
[I slutet av 1997 presenterade
den statliga hälso- och sjuk-
vårdsutredningen (HSU 2000)
sitt delbetänkande »Patienten
har rätt» [1] om ökat patientin-
flytande. Betänkandet brister i
såväl konkreta förslag till stärk-
ta patienträttigheter som i synen
på patienters förmåga att fatta
egna, kompetenta beslut. I stäl-
let präglas det av hänsynstagan-
de till befintliga maktstrukturer
där förtroendevaldas och vård-
professioners intressen anses
viktigare än patienternas. Frå-
gan är om patientens intressen
ställs i centrum – eller i vänt-
rum …?

Semantiken, dvs »studiet av språkli-
ga uttrycks betydelse eller mening», är
av särskilt stor betydelse i den hälso-
och sjukvårdspolitiska retoriken. Posi-
tivt värdeladdade ord används för att
sätta tryck bakom politiska ambitioner,
detta trots medvetenhet om att budska-
pet kan uppfattas missvisande av dem
som har att hålla sig till »löften», »ga-
rantier» och »rättigheter». 

Något som särskilt lyfts fram i för-
slaget är betydelsen av att bestämmelser
som riktar sig till vårdkonsumenter är
tydliga. I förslaget kan vi läsa att ett
»genomgående drag i kommitténs över-
vägande och förslag är att de regelverk
som anger vilken rätt patienterna har
skall vara tydliga» (sidan 13). 

Längre fram i samma utredning (si-
dan 58) anges att »en av de få utkrävba-
ra rättigheter patienten har» är rätten att

ta del av sin journal. Utredningen gör
således åtskillnad mellan »vanliga» pa-
tienträttigheter och »utkrävbara» pati-
enträttigheter utan att vara särskilt tyd-
lig i hur man ser på skillnaden mellan
dessa begrepp. 

Frustration
och maktlöshet
Felaktigt bruk av värdeladdade ord

som i praktiken saknar innehåll skapar
en känsla av frustration och maktlöshet
bland allmänhet och patienter. Mot-
svarande situation gäller för lagstift-
ning som ger patienter ett antal mer el-
ler mindre väl definierade rättigheter,
men som när dessa prövas i praktiken
innebär att patienten befinner sig i en i
det närmaste total beroendeställning i
förhållande till sjukvårdens beslutsfat-
tare. 

Patienternas upplevelse av maktlös-
het understryks i den statliga maktut-
redningens betänkande [2]. Där fram-
hålls att hälso- och sjukvården är det
område där människor känner sig mest
maktlösa. En offentlig utredning om pa-
tienters framtida roll och ställning i häl-
so- och sjukvården bör rimligen ha en
skyldighet att inte bara understryka be-
tydelsen av tydlighet, utan själv demon-
strera detta i sina förslag.

Kommittén diskuterar på flera stäl-
len i betänkandet behovet av att stärka
patientens ställning. Den kommer fram
till att »rent allmänt tycks det finnas
ganska goda möjligheter för patienten
att utöva inflytande över vården, åt-
minstone teoretiskt» (sidan 63). 

Med den slutsatsen avfärdas tanken
på en rättighetslagstiftning till förmån
för en skyldighetsbaserad lagstiftning.
Inga försök görs att utreda vilka konse-
kvenser en rättighetslagstiftning skulle
kunna få. Argument som svårigheter i
precision, värnande av eftersatta grup-
per och kostnadsdrivande effekter
anges, utan att läsaren ges någon för-
klaring till hur kommittén kommit fram
till sin slutsats. 

Kommitténs inställning i frågan sy-
nes främst vara en fråga om makt och
vilja (eller ovilja) hos beslutsfattare att
dela med sig av denna till allmänhet
och patienter. En förstärkning av pati-
entens rättigheter, exempelvis rätten
till information, second opinion, sam-

tycke, rätt till specialist utan remiss-
tvång, innebär en inskränkning av
vårdprofessionens kliniska frihet och
en förskjutning av makt från politiker,
vårdprofessionella och deras respekti-
ve intresseorganisationer till patienter
och dess företrädare. 

»Decibelmetoden»
Kommittén pekar på att ett av de vik-

tigare skälen till bibehållandet av en
skyldighetslagstiftning är att skapa
trygghet och säkerhet för eftersatta
grupper i samhället. Erfarenheter från
svensk sjukvård visar att detta är en fel-
syn. I stället gynnar nuvarande system
starka vårdkonsumenter med förmåga
att ta för sig på bekostnad av traditio-
nellt eftersatta grupper. 

»Decibelmetoden» förverkligas: den
som skriker högst får sin mun mättad,
samtidigt som den som överhuvudtaget
inte gör något väsen av sig blir utan.
Den senaste tidens debatt om bristerna
inom äldrevården kan fungera som ett
illustrativt exempel. 

