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Dagens läkarstuderande har i
början av sin utbildning en
stark moralisk intuition och ett
stort intresse för medicinetiska
frågor – frågor i vilka de är
minst lika medvetna som tidiga-
re generationers läkare. Tyvärr
sker hos en del en avtrubbning
under utbildningens gång, det
naturvetenskapliga tar över och
etiken tar stryk.

Det hävdar Erwin Bischofberger, ny-
utnämnd adjungerad professor i medi-
cinsk etik vid Karolinska institutet i
Stockholm. Professuren är knuten till
den nya institutionen för humaniora, in-
formatik och samhällsvetenskap, som
inrättades 1 januari i år. Han har i många
år undervisat i medicinsk etik såväl för
studerande som för lärare och kli-
niskt verksamma läkare samt annan
vårdpersonal.

Spökena borta
Erwin Bischofberger är teologie

doktor – och jesuitpater, vilket borde
skapa konflikter visavi medicinetiken.

– Ja, det kunde det förstås göra. Ut-
nämningen kan kanske ses som lite
märklig – de kunde ju ha sagt: Vadå, en
jesuit? Det värsta som finns, kom-
mer med både krucifix och dolk. Men
spökena tycks vara borta, konstaterar
han mycket glad.

Han framhåller att påven gärna får
uttala sig i etiska frågor, men att han
själv inte sväljer budskapen med hull
och hår utan noga prövar dem. I nå-
gra fall accepterar han inte Roms syn.
Han anser t ex inte att det »enbart är na-
turen som ska styra befolkningsutveck-
lingen. Människans natur är nämli-
gen hennes förmåga att ingripa i natu-
ren». Han understryker att ingen etisk
sats inom katolska kyrkan är någon ab-
solut förpliktande dogm. 

Själv drar Erwin Bischofberger en
metodisk gräns mellan teologin och den-
medicinska etiken. Etiken har sin bas i
förnuftet och inte i uppenbarel-
sen. Den avhandlas på etikens dialog-
torg, teologin på kyrktorget. 

Kort sammanfattar han, inspire-
rad av professor Göran Bauer, den me-
dicinska etiken symboliskt: Jag bugar in-
för patienten – resten består i att funge-
ra som medicinskt proffs.

De stora frågorna inom etiken an-
ser han vara: 

Vad är det som är ett gott liv? 
Vad måste jag göra för att, om jag

inte kan bota, ge en svårt sjuk männis-
ka välbefinnande?

Hur kan jag befrämja en patients inte-
gritet, ett ord som för honom har sam-
ma innebörd som människovärde. Till-
sammans med autonomi är inte-
gritet det viktigaste begreppet i medi-
cinsk etik, ja kanske etik över huvud ta-
get, menar han. Det gäller alla medicins-
ka områden, men särskilt inom det störs-
ta problemområdet – livets början

Erwin Bischofberger understryker
att doktorn måste respektera patien-
ten för hennes egen skull. Doktorn får
aldrig använda en patient för sin egen

skull eller för forskningens skull utan
patientens samtycke. Detta, menar han,
innebär att en patient i vanliga fall kan
säkerställa sin integritet med sin egen
autonomi – hon kan tacka ja eller nej till
en behandling.

Men patienten har ju oftast ett väl-
digt underläge gentemot läkaren. Hur
klarar man det?

– Ansvaret måste ligga på dok-
torn, som ju har ett kunskapsövertag
och  starkare autonomi från början. Där-
för uppmanar jag doktorerna att säker-
ställa patientens integritet och se till att
patienten i möjligaste mån får skö-
ta denmed sin egen autonomi. Men pa-

Erwin Bischofberger ny professor i medicinsk etik

”Etiska medvetenheten tar
stryk under läkarutbildningen”

– Det är i frågor som är relaterade till liv-
ets början som de svåraste medicinetiska
problemen finns, menar Erwin Bischof-
berger.
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tientens autonomi hämmas ju, eller kan-
ske slås ut, av känslan av underlä-
ge, av rädslan eller ångesten för den svå-
ra sjukdomen eller döden.

– Ja, säger Erwin Bischofber-
ger, då måste någon vikariera för pati-
entens autonomi, men endast för att sä-
kerställa hennes integritet. Den uppgif -
ten faller på doktorn, självfallet ef-
ter, inte i, samråd med de anhöriga.

Han har här en önskan att doktorn
inte bara diagnostiserar en sjukdomoch
föreslår en terapi utan att hon har förmå-
ga att vara lyhörd för patientens svag-
het. Har patienten verkligen den auto-
nomi som krävs för att kunna ta ställ-
ning – att exempelvis säga ja till en be-
handling, eller nej tack jag vill inte ha
den.

Människovärdet 
i varat inte i görat
Han drömmer om att lyckas förän-

dra en vanlig syn på vad människovär-
de är i form av det han kallar varat och
görat.

– När en människa blir allvarligt sjuk
ifrågasätts ju hennes människovär-
de. Hon tror att om hon förlorat någon
eller några av sina funktioner, t ex att
kunna gå eller tala, eller fått grön starr,
så har hon också förlorat något av sitt
människovärde. Den kopplingen vill
jag bryta upp. Människovärdet är ju
kopplat till människans existens (va-
rat) inte till hennes funktionsduglig-
het (görat). Det är ett av mina filosofis-
ka och medicinetiska axiom.

