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Det är uppenbart att sjukdomspano-
ramat och därmed anledningen att söka
sig till sjukvården har förändrats under
det senaste århundradet. Medan vi kan
skatta oss lyckliga över att slippa farso-
ter som pest och kolera så har det sam-
tidigt tillkommit en rad sjukdomar och
problemområden. Exempel på det förra
är HIV och aids, på det senare den ökan-
de gruppen äldre och deras åldersrelate-
rade sjukdomar och vårdbehov. 

Men det är inte bara lidandet som har
förändrats, även läkaryrket har fått
andra dimensioner. Vi kan iaktta en rad
skillnader mellan doktorn från 1900-ta-
lets begynnelse och hans kollega år
2000. Han är idag lika gärna en hon, har
tillgång till helt andra resurser i form av
diagnosmetoder, läkemedel och opera-
tionsteknik, men får samtidigt lägga ner
mycket tid på administrativt arbete och
brottas med besparingar och priorite-
ringar. 

Har patientrollen förändrats?
En aspekt återstår dock när vi betrak-

tar utvecklingen inom sjukvården under
1900-talet: Hur ser dagens patient ut
jämfört med patienten vid seklets bör-
jan? Hur har patientrollen förändrats
under de gångna 100 åren? Nedan bely-
ses framför allt de normer och värde-
ringar som styr patientens förväntning-
ar och sjukvårdens bemötande. Vi kan
se en utveckling mot ett större medbe-
stämmande från såväl patienters som
deras anhörigas sida i val av behandling
och vårdform. 

Naturligtvis kan vi inte beskriva pa-
tienten med stort P vare sig år 1900 el-
ler år 2000. Det finns lika stor variation
mellan patienter som det finns antal in-
divider som söker sjukvårdens hjälp.
Men trots att varje möte har sina unika
beståndsdelar kan vi göra några nedslag
i historien och fästa uppmärksamheten

på de normer för patientbemötande som
har format relationen mellan sjukvår-
den och dess patienter. Politiska beslut,
vårdideologier samt doktorns och den
övriga sjukvårdspersonalens agerande
är viktiga beståndsdelar i hur patientens
förväntningar och förhållningssätt for-
mas. Patientrollen uppstår i mötet mel-
lan sjukvårdens företrädare och dess
brukare.

Doktorn en auktoritet
och en paternalist
Bilden av läkaren från det förra se-

kelskiftet framträder som en doktor väl-
känd av befolkningen i staden eller byg-
den där han bor. Även om han själv inte
har en personlig kännedom om alla sina
patienter så kan han identifiera dem, de-
ras bostadsförhållanden, sociala ställ-
ning, levnadsvillkor och släkttillhörig-
het. Detta ger honom värdefull kunskap
till hjälp vid ställande av diagnos och
vid behandling. 

Doktorn är vid den här tiden en auk-
toritet och han är ofta en paternalist.
Han handlar mot sina patienter som en
god fader gentemot sina barn. Han talar
om för dem vad som är bäst för dem och
vad de skall göra. Han är idealt sett god,
men han är sträng och auktoritär, hans
föreskrifter tillåter inga invändningar.
Läkarens handlingsmönster är format
av de etiska normerna att inte skada och
att handla i patientens intresse. Dessa
bud återfinns i den hippokratiska eden,
som tillkom ca 500 f Kr och som fortfa-
rande är ett rättesnöre i vår tid.

Beskrivningen av läkaren som fa-
dern som styr sina barn följer med i dis-
kussionen under århundradet. »Medical
paternalism» är ett beteende som är så-
väl starkt kritiserat som försvarat [1].
Från att ha varit ett förhållningssätt vil-
ket ofta förväntades i mötet med sjuk-
vården – såväl läkaren som sjuksköters-
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kan var onekligen stora auktoriteter –
kom paternalismen, och även syftet
bakom denna form av handlingar, att
ifrågasättas. Patienternas egen kompe-
tens såväl som respekten för dem, rät-
tigheten att erhålla information samt
rätten till självbestämmande växer
gradvis fram under århundradet. 

