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Idrottsmedicinens etik rym-
mer en rad frågor av allmän-
mänskligt intresse. Samtidigt
som det är viktigt att ta reda på
i vilken grad motion och idrott
är hälsobringande kan det ifrå-
gasättas om det är rimligt att
lägga ner stora forskningsresu-
ser på att försöka få högpreste-
rande elitidrottsmän att preste-
ra ännu bättre, och att reparera
idrottskador så att idrottsutöva-
ren kan fortsätta – och riskera
att få nya skador. 

När frågor om i vilken grad
läkare skall försöka påverka en
ohälsosam livsstil, exempelvis
dopinganvändning, eller om det
är rätt att idrottsutövare går
före i sjukvårdsköerna, är det
viktigt att vara medveten om
idrottsmedicinens speciella
praktiska förutsättningar.

Det är en självklarhet att den idrotts-
medicinska etiken skall vara en del av
den medicinska etikens regelverk och
stå i samklang med samhällets allmänt
rådande värderingar. Det som karakteri-
serar den idrottsmedicinska etiken är
således inte annorlunda etiska värde-
ringar, utan de omständigheter under
vilka de aktualiseras. 

Samtidigt ägnas idrottsmedicinens
etik stor uppmärksamhet också utanför
den egna diciplinen, vilket beror dels på
att det är lätt att här tydliggöra etiska
frågeställningar och ståndpunkter, dels
avspeglar den flera viktiga samtidsfrå-
gor i gränslandet mellan medicin och
samhälle i övrigt [1, 2]. 

För att på konstruktivt sätt föra den-
na debatt vidare måste de praktiska
förutsättningarna klargöras. Inled-
ningsvis belyses därför några av de spe-
ciella villkoren för idrottsutövare och
idrottsmedicinare. För läkare i allmän-
het bör detta vara av stort intresse efter-
som de flesta förr eller senare kommer
att behandla idrottare. 

Därefter kommenteras några olika
typer av etiska konflikter som aktuali-
seras i detta sammanhang. Om diskus-
sionen då bär prägeln av ett försvarstal
för idrottsmedicinen skall det ses mot
bakgrund av att argumenten motde re-
dovisade ståndpunkterna redan är all-
mänt kända, medan de specifikt idrotts-
medicinska synpunkterna inte är det.

Speciella förutsättningar
En grundbult i det moderna välfärds-

samhället är att man skall hjälpa de sva-
ga. De flesta av oss är så indoktrinerade
med denna tanke att den inte ifrågasätts.
Inom idrotten råder emellertid en helt
annan grundförutsättning, som kan ka-
rakteriseras av den olympiska senten-
sen: »citius–altius–fortius» (snabbare–
högre–starkare). 

För många, särskilt män, är vilja till
ständigt ökade prestationer en viktig del
av livet. De som inte kan få utlopp för
den någon annanstans kan få det via id-
rottsresultat. I idrottsvärlden gäller så-
ledes att det är bäst att vinna och att
goda prestationer belönas, medan dåli-
ga bestraffas. I den mån man skall hjäl-
pa svagare kamrater är det för att få stör-
re möjlighet till framtida segrar, inte för
att följa något humanistiskt ideal.

För den oinvigde kan idrottsresultat
förefalla ointressanta, men för många
idrottsutövare kan de vara det viktigas-
te i världen. Detta är kanske lättare att
förstå om man betänker att en elit-
idrottsman i 25-årsåldern ofta har lagt
ned större delen av sin disponibla fritid
under minst 10 år på träning och trä-
ningsförberedelser. Kamratlivet finns
inom idrottskretsen och han eller hon
har avstått från mycket av nöjesliv, civil
karriär etc för att få utöva sin idrott och
bli bra (bäst!). 

Samma bindning till idrotten har
många motionärer, långt från de spekta-
kulära tävlingarna. För några av dessa

utövare är idrotten den livsform kring
vilket hela tillvaron kretsar, och om de
inte får träna var eller åtminstone va-
rannan dag mår de fysiskt illa. 

För en normalt arbetande läkare kan
dessa motionärers intresse av att ständigt
försöka prestera mer och bättre te sig
orimligt. Viss förståelse kan dock erhål-
las om man jämför med flertalet läkares
arbete; om en läkare inte tillåts att syss-
la aktivt med medicinskt arbete skulle
han eller hon sannolikt känna sig bestu-
len på en mycket viktig del av sitt liv.
Precis så känner sig många entusiastiska
elitmotionärer om de inte får    idrotta.