Erwin Bischofberger
har introduktionsföre-
läsningar och semina-
rier i etik för läkarstu-
derandena under den
första terminen, med
uppföljningar senare
terminer.

Under den sista, elf-
te, terminen före läkar-
examen håller han
många etikseminarier.
Då behandlas pedia-
triska och gynekolo-
giska frågor.
– Just där, i livets bör-

jan, finns en koncent-
ration av etiska pro-
blem. Det är där det
etiska tänkandet är
svårast.
Det gäller frågor rela-

terade till »tidpunkten
för människans per-
sonblivande», gravi-
diteten och de första
barndomsåren.

Han menar inte en-
dast abortfrågan utan
pekar också på bland
annat assisterad be-

fruktning, fosterdiagnostik, forskning
på foster, och att använda avlidna fos-
ter för att lindra problemen för perso-
ner med Parkinsons sjukdom eller an-
dra patientgrupper.

Det finns också svåra etiska avväg-
ningar kring prematura barn. Och hur
aktiv ska man vara i behandlingen av
barn som föds med svåra hjärnskador?

Under semniarierna ger han inga ka-
tegoriska svar på frågorna utan låter
dem vara just frågor till sina elever.

»Alla ska ha rätt 
till en värdig död»
Däremot tar han öppet ställning

kring en del frågor i den andra änden
av livet,bland annat är han helt emot eu-
tanasi.

Han hyser beundran för den stora
kompetens man   utvecklat på många om-
råden i sjukvården, t ex behandlingenav
leukemibarn och inte minst när det gäl-
ler att ta hand om döende.

– Idag är man betydligt mer medve-
ten än tidigare om de frågor som finns
kring vården i livets slutskede. Att den
palliativa vården har seglat upp som ett
verkligt alternativ till intensivvår-
den är glädjande och värt beun-
dran. Det ger förutsättningar för en vär-
dig död, något som alla bor-
de ha rätt till, säger han med emfas.

Om eutanasi menar han att »Ytterst
finns det, kanske, ett grundläggande an-
tagande som ligger bakom och driver
önskan om eutanasi, nämligen att den
mänskliga tragedi och den ångest som

mötet med döendet och döden innebär
kan lösas. Men döden förblir den basti-
on som människan inte kan erövra. Att
ödmjukt erkänna detta vore den bästa
medicinen mot eutanasi».

Har stor r espekt
för svenska läkare
Erwin Bischofberger framhåller att

han känner stor respekt för svenska lä-
kare och deras sätt att arbeta och me-
nar att det snarare är undantag än re-
gel att någon doktor handlar kränkan-
de mot en patient.

Men han hävdar också att de etis-
ka frågorna är oerhört viktiga och cen-
trala (»annars skulle jag inte job-
ba med dem») och att de måste hållas le-
vande. Och för att de inte ska ta stryk un-
der läkarstudierna vill han bland an-
nat ha etik som ett eget ämne med tenta-
men.  

Ett annat sätt att hålla medicineti-
ken vid liv är de kurser om 10 och 5 po-
äng som han hållit för bland annat lära-
re på läkarutbildningen, som velat byg-
ga in etiska synpunkter i sin kliniska un-
dervisning. Intresset har varit stort
och kurserna välbesökta och Erwin Bi-
schofberger vet att en stor del av kurs-
deltagarna tagit till sig de insikter de fått
under kursen.

Idag behövs detta tillskott såväl när
det gäller etiskt tänkande som etiskt
ställningstagande, säger han med över-
tygelse. Han sprider också sina bud-
skap »ute i verkligheten», det vill säga
på en lång rad utbildningsinstitutio-
ner och olika kliniker som han besöker.

”Ber gsklättr ing
en lisa för själen”
Erwin Bischofberger kommer ur-

sprungligen från Schweiz. Hans sto-
ra hobby är bergsklättring. Redan innan
han börjat skolan fick han tack vare en äl-
dre kusin följa med alpinscouter-
nas vargungar på läger uppe i ber-
gen. Det var en mycket spännande upp-
levelse, som grundlade ett mycket stort
intresse för alpinism. 

Och än idag tillbringar han nor-
malt en sommarmånad varje år uppe i
alperna (utom just i år – i stäl-
let ska han under september besö-
ka en bror i Brasilien).

– Bergsklättring är en lisa för själen.
Berg är en väldigt stark symbol. Man
kommer upp i höjden tillsammans med
andra, hänger i rep och säkrar varandra
i replag. Det är fantastiskt, det ger en
oerhörd känsla av frihet.

Fantastiskt var det också då han för
några år sedan fick Svenska läkaresäll-
skapets 150-års medalj i silver för att
han »utan att vara medicinare gjort be-
tydande insatser för utvecklingen av
den medicinska etiken».

Tom Ahlgren
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Erwin Bischofberger tycker om att känna rymden kring
sig, »bergsklättring är fantastiskt», men har här fått nöja sig
med att klättra upp på taket på Eugeniakyrkan i Stockholm
där han är pater.
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