En rättighetslagstiftning skulle få
positiva konsekvenser för majoriteten
vårdkonsumenter. Till skillnad från vårt
nuvarande godtyckliga system där poli-
tiska »brandkårsutryckningar» följer på
massmedial uppmärksamhet, skapas en
klar och tydlig lagstiftning där patienter
slipper använda sig av det massmediala
slagträet för att få sina grundläggande
rättigheter tillgodosedda. 

Ekonomiska
konsekvenser?
Kommitténs oro över att en rättig-

hetslagstiftning skulle vara kostnads-
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’’ Men när det handlar om
att värna patienters rättssä-
kerhet är det oundvikligt att
utforma vissa grundläggan-
de bestämmelser såsom ju-
ridiska rättigheter, över-
klagbara i domstol. Härige-
nom undviks den godtyck-
lighet som präglar den nu-
varande tillämpningen av
patienters ’rättigheter’.’’



drivande grundar sig inte på någon kon-
sekvensanalys. Sannolikt är de i betän-
kandet beskrivna ekonomiska konse-
kvenserna grovt överdrivna i förhållan-
de till nyttan av en sådan reform. Detta
är något vi dessvärre inte får veta med
mindre än att patienternas situation tas
på allvar och frågan analyseras.

I Norge har man seriöst undersökt de
ekonomiska konsekvenserna av en rät-
tighetslagstiftning, bl a second opinion,
och därifrån redovisas att en sådan re-
form innebär en relativt blygsam kost-
nadsökning [3]. Enligt Norska institutet
för sjukhusforskning (SINTEF) skulle
kostnaden för en sådan reform uppgå
till 5,8 miljoner norska kronor, beräknat
på om två procent av befolkningen ut-
nyttjar rättigheten. 

Liknande resultat redovisas i Sveri-
ge hos de landsting som infört en »rätt»
för patienter att återfå patientavgiften
om läkaren är mer än 30 minuter sen till
ett avtalat besök. Före reformen fanns
en rädsla bland såväl administratörer
som vårdpersonal för okontrollerbara
»massrörelser» med avsevärt ökade
kostnader som följd. Tvärtemot för-
väntningarna redovisar reformen för-
sumbara kostnader för landstingen och
en förbättrad organisation hos det stora
flertalet vårdcentraler och sjukhus. 

Den största vinsten är dock en ökad
respekt för patienter och förståelse för
att även deras tid har ett värde. Oavsett
kommitténs inställning till införandet
av en rättighetslagstiftning saknar för-
slaget en analys av dess maktstrukturel-
la och ekonomiska konsekvenser.

»Second opinion»
en viktig rättighet
Patienters rätt till s k second opinion,

dvs en förnyad bedömning av läkare, är
en av de »rättigheter» som WHO före-
slår i sin Europakonvention om patient-
rättigheter [4]. Möjligheten att få en
förnyad bedömning kan vara av stor be-
tydelse i situationer där patienten inte
har fått en tydlig diagnos, har skäl att
misstänka att diagnosen är fel eller när
läkaren föreskriver en behandling som
patienten känner tveksamhet inför. 

Det är viktigt att understryka att me-
dicinen inte är någon exakt vetenskap.
Läkare skiljer sig åt i fråga om hur de
ställer sin diagnos liksom beträffande
vilka behandlingsmetoder de föreskri-
ver. Detta beror bland annat på skillna-
der i läkares vidareutbildning och vari-
erande praktiska erfarenheter. 

Problemet kan exemplifieras med en
studie från USA [5] där 82 primär-

vårdsläkare ombads lämna förslag till
hur man bäst behandlar urinvägsinfek-
tion hos kvinnor, vanligtvis en relativt
enkel åtgärd. Tillsammans redovisade
läkarna inte mindre än 137 olika be-
handlingsstrategier för en och samma
diagnos. 

Uppfattningen att all läkekonst grun-
dar sig på systematiska vetenskapliga
studier, som snabbt överförs till lä-
karkåren som utan dröjsmål tillämpar
denna vetenskap i sin dagliga läkargär-
ning, är en myt. I verkligheten existerar
stora skillnader i hur kunskap om nya,
vetenskapligt utvärderade behandlings-
metoder når ut. På motsvarande sätt
tillämpas denna kunskap på ett högst in-
dividuellt och selektivt sätt och har att
konkurrera med andra metoder som re-
spektive läkare gjort sig förtrogen med
och med framgång tillämpat under lång
tid.  