De ekonomiska incitamenten för
idrott har ändrats radikalt under de se-
naste 20 åren. Från det att en duktig
idrottsutövare kunde tjäna lite extra till
sitt uppehälle har utvecklingen gått mot
att man på sin idrott kan tjäna fullstän-
digt fantasifulla summor. Den svensk
som blir internationell stjärna i golf,
basket, tennis, fotboll, boxning eller
ishockey kan under ett år tjäna lika
mycket pengar som en vanlig svensk
tjänar under hela sitt liv; om idrottsutö-
varen inte blir skadad kan vederbörande
under en tioårig karriär bli ofattbart rik. 

Kravet för att nå denna stora rikedom
– som då lätt förväxlas med lycka – är
att man når den absoluta världstoppen.
Det finns således en mycket stark eko-
nomisk drivfjäder för att sträva efter att
inte bara vara »mycket bra» utan att
vara »bäst». Medan det ena ger en viss
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lokal ryktbarhet leder det andra till att
vederbörande kommer att vara ekono-
miskt oberoende under resten av livet.

På en medicinsk allvarlighetsskala
är idrottsskadorna oftast mycket be-
skedliga. De flesta överbelastningsska-
dor läker ut trots fortsatt idrottsaktivitet,
under förutsättning av specialträning
och att vissa rörelsemoment undviks.
Flertalet akuta skador läker restlöst och
snabbt med eller utan behandling, och
de mer allvarliga, exempelvis knäska-
dor, ger vanligen endast ringa besvär
under förutsättning att den skadade av-
står från idrott (!). 

Den skadade idrottsutövaren är i
många avseenden en idealpatient: i öv-
rigt frisk och stark, träningskunnig, in-
formationssökande och intresserad av
att satsa tid, kraft och betydande ekono-

miska medel för att bli fr isk. I gengäld
vill vederbörande bli bra snabbt och så
fullständigt frisk att idrotten kan åter-
upptas på den nivå där skadan inträffa-
de. »Nästan bra» räcker då inte.

Fri bestämmanderätt?
Ett intressant medicinskt-etiskt pro-

blem inom idrotten är frågan om vem
som bestämmer vid behandling av ska-
dor. Det finns både rättsliga och yrkes-
etiska krav på läkaren, dels att arbeta
enligt vetenskap och beprövad erfaren-
het, dels att visa respekt för patientens –
i detta fall idrottsutövarens – självbe-
stämmande och integritet. 

Dessa båda skyldigheter är inte alltid
möjliga att fullgöra samtidigt, vilket
kan leda till problem eftersom det är
oklart vilket av kraven som bör ges fö-
reträde vid konflikt dem emellan. Skall
läkarna ställa upp med läkarundersök-
ningar av boxare så att dessa kan fort-
sätta sin sport? Har en toppidrottsutöva-
re rätt att kräva en speciell behandling
för att kunna fortsätta den idrott han har
som yrke, om man inte skulle ge den be-
handlingen också till andra patienter?
Kan en motionär förvägras en smärt-
stillande spruta som skulle möjliggöra
deltagande i Vasaloppet?

Problem kring individens rätt till
självbestämmande rör inte endast för-
hållandet läkare–patient, utan också
verksamheter som innebär risk för ska-
da. Litet tillspetsat kan man fråga: med
vilken rätt kan man över huvud taget i
ett samhälle hindra någon från att skada
sig själv? Enligt John Stuart Mill får
tvång endast användas för att förebygga
oförrätt mot andra, det vill säga ingen
får tvingas göra eller underlåta något
med hänvisning till hans eller hennes
eget bästa [3].

Man kan då fråga om det innebär en
betydelsefull inskränkning av den per-
sonliga friheten att hindra någon från
att boxas professionellt, spela ishock-
ey direkt efter en hjärnskakning eller
utföra kraftprestationer under pågåen-
de infektion. Är det inte den enskildes
sak om han eller hon försöker att upp-
nå ett bättre idrottsresulat med doping-
medel? I synnerhet om valet är avvägt
mot både risken att prestera ett sämre
resultat utan hjälp av doping, att bli
fälld i dopingkontroller och att skada
hälsan. 

Man kan också sätta de relativt be-
gränsade riskerna med doping av nuva-
rande art mot bruket av alkohol och to-
bak, som är dokumenterat farligare men
trots det accepteras av samhället (inom
vissa gränser).