I mångt och mycket har detta varit en
politisk process; vi kan finna exempel
på ökat medborgarinflytande även inom
andra delar av samhället som skola och
arbetsliv. Inom sjukvården kan vi dess-
utom identifiera tre betydelsefulla fak-
torer som har medverkat till denna ut-
veckling, nämligen förändringar i läka-
re–patientförhållandet, den medicinska
teknologins utveckling samt reaktioner
på bemötandet av människor inom sjuk-
vård och medicinsk forskning.

Informerat samtycke –
en betydelsefull etisk norm
Under tiden efter andra världskriget

börjar utvecklingen mot större patient-
inflytande så sakteliga bli synlig. I lik-
het med många andra länder som ville
markera ett avståndstagande från män-
niskosynen i Nazityskland skrev Sve-
rige 1947 under Nürnbergkoden, i vil-
ken anges de etiska normer som ligger
till grund för forskning på männi-
skor. 

Här finner vi kraven på patien-
tens/den deltagandes samtycke, vilket
senare kommer att utvecklas till infor-
merat samtycke, en av de mest betydel-
sefulla etiska normerna inom hälso- och
sjukvården.

Protester 
mot en omänsklig vård
Från den tidigare beskrivna, kanske

idealiserade, bilden av den gamle läka-
ren med sin praktik gick utvecklingen
mot stora sjukhus, specialister som en-
dast träffade patienten för en snabb un-
dersökning och ständigt nya läkare vid
återbesök. 

Den osäkerhet som patienten kom att
uppleva beskrivs av David Rothman
[2]. Här skildras hur läkaren blev en
främling i den avpersonifierade och
högspecialiserade sjukvården. Roth-
man beskriver hur patienter mitt i dis-
kussionen om det nya dödsbegreppet
och möjligheterna till transplantationer
upplevde en osäkerhet om huruvida
personen på sängkanten vill bota eller är
ute efter hjärtat för att kunna transplan-
tera det till någon annan kropp. 

Tidsperioden samt hur sjukvården
kunde uppfattas av allmänheten har
skildrats av PC Jersild i »Babels hus»,
en bok som är en svidande kritik mot de
s k vårdfabrikerna. Där var rationalitet
och högspecialiserad teknologi led-
stjärnor, vilket medförde att patienterna
blev reducerade till objekt som »magså-

ret på tian» eller »infarkten på sjuan»
[3].

Alla människors lika värde
Förändringar i läkare–patientförhål-

landet är en av orsakerna till omvand-
lingen av de normer och värderingar
som styr patientens möte med sjukvår-
den. Den nya teknologin har naturligt-
vis bidragit till att nya situationer upp-
stått och att det därmed uppkommit ett
behov av att finna riktlinjer för att han-
tera dessa. Så ser vi exempelvis hur
dialysapparaten internationellt gav
upphov till en av de första prioriterings-
utredningarna, vilken hade att ta ställ-
ning till hur de få apparaterna skulle för-
delas mellan det stora antalet patienter. 

Intressant att notera är att en kom-
mitté i Seattle under 1960-talet, bestå-
ende av företrädare för allmänheten,
bl a prioriterade människor med arbete
framför arbetslösa, och familjeförsörja-
re framför ensamstående. Detta var
principer som starkt betonade samhälls-
nyttan och som skilde sig från dagens
normer för prioriteringar inom hälso-
och sjukvården, där principen om alla
människors lika värde ligger till grund.

Det som framför allt gjorde att de
etiska normerna som styr mötet mellan
läkare och patient kom att utsättas för
såväl kritisk granskning som revidering
var de skandaler till följd av oetisk eller
möjligen oreflekterad behandling av

patienter som exemplifieras i en artikel
av kardiologen Henry Beecher. Då han
1966 gjorde en genomgång av artiklar-
na i facktidskrifterna inom sin egen spe-
cialitet fann han att många av de redo-
visade studierna var utförda utan vare
sig information till eller samtycke från
patienterna [4]. 

Beechers artikel, jämte ett antal re-
portage i dagspress som kritiserade det
faktum att respekten för den enskilde
individen hade negligerats, reste frågor
om normer för bemötandet inom sjuk-
vården [5].

