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Man brukar säga att det är de
stora vetenskapliga framstegen
och nya behandlingsmöjligheter
inom medicinen som tvingat
fram en ökad etisk medvetenhet.
Det är förvisso viktiga faktorer,
men det finns andra. Här bidrar
Lars Jacobsson med några syn-
punkter på relationen mellan
etik och politik, samt på bety-
delsen av utvecklingen inom den
medicinska professionen och av
patientrörelser.

Under senare år när ekonomin har
tvingat fram rationaliseringar inom vår-
den på ett dramatiskt sätt har priorite-
ringsfrågorna lyfts fram och fått en etisk
karaktär, det vill säga frågor som enligt
min uppfattning egentligen mera är av
politisk karaktär har översatts i etiska
frågeställningar och på så sätt avpoliti-
serats. I stället har frågorna om priorite-
ring analyserats utifrån ett etiskt per-
spektiv. Prioriteringsutredningen är ju
det tydligaste exemplet, men tendensen
har funnits redan före prioriteringsut-
redningen att frågor om hur ekonomis-
ka neddragningar bäst bör ske gärna har
beskrivits i etiska termer. Om det ligger
något i denna tankegång måste natur-
ligtvis frågan ställas varför typiskt poli-
tiska frågor om hur resurser ska använ-
das i samhället transformeras till pro-
fessionellt etiska och moraliska frågor.
Min slutsats är att det varit bekvämare
för politikerna att göra så mycket som
möjligt av de svåra prioriteringsfrågor-
na till en fråga för vården själv att be-
handla inom ramen för den etiska håll-
ning och de grundprinciper som finns
inom vården. På så sätt blir det politis-
ka ansvaret mindre tydligt och i stället
läggs ansvaret på läkare och vårdperso-
nal. 

Politiker abdikerar
i neddragningstider
I tider av ekonomisk expansion är

politikerna betydligt mera aktiva i att
fatta samma typ av beslut, men nu hand-
lar det inte om expansion, och för poli-
tikern är det naturligtvis betydligt be-
hagligare att förknippas med expansion
och utbyggnad än med indragningar.
Det politiska tillbakadragandet när det
gäller att fatta svåra prioriteringsbeslut
har i varje fall lett till att de etiska frå-
gorna inom vården har lyfts fram och
fått ökad aktualitet. Sjukvårdspolitiker-
na har åtminstone till viss del varit med
i processen genom sitt deltagande i
prioriteringsutredningens arbete och ef-
terföljande politiska behandling liksom
motsvarande processer ute i landsting-
en. Denna process av politikernas abdi-
kering i neddragningstider och deras
mera passiva deltagande i den etiska
diskussionen skulle förtjäna sin egen
forskningsinsats.

Etiska frågors behandling i politiken
är ett relativt outforskat område. Göran
Bexell som är professor i etik vid Lunds
universitet har i sin studie »Svensk mo-
ralpolitik – några moraliska frågors be-
handling i riksdags- och regeringsarbe-
te sedan 1950-talet» [1] gjort en intres-
sant genomgång av frågeställningen.
Han behandlar i boken frågan om abort,
censur, äktenskap och samboende, arti-
ficell insemination och befruktning
utanför kroppen, datateknik samt döds-
begreppets behandling i riksdagen. Han
tycker sig göra två upptäckter. För det
första att attityden till moraliska frågor
och hur man behandlar dem bäst kan ka-
rakteriseras som en utveckling från en
»avmoralisering» under åren 1950 till
1960 då värderingar och moral igen blir
comme il faut. Den förhärskande upp-
fattningen under 1950-, 60- och 70-ta-
len var att staten skulle förhålla sig mo-
raliskt neutral eftersom det inte finns
någon absolut moral. Bexell menar att
denna avmoralisering i hög grad är
inspirerad av Uppsalafilosofen
Axel Hägerström och efterföljarna
Herbert Tingsten och Ingemar He-
denius, som ju hade ett starkt infly-
tande under den här tiden. Efter
1980 har moraliska frågor igen bli-
vit viktiga att diskutera. Värde-
ringsfrågor har lyfts fram som nöd-
vändiga och legitima. Ideologierna
visade sig inte vara helt döda som
Tingsten förutspått, och 1968 mar-
kerar väl i detta avseende en vänd-
punkt. Inom den medicinska etiken