Svenska Läkaresällskapets etikreg-
ler säger att man både skall respektera
den enskildes rätt att bestämma samti-
digt som man skall tillse att läkarens
auktoritet avseende de medicinska frå-
gorna bibehålls. Även om man anser att
det finns klara gränser för idrottarens
rätt till självbestämmande kan det emel-
lertid knappast vara idrottsläkarens
uppgift att värdera andra människors
syn på livskvalitet, så länge den ryms
inom rimliga gränser. 

Som läkare kan man tycka att det är
mycket dumt av en individ att ägna sig
åt en viss idrott eller åt idrott i orimligt
stor mängd. Var gränsen går mellan att
inte stödja aktiviteten och att aktivt
motarbeta den är emellertid oftast en
svår bedömningsfråga. 

Särskilt kan diskuteras vilka krav
man skall ställa på den läkare som fin-
ner misshälligheter inom barn- och
ungdomsidrott [4]. Har läkaren skyldig-
het att vidta åtgärder mot den pappa
som pressar sin son till idrottsaktiviteter
utöver vad som är hälsosamt och utöver
vad pojken själv vill, även om risken för
kroppslig skada är ringa?

Smärtlindr ing
Av stadgarna för Läkaresällskapets

sektion för idrottsmedicin framgår att
»föreningen ska för sina medlemmar
klargöra vad som är god medicinsk etik
och tillse att den tillämpas i idrottsme-
dicinsk verksamhet. Den förenings-
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En allvarlig idrottsskada innebär
knappast några svårare etiska
överväganden. Annorlunda kan det vara i
lindrigare fall. Är det rätt att ge en smärt-
stillande spruta som medger fortsatt
aktivitet för stunden, men som på sikt
kan medföra risk för skada? Och vem är
det som bestämmer: idrottsutövaren eller
läkaren? Bilden: Henrik Andersen bärs ut
på bår sedan han skadat ena knät svårt i
en kollision med Marco van Basten i
Danmarks möte med Holland i EM-semi-
finalen 1992. (Danmark vann matchen
med 7–6 efter förlängning och
straffsparksläggning.)
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medlem som inte följer uppställda etis-
ka regler ska uteslutas ur föreningen»
(§ 3). 

I de etiska reglerna, som antogs år
1996, finns också formuleringen »läka-
re får ej heller med olika åtgärder
maskera smärta så att idrottsutövaren
kan återgå till idrottsutövning om detta
kan medföra risk för framtida hälsa och
funktionsförmåga». Läkaresällskapets
delegation för medicinsk etik har skrift -
ligen redovisat att denna regel skall tol-
kas så att en av idrottsmedicinarens
grunduppgifter är att medverka till att
lindra effekterna av skador och optime-
ra läkningsbetingelserna, och att fort-
satt idrottande vid skada kan äventyra
dessa mål. 

Delegationens talesmän påpekar
dock särskilt att förbudet mot smärtlind-
ring inte gäller banala skadeföljder. Hän-
syn bör också tas till att idrottsutövande,
vare sig det sker på elit- eller amatörni-
vå, alltid innebär en viss risk för skador,
och att det inte är läkarens uppgift att av
detta skäl begränsa idrottandet.

Samtidigt gäller att idrottsutövare –
liksom alla andra patienter – alltid har
rätt att säga nej till en av läkare föresla-
gen behandling, men endast under spe-
ciella förhållanden har rätt att kräva att
få en viss typ av behandling.

Idr otten som ekonomisk morot
I dagens elitidrott medför en seger i

VM, OS och andra prestigefyllda täv-
lingar stora ekonomiska förmåner. Elit-
idrottaren har därför ett intresse av att
tävla även om risken finns att en skada
förvärras, och att få effekten av den ur-
sprungliga skadan, till exempel smärta,
maskerad med hjälp av läkare. 

Läkarens viktigaste roll bör vara att
ge behandling eller råd som främjar pa-
tientens hälsa både på kort och lång sikt.
Det är därför viktigt att läkaren står
emot önskemål om smärtlindring om
skadan på grund av detta kan förvärras i
sådan omfattning att följderna i ett läng-
re pespektiv kan innebära allvarliga
men för idrottsutövaren. Det är inte rim-
ligt att tro att en idrottsutövare, med
hägrande framgångar framför sig, alltid
realistiskt skall kunna bedöma risken
för långsiktiga effekter av skador. 