Ett nytt f orskningsfält
Ovan har skildrats en tidsperiod

präglad av framstegsoptimism, tillit till
den teknologiska utvecklingen som
problemlösare och en stark betoning av
samhällsnyttan. Men vi ser även hur
dessa värderingar kom att mötas av kri-
tik och protester. Det nyväckta kravet på
god etik och intresset för medicinskt
etiska frågor gav upphov till ett stort ut-
bud av litteratur samt diskussioner i så-
väl facktidskrifter som dagspress. Un-
dervisning i etik infördes inom många
utbildningar, ett nytt forskningsfält eta-
blerades. 

Detta kom att påverka såväl allmän-
het och de politiska beslutsfattarna som
de olika professionerna inom sjukvår-
den. Debatten kom att handla om vikten
av att visa respekt för patienten, och då
även gentemot den som inte har möjlig-
het att själv göra sin röst hörd. De nor-
mer som formulerades, och som kom att
bli grundläggande inom hälso- och
sjukvården, var människovärde, auto-
nomi och informerat samtycke.

Ingen skall prioriteras bort
I Regeringsformen står att läsa att

den »offentliga makten skall utövas
med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet». Det är på samma
gång en beskrivning av vår demokrati
och ett uttryck för människovärdesprin-
cipen. Uppsalafilosofen Ingemar Hede-
nius har preciserat denna princip sålun-
da: »Att alla människor har samma vär-
de är detsamma som att alla människor
har samma mänskliga rättigheter och
samma rätt att få dem respekterade.»

Principen har också fått sin givna
plats i den etiska plattform som skall
ligga till grund för beslut om priorite-
ringar inom hälso- och sjukvården, vil-
ket får till följd att ingen får bortpriori-
teras enbart med hänvisning till faktorer
som ålder, kön eller ekonomi.

Kanske ser vi idag detta som själv-
klart. Människovärdesprincipen ge-
nomsyrar beslut och handlingar inom
en stor del av samhället. Trots det har
många kämpat hårt, och gör så än idag,
för att människovärdesprincipen skall
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’’ Patientens rätt till
självbestämmande kom-
mer till uttryck bl a i det
informerade samtycket,
vilket idag har kommit
att bli en grundläggande
etisk norm för relationen
mellan sjukvård och pa-
tient. I vårt land är det
inte fullt så explicit som 
i exempelvis USA, där
patienter ofta får skriva
under att de godkänner
de åtgärder som läkaren
ämnar utföra. I Sverige
tillämpas skriftligt sam-
tycke endast i undan-
tagsfall, som vid organ-
donation från levande
givare samt som bekräf-
telse på information 
vid sterilisering. ’’



vara normerande också i praktiken. Det
gäller grupper som handikappade, svårt
kroniskt sjuka och äldre. Principen om
människors lika värde förs upp i diskus-
sioner om att inom rimlig tid erbjudas
medicinska undersökningar och be-
handling, som tex vid behov av hörap-
parat eller höftledsoperation. 

Vidare kan vi anlägga såväl ett klass-
perspektiv som ett genusperspektiv, och
spekulera i hur normen om lika värde
och bemötande omsätts i vardagen, där
en högutbildad företagsledare har ett
helt annat utgångsläge än en invandrar-
kvinna med språksvårigheter. 

Rätten till självbestämmande
I Hälso- och sjukvårdslagen står se-

dan 1983 att »en god vård skall bygga
på respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet». Normen om pa-
tientens rätt till självbestämmande åter-
finns i rättighetslagstiftning och vårdi-
deologiska dokument såväl som i etiska
koder för verksamheten. En viktig be-
gränsning är dock att en patient inte har
rätt att kräva en speciell behandling. 

Samtidigt som autonomi är ett vik-
tigt etiskt värde kan det inte betraktas
som absolut, dvs en norm som alltid
skall ges företräde. Den innehar ställ-
ningen som ett prima facie-värde, dvs
en etisk norm av stor vikt, men vilken
kan komma att stå tillbaka. Rätten till
självbestämmande kan inskränkas med
hänvisning till exempelvis andras mot-
svarande rätt till självbestämmande, i
syfte att förhindra skada, eller med hän-
visning till personens begränsade för-
måga till autonomt beslutsfattande. 

