem
som behöver undersökas ytterligare hör
även frågor som aktualiseras av försök
att identifiera, kartlägga och förklara
värderingsförändringar.

Normer
och värderingar
När det gäller normer och värdering-

ar behövs forskning främst om utveck-
ling och precisering av normativa alter-
nativ. Detta gäller inte minst förslag till
precisering av nya definitioner av vär-
deladdade begrepp, olika metoder eller
sätt att värdera liv och de förutsättning-
ar de bygger på [46], skilda föreställ-
ningar om det goda livet, om människo-
syner och samhällsideal, sådant som
ofta fungerar som oredovisade premis-
ser vid ställningstagandet till medicin-
etiska frågor.

Hit hör även en jämförande gransk-
ning av analysmodeller i etik. Vilka är
konsekvenserna av att använda olika
analysmodeller eller typer av etik som
utgångspunkt (pliktetik, konsekvens-
etik, situationsetik, dygdetik osv)? Kan
dessa analysmodeller kopplas till be-
tingelser för olika typer av kommunika-
tion och rationell diskurs?

Skilda föreställningar om djurens
moraliska ställning bör preciseras och
konsekvenserna för medicinsk forsk-
ning analyseras [10, 47].

I hög grad relevant är också kritisk
granskning av antaganden om vårdens
och forskningens mål – som ofta funge-
rar som viktiga och ibland oredovisade
premisser vid sidan av andra normer
och värderingar när man tar ställning till
medicinetiska problem – samt forsk-
ning kring värderingsförändringar i ett
komparativt perspektiv.

Metoderna för forskning på dessa
områden tycker jag personligen är vik-
tiga, också för den medicinska etikens
framtid, och jag skulle gärna se en ökad
satsning på detta område.

Alla de nämnda forskningsbehoven
berör en rad discipliner som logik, be-
slutsteori, statistik, vetenskapsteori och
medicinhistoria. Det krävs därför sam-
arbete mellan medicinsk etik och dessa
discipliner.

När det slutligen gäller undervisning
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i medicinsk etik inför 2000-talet har två
modeller visat sig fungera bra [48], och
de kommer säkert att förbättras. Huvud-
punkterna är att medicinsk etik bör ingå
som en strimma i läkarutbildningen och
att undervisningen bör bedrivas av eti-
ker tillsammans med kliniker.
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