Rätten till second opinion har mot
bakgrund av ovanstående resonemang
flera viktiga funktioner. Dels blir läka-
ren som gjorde den första undersök-
ningen av patienten sannolikt grundli-
gare i fortsättningen, eftersom dennes
bedömning kan bli föremål för förnyad
bedömning av andra läkare, dels kan
den fungera som en »tillitsventil» när
patienten förlorar förtroendet för sin lä-
kare och grunden för patient-läkarrela-
tionen sviktar. Skälet till bristande för-
troende kan ha flera orsaker – allt från
uppenbara fel eller misstag från läka-
rens sida till orimliga krav och förvänt-
ningar hos patienten. 

Kr aftiga
begränsningar
I förslaget från HSU är det endast vid

»livshotande» eller »mycket allvarlig
sjukdom eller skada» som en lagstad-
gad rätt till second opinion ska träda in.
Att på det sättet kraftigt begränsa pati-
entens möjligheter att pröva läkarens
beslut innebär en avsevärd försvagning
av den ursprungliga idén med en second
opinion. 

Kommitténs förslag bottnar sanno-
likt i en rädsla för att majoriteten av alla
patienter skulle utnyttja denna möjlig-
het. I praktiken innebär utredningens
inställning en (skev?) föreställning om
att den övervägande delen patienter har
ett så svagt förtroende för sin läkares
förmåga att fatta ett medicinskt korrekt
beslut att de kan tänkas överpröva det-
ta. 

Är utredningens farhågor riktiga ska
detta ses som en larmsignal och förtro-
endeskapande åtgärder bör sättas in

snarast. Men är utredningens rädsla för
sådana okontrollerbara massrörelser
obefogad, vilket sannolikt är fallet, är
det önskvärt att patienterna tillerkänns
rätten att själva bedöma när de saknar
tilltr o till väsentliga beslut om sin fram-
tida hälsa och livskvalitet.  

Förutom en utökad informa-
tionsskyldighet föreslår kommittén att
läkare ska bli skyldiga att lägga fram
flera behandlingsalternativ för patienter
att välja mellan, där likvärdiga alterna-
tiv existerar. Denna del av förslaget är
ett viktigt steg mot en bättre balans i pa-
tient–läkarrelationen men innehåller
kraftiga begränsningar. 

Bl a anges att »proportionerna mel-
lan kostnader och förväntad nytta mås-
te vara rimliga när det finns flera alter-
nativ» (sidan 77). Härav framgår att be-
stämmelsen bör kompletteras med en
vittgående rätt till second opinion för att
förslaget ska få någon praktisk betydel-
se. Denna rätt innebär att patienter ges
tillgång till ett större beslutsunderlag
till ingrepp som av den enskilde själv
bedöms vara av stor betydelse. 

Kar tan är inte verkligheten
Ifråga om rätten till val av sjukhus

och specialistmottagning anser kom-
mittén att dessa »rättigheter» är av stor
betydelse. Den hänvisar till att lands-
tingen redan nu ger patienter stora möj-
ligheter att välja vårdgivare, utan re-
miss. Dessutom menar man att Lands-
tingsförbundet har utfärdat en rekom-
mendation till landstingen i frågan. 

Men kartan och verkligheten skiljer
sig åt. Alla som någon gång sökt hjälp
hos specialistläkare vet att detta förut-
sätter remiss. Oavsett om valfrihet utlo-
vas i landstingens policydokument är
det svårt att utöva denna i praktiken. I
vissa landsting finns formella re-
misskrav för specialistvård utan stöd av
gällande lagstiftning. I andra landsting
saknas formella krav på remiss, men
trots detta tillämpas förfarandet i prak-
tiken. 

Kommittén har visserligen upp-
märksammat problemet men fortsätter
på den inslagna vägen: Det tycks vara
viktigare att värna förtroendevaldas och
vårdprofessionernas maktposition än
att tydliggöra för patienterna vad som
gäller i praktiken. Det synes inte till-
räckligt att remissförfarandet saknar
stöd i lagen för att kommittén ska före-
slå förändringar som ställer krav på
landstingen att vara tydliga och enhetli-
ga i sina remissregler. 

Kommittén har kommit till slutsat-
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sen att »det inte finns något behov av att
rätten att välja sjukhus och specialist-
mottagning får ett uttryckligt lagstöd»
(sidan 19). I praktiken innebär kom-
mitténs skrivning att den nuvarande, för
patienten oklara ordningen, bibehålls.  

Patientnämnder
bör vara oberoende
Ett problem som kommittén pekar

på i skarpa ordalag är betydelsen av att
förtroendenämnderna är oberoende i
förhållande till andra »konkurrerande»
nämnder. I den nuvarande organisatio-
nen ingår förtroendenämnden organisa-
toriskt i landstinget (eller den lands-
tingsfria kommunen). 