Patientens rätt till självbestämmande
kommer till uttryck bla i det informera-
de samtycket, vilket idag har kommit att
bli en grundläggande etisk norm för re-
lationen mellan sjukvård och patient. I
vårt land är det inte fullt så explicit som
i exempelvis USA, där patienter ofta får
skriva under att de godkänner de åtgär-
der som läkaren ämnar utföra. I Sverige
tillämpas skriftligt samtycke endast i
undantagsfall, som vid organdonation
från levande givare samt som bekräftel-
se på information vid sterilisering. 

För att ett informerat samtycke skall
betraktas som fullständigt brukar man
anföra följande kriterier: Patienten har
erhållit tillräcklig och relevant informa-
tion, förstår informationen, handlar fri-
villigt samt är kompetent och ger sitt ut-
tryckliga samtycke [6]. Undantag från
regeln om informerat samtycke finns
vid psykisk sjukdom, ingripande vid
självmordsförsök, akuta situationer
samt vid åtgärder med hänvisning till
smittskydd.

Brister i praktik en
Rent teoretiskt ger de svenska regler-

na patienten relativt stort inflytande

över vården; han skall ges information,
personalen skall samråda med vårdta-
garen om vård och behandling, patien-
ten skall behandlas med omtanke och
respekt och har i princip obegränsad rätt
att avböja den behandling som erbjuds.

Flera undersökningar visar dock att
många patienter inte anser sig få till-
räckligt med information. Bristande
kommunikation och missförstånd är en
av de vanligaste orsakerna till anmäl-
ningar till Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd [7]. 

Information kan även användas i syf-
te att styra mottagaren mot exempelvis
ett hälsosammare beteende. När detta
sker utan samtycke, som så ofta är fal-
let, kan vi tala om informativ paterna-
lism. Även om intentionen med hand-
lingen är den bästa, är den etiska stånd-
punkten inte självklar. Empiriska studi-
er visar hur auktoritativ information,
där patienten inte är delaktig, kan upp-
fattas som integritetskränkande och för-
hindra att mottagaren tar till sig viktig
kunskap [8].

Den kvalificerade patienten
Samtidigt som normer för självbe-

stämmande etableras växer en bild fram
av »den kvalificerade patienten», som
är väl insatt, har tillgång till information
genom dagspress, TV och radio. Han el-
ler hon inhämtar enkelt ytterligare kun-
skap om en specifik sjukdom på biblio-

tek, via patientorganisationer eller får
via Internet tillgång till en stor kun-
skapsbas riktad till såväl lekmän som
läkare och forskare. 

Många av dagens patienter är aktiva,
åtminstone som kunskapsinhämtare.
Detta är något nytt. Läkaren som möter
sin diabetespatient kan i många fall
möta en person som är lika väl insatt och
informerad som han själv, och som
dessutom är en erkänt vida överlägsen
specialist på sin egen kropp i förhållan-
de till sjukdomen. Anhöriga och patien-
ter finner inte sällan stöd och kunskaper
hos patientorganisationer, och skapar
därmed en alternativ bas för sin patient-
roll. 

Inte bara fördelar
Modellen för den patientroll vi ge-

nom vårdideologiska ställningstagan-
den eftersträvar idag är den ovan be-
skrivna autonoma och välinformerade
patienten, som utgör en aktiv samar-
betspartner i vården [7]. Men detta gäl-
ler förvisso inte för alla, och vi kan inte
heller i den bästa av framtida världar se
enbart kunniga, kompetenta och ratio-
nella vårdkonsumenter. Den som söker
vård är oftast sjuk, och till följd av det-
ta orolig, osäker i en främmande miljö,
rädd, smärtpåverkad eller förvirrad. Det
ligger en asymmetri i själva utgångs-
punkten för mötet mellan den lidande
patienten och vårdgivaren.

Vi finner därför inte sällan exempel
på situationer där patienter vill överlåta
till doktorn att fatta beslut; ibland vill
man till och med avstå från att bli när-
mare informerad. Så visar en studie att
äldre människor i stor utsträckning vill
överlämna val av behandling till läkaren
[9]. Skälen kan vara att man har svårt att
förstå, inte orkar sätta sig in i problema-
tiken eller inte vill ta till sig information
om en svår sjukdom. 