Sannolikhetsgraden för ett förvär-
rande måste emellertid alltid vägas in;
ju allvarligare men, desto mindre risk
kan accepteras. Samtidigt skall bedöm-
ningen göras ur patientens helhetsper-
spektiv, vilket innebär att riskerna mås-
te vägas mot vinsterna. Det skall såle-
des vara frågan om risk av betydelse för
framtida hälsa och funktionsförmåga
och inte en trivial risk, i synnerhet om
de potentiella vinsterna ur patientens
synvinkel är stora. 

I Sverige har vi inte för vana att låta
»ändamålen helga medlen»; varje etisk

regel måste därför sättas in i sitt mänsk-
liga sammanhang. I idealfallet gör läka-
ren denna bedömning i samråd med den
skadade idrottsutövaren, vars värde-
ringar vägs in (att massmediers, lag-
kamraters, idrottsledares och sponso-
rers synpunkter här inte är av betydelse
är en självklarhet) . 

Det skall understrykas att denna etis-
ka »smärtregel» i första hand avser
smärtlindring av den art som endast kan
praktiseras av läkare. Den gäller således
inte tryckförband, tejpning, kylbehand-
ling, behandling med paracetamol och
liknande, dvs metoder som är väl ac-
cepterade bland lekmän och som rimli -
gen inte ger några biverkningar av den
art som avses i etikregeln. 

Däremot är regeln tillämplig vid an-
vändande av starkare farmakologiska
medel och i synnerhet vid bruk av lo-
kalbedövningsmedel och kortison.

Regeln om att läkare inte skall be-
handla smärta så att skadade idrottsutö-
vare kan återgå till idrottsutövning är
bra, och den bör även i fortsättningen
vara grunden för det idrottsmedicinska
handlandet. Det utesluter emellertid
inte att avsteg i vissa fall kan accepteras,
under förutsättning att läkaren som gör
avsteget har den kunskap och erfarenhet
som behövs för att rätt kunna bedöma
fallet. Alla ställningstaganden måste
baseras på medicinska kunskaper. En
erfaren idrottsmedicinare har därvid
bättre förutsättningar än en oerfaren lä-
kare utan specialistkunskaper i ämnet.

Vid utebliven smärtlindring är det
alltid idrottsutövaren som får ta konse-
kvenserna, inte idrottsläkaren. Läka-
rens egen integritet får därför inte ha fö-
reträde framför medicinsk sakkunskap
och sunt förnuft. Läkaren får i sin yrkes-
utövning inte heller influeras av sin
egen personliga värdering av olika livs-
stilar. Som läkare är man således tving-
ad att behandla alkoholmissbrukare, rö-
kare, fortkörare, huliganer, kriminella
etc i enlighet med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet – även om resultatet av
behandlingen möjliggör att de fortsätter
ett destruktivt levnadssätt. 

Det innebär att man också måste be-
handla idrottsutövare på bästa sätt. Det
gäller även om man ogillar idrott eller
en skadads speciella idrott eller om be-
handlingen kan leda till att den behand-
lade riskerar att ådra sig nya skador. 

Å andra sidan måste idrottsentusias-
tiska läkare akta sig för att särbehandla
idrottsutövare så att idrottsaspekten till-
låts väga tyngre än medicinsk veten-
skap och beprövad erfarenhet.

Piller och doping
Vi lever i ett samhälle där mediciner

blivit en viktig del i bekämpandet av
sjukdom och ohälsa. Vi har lärt oss att
mediciner, på och utan recept, har god

effekt mot smärta, infektioner, hjärt-
sjukdomar etc, och att de räddar många
människors liv. Vi blir redan från barn-
domsåren indoktrinerade att tänka på
mediciner som något som den enskilde
enkelt kan använda för att förbättra sin
kropps funktion. 

Pillerätande har emellertid blivit en
del av vår västerländska livsstil långt ut-
över behandlingen av sjukdom, och föga
talar för ett minskat legalt bruk av olika
slags piller i framtiden eller att reklamen
för »allmänt stärkande» skall bli mindre
osaklig. I idrottskretsar finns en särskilt
stark tradition för pillerätande, inte sällan
understödd av medicinskt sakkunniga.

Vad har de sundhetsideal som aktua-
liserades under 1980-talet betytt? Bud-
skap som »ät dig frisk» och »lev nyt-
tigt» kan paradoxalt nog urarta i en helt
abnorm kroppsfixering och ett psykiskt
beroende av att ha en kropp av tilltalan-
de utseende. Intresset gäller inte bara
maten i sig utan också olika typer av
kosttillskott och piller. Därifrån är ste-
get sedan inte långt till exempelvis ana-
bola steroider.