är framför allt abortfrågan ett bra exem-
pel på denna utveckling där frågan om
fostrets ställning ju behandlats på ett
helt annat sätt under senare år än tiden
för den nuvarande abortlagens införan-
de 1975, då fostret beskrevs i termer av
en cellklump eller en del av moderns
kropp. Den senaste utredningen »Den
gravida kvinnan och fostret – två indivi-
der» [2] är ju ett talande exempel på
denna förändring.

Ytterligare en aspekt på politikernas
roll i sammanhanget är frågan om den
politiska kontrollen över den medicins-
ka forskningen och utvecklingen. Det
finns en utbredd oro i ledande politiska
kretsar att den medicinska forskningen
ska ge sig in på områden som på något
sätt hotar den humanistiska människo-
synen, människovärdet, människors in-
tegritet och självbestämmande, frågor
som fått en stark värdeladdning under
senare år. Goda exempel på detta är frå-
gan om hjärndödsbegreppet och relatio-
nen till transplantationskirurgins ut-
veckling samt hela utvecklingen inom
det genetiska området. I diskussionen
om dödsbegreppet i riksdagen 1987
menade till exempel Daniel Tarschys att
ett ämbetsverk inte borde få besluta om
dödsbegreppet utan att detta var en frå-
ga för riksdagen. Ett aktuellt exempel är
uppståndelsen omkring de försök på le-
vande foster som ska aborteras som 
några forskare på Huddinge sjukhus
ville genomföra och som kom upp till
diskussion i början av förra året. Många
politiker uttryckte då en oro för att fors-
karsamhället och de forskningsetiska
kommittéerna inte skulle vara  tillräck-
ligt observanta och omdömesgilla, och
det fanns en tydlig misstro mot att fors-
karna själva skulle kunna ta ansvar för
utvecklingen. Den nyligen tillsatta ut-
redningen om forskningsetik är ett ex-
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empel på att politikerna inte litar på
forskarsamhället och dess omdöme.

Etisk prövning
bygger på självkontroll
Inom forskningsetikens område har

det skett en enorm utveckling som
framför allt stimulerades av Nürnberg-
processerna och de etiska regler som
där anvisades [3]. Utvecklingen av Hel-
singforsdeklarationen och framväxten
av de forskningsetiska kommittéerna
har haft stor betydelse för att höja den
etiska medvetenheten inom det medi-
cinska forskarsamhället. Det är intres-
sant att det ändå ifrågasätts gång på
gång hur den medicinska forskningen
och dess etik fungerar i praktiken. En-
ligt min mening fungerar den forsk-
ningsetiska prövningen nu på ett för ti-
den optimalt sätt utan särskild lagregle-
ring. Den bygger huvudsakligen på en
självkontroll som successivt utvecklats.
Den senaste diskussionen i Läkartid-
ningen, inledd av Elisabet Rynning, be-
handlar just denna speciella fråga [4-6].

Mats G Hansson beskriver i en arti-
kel i Svenska Dagbladet den 6 juli 1997
situationen som utvecklats i Schweiz
när det gäller genteknik. Där kommer
man att våren 1998 ha en folkomröst-
ning om genteknik som kan leda till att
den forskning som bedrivs inom gen-
teknik och läkemedelsindustri där mås-
te flytta utomlands. Problemet beskrivs
i termer av att forskarsamhället inte har
informerat om vad man håller på med
och att plötsligt överraskas politiker och
allmänhet av resultaten. Mats G Hans-
son menar att forskarsamhället självt
bidragit till situationen genom sin slu-
tenhet och att man »alltid tenderar att
skjuta konsekvensforskning på framti-
den». Han menar också som i exemplet
med fosterforskning på Huddinge sjuk-
hus att forskarna själva skulle ha svårt
att redogöra för sina etiska argument
och att detta ytterligare bidragit till den
konflikt som uppstod mellan forskarna
och i varje fall delar av det politiska eta-
blissemanget och allmänheten. När det
gäller Huddingeforskarna var de myc-
ket väl medvetna om de etiska konflik -
terna, vilket de också utvecklat i en ar-
tikel i Dagens Nyheter den 21 december
1997. Problemet är snarast det att de po-
litik er och delar av allmänheten som re-
agerat gjort det därför att försöken stäl-
ler den etiska frågan på sin spets, näm-
ligen hur ska man se på ett foster i tred-
je månaden – är det en människa med
människans fulla rätt till skydd eller är
det en varelse på väg att bli en människa
med ett begränsat skydd eller vad är det
som vi tillåter att livet avbryts för? Det
är inte forskarna som är omedvetna om
de etiska konflikterna, det är snarare de
reagerande grupperna som inte vågar se
konflikterna i pågående praktik. Statens