Dess förtroendevalda representanter
tillåts sitta i förtroendenämnden samti-
digt som de ingår i annan nämnd, inte
sällan med intressekonflikter som följd.
Glädjande nog är kommittén av den
åsikten att dessa roller är oförenliga. 

Tyvärr finns en rädsla att rubba be-
fintliga maktstrukturer varför kom-
mittén inte vågar gå längre än att påpe-
ka det olämpliga i att »sitta på två stolar
samtidigt». Ett patientfokuserat förslag
hade däremot haft en bestämmelse som
uttryckligen förbjuder förtroendevalda
att acceptera uppdrag där det finns
minsta möjlighet att dennes oberoende
kan ifrågasättas. 

Vad förslaget saknar
Kommitténs förslag kan analyseras

utifrån sitt innehåll. Ett annat sätt är att
utgå från vad förslaget saknar. En viktig
fråga som kommittén lämnar åt sidan är
den rättsliga ställningen för patientens
kanske viktigaste »medarbetare» i
sjukvården, nämligen anhöriga och
andra närstående. 

Närståendes möjlighet till informa-
tion finns idag vagt formulerad i en av
Socialstyrelsens förordningar, SOSFS
1996:24, en rättskälla som flertalet pa-
tienter och andra närstående aldrig hört
talas om. 

Ett annat viktigt område som negli-
geras är bestämmelser om information
till minderåriga. För några tiotal år se-
dan ansågs det otänkbart att tillskriva
barn några rättigheter i hälso- och
sjukvården. Denna inställning har grad-
vis förändrats, och nu är det inte längre
försvarbart att bortse från minderårigas
uppfattningen i beslut om den egna
kroppen. 

Sverige släpar efter
Utvecklingen i Europa går mot öka-

de patienträttigheter [6]. Norden fram-

står i sammanhanget som den kanske
mest aktiva regionen i Europa när det
gäller att lagstifta och debattera patient-
rättsliga frågor [7]. Undantaget från
denna trend är Sverige, som hamnat i
bakvattnet i förhållande till sina grann-
länder. 

Finland och Island har redan infört
särskilda patienträttighetslagar, och i
Norge behandlas för närvarande liknan-
de lagstiftning. Danmark har sedan bör-
jan av 1990-talet bestämmelser som
framhåller individens rätt att själv be-
sluta om att exempelvis fullfölja en
hungerstrejk eller i ett s k livstestamen-
te bestämma om åtgärder i livets slut-
skede, något som blir aktuellt när man
själv saknar förmågan att fatta kompe-
tenta beslut om sin egen kropp. 

De senaste viktiga patienträttsliga
reformerna i Sverige var patientskade-
försäkringen 1975 (lag från 1997) och
Hälso- och sjukvårdslagen från början
av 80-talet. »Rättigheter» och »garanti-
er» som presenterats sedan dess har va-
rit av löslig karaktär och erbjudit ringa
eller ingen förutsägbarhet alls.  

Soppa av oklarheter
Betänkandet »Patienten har rätt» in-

nebär en ytterligare ingrediens i den
grumliga soppa av oklarheter som redan
kokar på vårdpolitikernas spis när det
gäller patienters ställning. Politiska am-
bitioner och policydokument av olika
slag föreslås som tillräckligt skydd för
att värna patienters intressen. Men jäm-
fört med dubbla ansvarsroller för politi-
ker, krympande sjukvårdsbudget och
kraftiga besparingskrav väger politiska
viljeförklaringar om ökat patientinfly-
tande lätt. 

Svepande formuleringar som anger
att vissa frågor ska »lyftas fram» eller
att patientens ställning »bör stärkas» får
ett löjets skimmer över sig när det inte
samtidigt konkretiseras och beskrivs
hur detta ska ske. Juridik är förvisso ett
trubbigt instrument i dessa samman-
hang och riskerar att ge bieffekter. 

Men när det handlar om att värna pa-
tienters rättssäkerhet är det oundvikligt
att utforma vissa grundläggande be-
stämmelser såsom juridiska rättigheter,
överklagbara i domstol. Härigenom
undviks den godtycklighet som präglar
den nuvarande tillämpningen av patien-
ters »rättigheter». 

Nedlåtande retorik
Det är nedlåtande mot medborgare i

allmänhet och patienter i synnerhet att
förutsätta att reella patienträttigheter

med nödvändighet innebär ett överut-
nyttjande och leder till okontrollerbara
massrörelser. Det handlar om rättighe-
ter som i våra grannländer sedan länge
anses grundläggande. 

Vi uppmanar politiska beslutsfattare
att städa upp i den retoriska röran av
värdeladdade begrepp som »garantier»
och »rättigheter». »Garantisedlar» utan
medföljande åtaganden, och svikna löf-
ten, skapar enbart frustration och hjälp-
löshet bland vårdkonsumenter och all-
mänhet.  
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