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Att göra något bra för en patient –
men utan hennes medgivande – det

är att handla paternalistiskt. Alla känner
igen problemet. Alla kan ge exempel.
Det kan gälla allt från matnings- och
tvättningssituationer till att ge patienten
informationer som hon har behov av
men inte har bett om. Det är det senare
slaget av etiska problem som fokuseras
i Nina Nikkus doktorsavhandling »In-
formative paternalism; studies in the
ethics of promoting and predicting
health». Närmare bestämt gäller det op-
portunistisk hälsoinformation (exem-
pelvis när läkaren tar tillfället i akt att ge
information som inte har direkt sam-
band med de hälsoproblem för vilka pa-
tienten söker hjälp) och sådan informa-
tion om sjukdomsanlag som patienten
inte själv har bett om. Något som gör
dessa problem speciella är det faktum
att det inte går att inhämta ett informe-
rat samtycke från patienten – i så fall
skulle ju informationen i fråga redan
delvis vara given.

Värdeneutral definition 
av paternalism
Paternalismproblemet är notoriskt i

all vård. Det uppkommer i en konflikt
mellan de två viktigaste medicinetiska
idealen – att respektera patientens
självbestämmande och att öka patien-
tens livskvalitet. Nina Nikku ger pater-
nalism en värdeneutral definition. Pa-
ternalism skall alltså kunna vara både
något dåligt och något värdefullt. Hon
studerar främst vad man brukar kalla
svag paternalism. Den innebär att göra
något gott för en annan person utan att
inhämta hennes samtycke. Stark pater-
nalism innebär att man gör något mot

den andres vilja, men fortfarande för
hennes eget bästa. Nikku begränsar sig
också till så kallad ren paternalism, allt-
så handlingar som endast syftar till den
andres bästa. Oren paternalism å andra
sidan har också tredje persons bästa till
syfte. Den är naturligtvis lättare att för-
svara. Exempelvis vid psykiatrisk sjuk-
dom går det ofta att hävda att man mås-
te skydda omgivningen i något hänse-
ende. Nikku begränsar sig också till
paternalism visavi beslutskompetenta
personer.

Etiska modeller för bedömning
av paternalistiskt handlande
Huruvida ett paternalistiskt handlan-

de skall anses etiskt acceptabelt beror
naturligtvis på utifrån vilken etisk tradi-
tion eller teori bedömningen görs. Nina
Nikku prövar motiveringar utifrån fyra
skilda etiska grundmodeller.

En av dessa modeller är utilitaris-
men. Inte oväntat visar det sig vara allt-
för lätt att försvara paternalism utifrån
denna modell. Här är ju principen att
göra gott överordnad. Individens rätt till
självbestämmande blir underordnad
godhetsprincipen.

I motsats till den utilitaristiska mo-
dellen gör den liberala det alltför svårt
att försvara paternalism. Den liberala
traditionen med början hos Locke och
Mill bygger på tanken på starka indivi-
duella rättigheter, inte minst rätten till
självbestämmande. Mill har formulerat
en mycket sträng antipaternalistisk
princip: »The only purpose for which
power can be rightfully exercised owe
any member of a civilised community,
against his will, is to prevent harm to
others.» Den liberala modellen kan mo-
difieras med hänsyn till exempelvis den
andra personens beslutsförmåga eller
till möjligheten att genom paternalis-
tiskt handlande öka den andres framtida
självbestämmande. Detta leder till en
tredje modell, alltså ett försvar för pa-
ternalistiskt handlande under hänvis-
ning till framtida ökad autonomi. Ett
exempel skulle kunna se ut så här: Lä-
karen upplyser patienten om bifynd vid
en undersökning med motiveringen att
patienten visserligen inte frågat efter in-
formationen, men att hennes framtida
valmöjligheter ökar genom denna ytter-
ligare information, eller med motive-
ringen att hennes chanser att skydda sig
mot en hälsorisk ökar hennes överlev-
nadschanser och därmed också hennes
valfrihet.

Den fjärde modellen för legitimering
av paternalistiskt handlande är väl den

mest pragmatiska och den mest bruka-
de. Den bygger på en eller annan form
av samtycke från patienten. Exempelvis
kan man laborera med ett hypotetiskt
samtycke. Utifrån vad man anser sig
veta om patientens person och önsk-
ningar kan man kanske anta att hon
skulle ha samtyckt till att få informatio-
nen som kunde välja mellan att veta och
att inte veta. Risken är naturligtvis up-
penbar att man läser in egna värderingar
i patienten.

Mångsidig och nyanserad
diskussion
Vad blir då Nina Nikkus slutsatser

om när paternalistiskt informerande är
berättigat? Det är inte lätt att samman-
fatta. Författarinnans diskussion är
mångsidig och nyanserad. Hon ansluter
sig inte oreserverat till någon av resone-
mangsmodellerna utan anser att man
måste ta hänsyn till aspekter hämtade
från flera av dem: konsekvenserna av
information respektive utebliven infor-
mation, patientens hittillsvarande kun-
skapsunderlag, patientens framtida
autonomi och valmöjligheter etc. Inte
minst konkluderar författarinnan att
paternalistiskt informerande är ett pro-
blem som kommer att aktualiseras allt-
mer i framtiden, men att ökad etisk
medvetenhet och reflexion är viktigare
än eventuella etiska kodexer och regel-
samlingar. •

Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokredaktion får då
och då in recensioner som kommit till
genom att författare eller utgivande för-
lag, särskilt läkemedelsföretag, vidtalat
en läkare att anmäla boken. Sådana
recensioner tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut de böcker
som skall anmälas och vidtalar skri-
benter.
Vi välkomnar tips om nya utländska
böcker som är av stort värde för Lä-
kartidningens läsekrets – men tag
kontakt med bokredaktionen innan du
skriver någon anmälan spontant! Ris-
ken för dubbelarbete är stor.
Med hänsyn till det begränsade ut-
rymme som finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidningen normalt
inte skrifter som har anknytning till
marknadsföring av företag eller pro-
dukter. Om sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik kan den fram-
föras i tidningens debattspalter.