medicinskt etiska råds långa behand-
ling av frågan är illustrativ, och yttran-
det som till slut kommit i frågan är av-
slöjande i sin sofistikeringsgrad. Hur
mycket vi än utvecklar resonemanget
om olika typer av skyddsvärden hos ett
foster tillåter vi ändå att liv släcks.

Vad gäller frågan om konsekvenser
av forskning ligger det i forskningens
natur att man upptäcker saker som man
tidigare inte kände till. Det är svårt att
forska om konsekvenser av det som
man inte vet förrän det finns en ny kun-
skap och tänkbara konsekvenser att ta
ställning till. Det hindrar naturligtvis
inte att man ska försöka förutse vad som
skall komma och framför allt att ha be-
redskap för det nya och oväntade.

Ett annat frågekomplex är utveck-
lingen inom den medicinska professio-
nen vad gäller medicinskt etiska frågor.
Läkarna har ju en mångtusenårig tradi-
tion av etisk medvetenhet. Västerländsk
medicin brukar ju i första hand referera
till den hippokratiska medicinen och
dess etiska regler, som ju har en mer än
tvåtusenårig historia. Den klassiska lä-
karetiken byggdes upp kring två enkla
huvudprinciper, att inte skada och att
göra gott. Under senare år har dessa
grundprinciper byggts ut med principen
om självbestämmandet och rättvise-
principen. Självbestämmandet finns re-
dan i den klassiska hippokratiska eti-
ken, medan frågan om rättvisa nog mås-
te ses som en sentida princip. Rättvise-
principen är dock ganska svårdefinie-
rad, och det återstår en hel del arbete för
att tydliggöra vad som blir bestående i
det avseendet. 

Diskussionen illustrerar hur den me-
dicinska etiken också blivit intressant
för andra professioner. Om man ser till
vilka experter och sakkunniga som fö-
rekommer i olika utredningar och kom-
mittéer inom det vårdetiska området i
vårt land är det en ganska stor grupp

teologer, filosofer och jurister som är
engagerade och som naturligtvis bidra-
git till att bredda och fördjupa den etis-
ka diskussionen. Samtidigt tror jag det
är viktigt att den medicinska professio-
nen själv utvecklar sin etiska medveten-
het, sin argumentationsförmåga och sin
analytiska förmåga inom området ge-
nom egen forskning. Jag har i annat
sammanhang diskuterat behovet och
vikten av att inte minst läkarna mera ak-
tivt engagerar sig i egen forskning och
utveckling inom området [7]. Detta för-
utsätter att en del läkare också samtidigt
studerar filosofi, juridik och andra ve-
tenskaper som har betydelse i samman-
hanget. En pionjär på området i Sverige
var Clarence Blomqvist, som skrev den
första omfattande läroboken i medi-
cinsk etik. Han var läkare, psykiater,
men disputerade vid filosofiska institu-
tionen i Uppsala på sin bok om medi-
cinsk etik. Han fick också spela en vik-
tig internationell roll genom att vara hu-
vudförfattare till World Psychiatric As-
sociations etiska riktlinjer för psykia-
terkåren, den sk Hawaiideklarationen.