Riksidrottsförbundets ordförande
Arne Ljungqvist har redovisat resultat
från en i övrigt opublicerad nederländsk
studie från början av 1980-talet, där en
förbluffande hög andel av elitidrotts-
männen var beredda att offra 10 år av
sin livslängd om de med hälsovådliga
dopingmetoder kunde vinna guld i OS
[5, 6]. 

Detta kan tyckas vansinnigt för den
som står utanför idrotten, men för de
unga människor som knappast ens kan
föreställa sig att livet en gång skall ta
slut, och som ser hur ära, berömmelse
och livets goda hopar sig över guldme-
daljörerna, är tanken nog inte så främ-
mande trots allt.

För flertalet svenskar, och för så gott
som alla verksamma inom hälso- och
sjukvården, är doping en »omedi-
cinsk», potentiellt skadlig verksamhet
som aldrig kan vara nyttig [7, 8]. 

Eftersom både Läkaresällskapet och
Riksidrottsförbundet otvetydigt tagit
ställning mot doping [2], kan man und-
ra om doping verkligen bör tas upp un-
der rubriken medicinsk-etiska problem.
Dessa klara ställningstaganden till trots
kan man som läkare, sjukgymnast eller
sjuksköterska ställas inför besvärliga
etiska problem med avseende på do-
ping, exempelvis när dopade personer
söker medicinsk hjälp. 

Doping är inget nytt, och huvudskä-
let för att använda dopingmedel förefal-
ler vara exakt detsamma idag som förr:
man vill nå förbättrade idrottsresultat!
Psykologiskt är detta lätt att förklara –
de flesta av oss skulle sannolikt vara in-
tresserade av att köpa »en liten vit ta-
blett» om den var helt biverkningsfri
men trots det gjorde användaren kloka-



re, vackrare, uthålligare, starkare eller
något annat positivt. 

Att nå eftersträvansvärda personliga
resultat utan att egentligen anstränga sig
tilltalar rimligen många, inte bara inom
idrottens område. Ett jämförande exem-
pel är alkoholen, som i många fall an-
vänds för ofta och i för stora mängder,
trots väl kända biverkningar, för att vi
åtminstone för en kort stund skall kun-
na uppleva oss aningen bättre än vi är! 

På motsvarande sätt lägger många av
oss ner mycket pengar och tid på att se
bättre ut genom köp av kläder, bruk av
kosmetika, hårvård i alla dess former,
plastikoperationer etc.

Medan idrottsutövare frestas att
dopa sig för att öka prestationsförmå-
gan är dopingen utanför idrotten större
som samhällsproblem; oftast uppskat-
tas det kvantitativa problemet (antalet
personer som dopar sig) vara fem gån-
ger större utanför idrottsrörelsen än
inom, och dessutom ökar sannolikt an-
delen dopade utanför idrotten. 

I samhällsperspektiv finns flera skäl
till doping: att få en »vackrare» kropp,
att bättra på sitt självförtroende, att an-
vända dopingpreparat som sexdrog, att
bli en bättre slagskämpe, att tjäna peng-
ar på langning. Idrottsrörelsen måste ta
en del av ansvaret även för det som idag
sker utanför idrottsbanan. Idrottsläkaren
har här en viktig men svår roll. Speciellt
svårt kan det kännas när patientens/id-
rottsutövarens önskemål kommer i kon-
flikt med yrkesetikens krav [9).

Ska idrottare betala extr a?
Två ofta förekommande frågor är om

idrottsutövare tränger sig före i sjuk-
vårdsköerna och om de inte borde beta-
la sina kostnader för uppkomna skador
själva. Beträffande sjukvårdsköerna är
oftast de mest spektakulära skadorna
akuta; de behandlas genast vem som än
drabbas. Exempel kan vara akuta knä-
skador. Toppidrottsutövaren får oftast
sin korsbandsskada diagnostiserad ge-
nast efter skadan och planeras då in på
operationsprogrammet snarast – i den
mån skadan skall opereras – på samma
sätt som andra med samma skada. 

Problemet här är snarare att många
andra skadade har svårare att komma till
en specialist som kan ställa diagnosen
tillräckligt snabbt för att akut operation
skall vara meningsfull, och att konser-
vativ behandling kan ge lika bra resultat
som operation – under förutsättning att
man inte ställer extrema krav på krop-
pen, som exempelvis vid toppidrott. För
lekmannen är detta svårt att förstå.