Detta leder till frågeställningar som
huruvida man har rätt att avstå från sin
autonomi, huruvida en behandling kan
betraktas som etiskt godtagbar då ett in-
formerat samtycke inte är genomfört el-
ler huruvida människor kan tvingas att
utnyttja sina rättigheter till självbestäm-
mande.

Den framtida 
patientrollen
Vi har i Sverige i hög grad följt den

medicinskt etiska tradition som grund-
lades i USA på 1970-talet när vi reflek-
terar över patientens status och rättighe-
ter. Framställningar som Beauchamp
och Childress’ mycket välkända »Prin-
ciples of biomedical ethics» har funge-
rat som utgångspunkt, och de fyra prin-
ciperna om autonomi, godhet, icke-ska-
da och rättvisa har legat till grund för så-
väl tillämpning och diskussion som kri-
tik [10]. Självbestämmande och infor-
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’’ En patientroll grun-
dad på normerna själv-
bestämmande och infor-
merat samtycke medför
vissa identifierbara pro-
blem. Bilden av den be-
slutskompetente och fullt
autonome patienten är
endast delvis sann. En
kraftig betoning av rätten
till självbestämmande
och information kan bli
till en skyldighet och en
tung börda för båda par-
ter. Detta innebär inte att
den beskrivna modellen
för patientrollen behöver
förkastas, men att såväl
modellen som dess prak-
tiska tillämpning behöver
nyanseras, tolkas och
kritiskt prövas.’’



merat samtycke har här varit ledstjärnor
för kontakten mellan läkare och patient.

Det är därför av stort intresse att no-
tera att amerikanska medicinetiker idag
uppmärksammar hur denna accentue-
ring medfört problem, som det tidigare
nämnda att läkare vägrar behandla pati-
enter som inte lämnar ett skriftligt intyg
på att de godkänner de planerade åtgär-
derna. Utifrån denna erfarenhet menar
många att modellen med ett »kontrakt»
mellan patient och läkare har urartat
[11].

En patientroll grundad på normerna
självbestämmande och informerat sam-
tycke medför vissa identifierbara pro-
blem. Dessa är av såväl praktisk som
normativ art. Bilden av den beslutskom-
petente och fullt autonome patienten är,
och kommer alltid att vara, endast del-
vis sann. Den information som skall lig-
ga till grund för beslutsfattande funge-
rar inte alltid. En kraftig betoning av rät-
ten till självbestämmande och informa-
tion kan bli till en skyldighet och en
tung börda för båda parter. Detta inne-
bär inte att den beskrivna modellen för
patientrollen behöver förkastas, men att
såväl modellen som dess praktiska till-
lämpning behöver klargöras, nyanseras,
tolkas och kritiskt prövas. 

Ingen entydig bild
av patientrollen
Det finns alltså inte någon entydig

bild av patientrollen och därmed rela-
tionen läkare–patient. Samtidigt som vi
ser patientgrupper som är i högsta grad
autonoma och beslutskraftiga existerar
också patienten som till följd av sin si-
tuation är alltför försvagad för att orka
axla den krävande rollen som aktiv och
demokratisk patient. Detta kan vara
problematiskt vid en eventuell framtida
marknadsanpassad sjukvård med ett
köp–säljsystem som kräver en företag-
sam konsument. 

Möjlighet att f örutsäga 
framtida sjukdomar
Vidare kan vi förutspå förändringar

inom hälso- och sjukvårdens praktik,
inte minst till följd av utvecklingen
inom genteknologin. Bla innebär fram-
växten av sk »predictive medicine»
möjligheten att förutsäga framtida sjuk-
domar och risker på ett sätt som hittills
varit okänt. Detta kommer att ställa
ännu högre krav såväl på läkarens infor-
mation och patientens beslutsförmåga
som på utformningen av de etiska nor-
mer och modeller som skall styra rela-
tionen mellan sjukvården och dess pati-
enter. 

Mötet mellan läkaren och patienten
är redo för en ny fas. Det ligger en di-
stinkt utmaning i att låta den etiska re-
flektionen vara en integrerad del av den-
na utveckling.
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