Offentliga utredningar har
höjt den etiska medvetenheten
I Sverige har utvecklingen inom

vårdetiken faktiskt haft en egen profil. I
USA, England, Norge och Danmark
och på kontinenten har det vuxit fram
medicinskt etiska institutioner med
egna professorer och forskare som ofta
varit icke-läkare. Vi har i Sverige bara
en enda professur i medicinsk etik, som
initierades av Medicinska forskningsrå-
det och som innehas av Göran Herme-
rén i Lund. Utvecklingen i Sverige har i
stället i hög grad präglats av de offentli-
ga utredningarna inom området som gi-
vit viktiga bidrag till den medicinskt
etiska debatten och kunskapsuppbygg-
naden i landet. Det har genomförts sto-
ra utredningar om abortfrågan, dödsbe-
greppet, transplantationsfrågor, gene-
tiska frågor, ett flertal vad gäller repro-
duktionsfrågor, prioriteringsfrågorna,
forskningsetiken, psykiatrisk tvångs-
vård m fl. I alla dessa har deltagit ett
stort antal politiker, läkare, sjuksköters-
kor, annan vårdpersonal, etiker, teolo-
ger, filosofer, jurister. I god svensk ut-
redningstradition har utredningarna
presenterat ett omfattande och genom-
arbetat grundmaterial inom de olika
områdena och sedan argumenterat för
sina slutsatser. Den efterföljande re-
missbehandlingen har sedan ytterligare
engagerat tusentals människor inom
varje problemområde. Sammantaget
har dessa utredningar lett till en väsent-
lig höjning av den etiska medvetenhe-
ten och kunskapen inom vårdsamhället
i sin helhet. Jag tror att betydelsen av
dessa offentliga utredningar inom vård-
etiken inte kan överskattas. Det innebär
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vårdetiken inte kan över-
skattas.’’



inte att det inte finns behov av ytterliga-
re särskilda medicinskt etiska institutio-
ner och en ökad forskning, inte minst av
läkare.

Traditionellt har den medicinska eti-
ken varit så att säga inbyggd i den me-
dicinska praktiken. Inlärningen och till-
ägnandet av den medicinska etiken
skedde framför allt i det dagliga klinis-
ka arbetet där den unge doktorn lärde
sig av den äldre och mera erfarne. Den-
na traditionella pedagogiska metodhar
ända in i modern tid varit den förhärs-
kande, och det är fortfarande så att den
formella undervisningen i medicinsk
etik i läkarutbildningen till exempel är
relativt begränsad även om det har skett
en påtaglig utveckling under senare år.

En viktig och ny faktor inom vårdeti-
ken är framväxten av patientorganisa-
tionerna och deras ökande inflytande
inom vården. Genom att formulera sina
krav och önskemål och genom att aktivt
intressera sig för forskning och utveck-
ling inom sina respektive intresseområ-
den och genom deras påverkan på den
politiska processen har dessa kommit
att få ett viktigt och långsiktigt mycket
kraftfullt och genomgripande inflytan-
de. Formuleringen av särskilda patient-
rättigheter torde ha en koppling till
framväxten av patientorganisationerna,
men jag är inte säker på att inte andra
krafter är minst lika betydelsefulla i
sammanhanget (framför allt process-
lystna advokater och expansiva juris-
ter). Kravet på särskild lagstiftning an-
gående patientens rättigheter har vuxit
fram, och i Finland har man redan en så-
dan lagstiftning. Jag är tveksam till vär-
det av alltför omfattande rättighetslag-
stiftning. Denna typ av lagstiftning har
använts för att främja särskilt utsatta
gruppers intressen och har sannolikt
haft betydelse i det sammanhanget.
Sjukvården har hittills litat på den goda
viljan hos personal och ett alltmer om-
fattande regelverk och en tillsyn som
täcker in allt fler aspekter. Rättigheter
måste för att få genomslag vara förena-
de med skyldigheter. Läkare och vård-
personal kommer naturligtvis att påläg-
gas ytterligare skyldigheter, och sam-
hället i stort och politiska beslutsfattare
måste rimligtvis också omfattas av
skyldigheter. Men vad händer med pati-
enterna med en sådan modell? Finns det
patientskyldigheter? Skyldigheten att
låta sig bli behandlad på ett visst sätt,
skyldigheten att vara en god och tålmo-
dig patient, finns den eller ska det vara
en ensidig rättighetslagstiftning där
bara en part har skyldigheter? Precis
som när det gäller reglering av forsk-
ningsetik tror jag att sjukvård bäst re-
gleras med ett måttligt inslag av lagstift-
ning och desto mer av frivillig a över-
enskommelser baserade på god vilja,
ömsesidighet och kunskap. Det är ju ett

faktum att även sjukvårdspersonal när
som helst själva kan bli patienter och
behöva vård. 