Att elitidrottsmannen har lätt att
komma till specialist vid skada skall
sannolikt ses mot bakgrund av vårt
sjukvårdssystems stora svaghet för
»kändisar» av alla typer, inte bara elit-
idrottare, utan också politiker, skåde-

spelare, TV-personligheter, toppar
inom näringslivet etc. I den mån det
bara rör sig om ett fåtal tar de sannolikt
inte nämnvärda resurser från andra ef-
tersom många inom sjukvården an-
stränger sig för att skapa extra utrymme
för deras behandling. 

Detta är visserligen svårt att förena
med den officiella bilden av en rättvis
sjukvård, men det betyder inte att före-
teelsen måste bekämpas. Bertrand Rus-
sell lär en gång ha sagt att de flesta brit-
ter skulle bli mycket upprörda om drott-
ningen fick lika dålig vård som den öv-
riga befolkningen. Kravet på likhet be-
höver alltså inte innebära att alla skall
ha låg standard.

Mer problematiskt är kravet att de
skadade idrottsutövarna rent generellt
själva skall betala för de idrottskador
som »de har förorsakat». Samhället an-
ser att utövandet av motion och idrott är
positivt och eftersträvansvärt, exempli-
fierat av att tid lämnas för ämnet i sko-
lan, att stora ekonomiska resurser ställs
till förf ogande för motions- och idrotts-
anläggningar och att vår statsminister i
valrörelsen nyligen aviserade extra
skattepengar till elitidrotten. 

Om då samhället skulle bestraffa dem
som idrottar genom att ta ut extra
sjukvårdsavgifter vore det svårt att förstå
logiken. Under förutsättning att den ska-
dade betalar skatt på vanligt sätt innebär
resonemanget dessutom en tankegroda;
idrottsutövaren skall först – precis som
alla andra – bidra till sjukvården skatte-
vägen och därefter betala vad det kostar
den gång han väl behöver skadevård.

Kravet bottnar i det felaktiga synsät-
tet att huvudmannen delar ut sjukvård
som nådegåvor, när det i själva verket är
skattebetalarna som i förväg har sett till
att sjukvården gjorts möjlig.

Dessutom strider resonomanget mot
prioritetsutredningens slutsatser, där det
klart är utsagt att svensk sjukvård skall
behandla alla lika oavsett den sjukes el-
ler skadades livsstil. I förlängningen är
det säkert heller inte möjligt att ha andra
avgifter och behandlingsprinciper än de
gängse för slarviga bilförare, alkoholis-
ter, rökare, kraftigt överviktiga, skotts-
kadade kriminella, narkomaner, huliga-
ner – eller idrottsutövare.

Så länge vi i samhället inte stiftar la-
gar mot idrott kan vi inte välja att bara
kassera in de hälsoekonomiska vinster-
na, utan måste också solidariskt vara
med och betala kostnaderna.

Sammanfattning
Den idrottsmedicinska etiken kom-

mer med all sannolikhet att utsättas för
betydande påfrestningar under kom-
mande år, i takt med att medicinska
landvinningar ger allt större möjlighe-
ter att behandla skador och att på andra
sätt öka prestationsförmågan. 

Det är ett överlevnadskrav för
idrottsmedicinen som respekterad dis-
ciplin inom både läkarkåren och resten
av samhället att den noga följer den etis-
ka debatten och prövar sina speciella
etiska frågor, även om de ibland för
stunden kan vara obehagliga och svåra. 

Det är viktigt att idrottsutövare ges
samma rättigheter som andra samhälls-
medborgare, inklusive rätten att få id-
rotta om man vill det. Den medicinska
professionen får akta sig för att hävda
beslutanderätt i livsstilsfrågor där de
medicinska frågorna bara är en av flera
aspekter. Idrottsmedicinarna har här en
viktig uppgift att balansera auktoritet
mot individens självbestämmanderätt.
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Summary

Ethical issues in sports medicine;
health and/or performance?

Åke Andrén-Sandberg, Tore Nilstun
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Ethics in the field of sports medicine em-
braces a number of issues of general human in-
terest. While it is important to determine the sa-
lubrious potential of exercise and sports, it is
open to question whether it is reasonable to in-
vest massive research resources in attempts to
induce high-performance elite athletes to per-
form yet better, or to remedy sports injuries to
enable athletes to continue exposing themsel-
ves to the risk of further injuries. When such
questions arise as the extent to which physici-
ans should attempt to modify unhealthy lifesty-
le factors, for example the use of doping, or
whether it is right that athletes should take pre-
cedence in waiting lists for health care, it is im-
portant to be aware of the singular practical po-
tential of sports medicine. 
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