Läkar kåren bör
engagera sig ännu mer
Läkarkåren har genom sina olika or-

ganisationer och institutioner också bi-
dragit till den etiska diskussionen. Me-
dicinska forskningsrådet med sin cen-
trala etiska kommitté och de olika fa-
kulteternas forskningsetiska kommitté-
er har varit viktiga enheter för utveck-
lingen av den medicinska etiken och för
utbildningen av en mängd personer som
under åren suttit i dessa kommittéer.
Svenska Läkaresällskapets delegation
för medicinsk etik har särskilt under
sina första år spelat en viktig roll då den
länge var den enda auktoritativa grup-
pering som fortlöpande diskuterade
medicinskt etiska frågor. Delegationens
ställningstagande har många gånger va-
rit vägledande, inte bara för de praktiskt
verksamma klinikerna, utan också i po-
litiskt beslutsfattande. Den redovisning
som tidigare ordföranden gett av dele-
gationens arbete är en ovärderlig källa
för den som är intresserad av hur etiska
frågor har diskuterats och behandlats
inom professionen under senare år [8-
10]. De olika specalistföreningarna har
genom remissbehandlingar av bland
annat de stora utredningarna, men ock-
så av olika lagförslag och promemorier
från Socialstyrelsen, bidragit till den
etiska diskussionen. Läkarförbundets
etikråd har också spelat en viktig roll,

inte minst genom att man fortlöpande
behandlar de deklarationer som World
Medical Association beslutar om.

Läkarkårens etiska engagemang och
ansvar har av tradition förvaltats och ut-
vecklats på ett sätt som vi har anledning
att känna oss stolta över, men det är all-
deles uppenbart att vi nu kommit in i en
utveckling där det krävs mer än tradi-
tion och god vilja för att konstruktivt
kunna delta i den fortsatta utvecklingen
inom området. Därför borde de medi-
cinska fakulteterna bygga upp särskilda
enheter för forskning och utbildning
inom medicinsk etik med starkt inslag
av läkare med sidoutbildning inom rele-
vanta fackområden tillsammans med fi-
losofer, etiker och jurister av facket. Lä-
karnas fackliga organisationer borde
överväga om man inte tillsammans
skulle kunna tillskapa ett starkt forum
för kontinuerlig etisk diskussion och ar-
bete med gamla och nya etiska problem
inom vården. Läkaresällskapets etiska
delegation har ju en särställning i detta
sammanhang, och Läkaresällskapet har
beslutat att öka antalet läkarmedlem-
mar i delegationen, som från och med
1998 alltså består av fyra lekmannare-
presentanter valda av LO, Juristförbun-
det, Vårdförbundet SHSTF och Publi -
cistklubben samt tio läkarrepresentan-
ter. En utökning av antalet läkare bör
öka delegationens kapacitet att behand-
la ärenden, dels sådana som kräver en
längre bearbetning, dels ett mera aktivt
deltagande i dagsdebatten i etiska frå-
gor.
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utvecklats på ett sätt som vi
har anledning att känna oss
stolta över, men det är all-
deles uppenbart att vi nu
kommit in i en utveckling
där det krävs mer än tradi-
tion och god vilja för att
konstruktivt kunna delta i
den fortsatta utvecklingen
inom området. Därför bor-
de de medicinska fakulte-
terna bygga upp särskilda
enheter för forskning och
utbildning inom medicinsk
etik med starkt inslag av lä-
kare med sidoutbildning
inom relevanta fackområ-
den tillsammans med filo-
sofer, etiker och jurister av
facket.’’


