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❙ ❙ Som kliniskt arbetande läkare ställs man ofta inför etiska
överväganden i patientkontakten. Varje dag möter man situa-
tioner där man måste ta ställning till saklägen som inte är en-
tydiga. Det är vanligen medicinska spörsmål på agendan, men
invävt finns alltid allmänmänskliga överväganden. 

Till läkarens hjälp i beslutssituationer finns arbetsprinci-
per och yrkesregler, som de flesta är solidariska med. Dessa
grundregler kommer dock lätt i konflikt med varandra. Vård-
program, evidensbaserade underlag, kollegers synpunkter
kan vara till stöd vid osäkerhet, men ändå är det som om rikt-
linjerna inte räcker till i den enskilda patientkontakten. Man
får som läkare handla efter eget omdöme och förstånd i det in-
dividuella mötet. 

Det motsägelsefulla är sällan explicit formulerat, utan kan
erfaras som en snabbt övergående frustration eller ett obehag
som stannar på en omedveten eller förmedveten nivå. Det kan
vara svårt att beskriva vad som egentligen hände och som
kvarlämnade en oroskänsla när patienten stängt dörren. Med
diktafonen i handen undrar man ibland: Hur gick det egentli-
gen till att det blev som det blev? Stod jag inte på mig? Sa jag
verkligen vad jag tyckte? Gick det för fort? Var jag för kate-
gorisk? 

Vardagssituationer med spänning i
Stefan Brembergs och Tore Nilstuns artikel i detta nummer av
Läkartidningen förtydligar de dilemman i kliniskt rutinarbete
vi sällan ägnar särskild uppmärksamhet. Deras text beskriver
mötet med en patient som inte inser »sitt eget bästa« och inte
följer de råd och uppmaningar som är vetenskapligt grunda-
de, »den ovillige patienten«. Vidare analyserar de allmänlä-
kares syn på en patient som kräver mer utredning än vad som
kan anses rimligt, »den krävande patienten«. 

Exemplen påminner om att läkaren i princip aldrig har en-
bart med sjukdomar att göra, bara med sjuka människor. Och
att läkaren som person också är »inblandad« i den medicins-
ka beslutssituationen. Man kan i princip aldrig helt och hållet
hålla sig objektivt utanför och »bara« omsätta det som läro-
böckerna och den senaste SBU-rapporten anger.

De problem som artikeln kastar ljus över representerar
också i hög grad svårigheter som alla läkare, inte bara allmän-
läkare, ställs inför. Ingen läkare är befriad från att hamna i dy-
lika bryderier.

Artikelns värde begränsas något av att de utfrågade läkar-

na tar ställning till hur man skulle tänka sig att handla, inte hur
man i realiteten handlar. Och det är som regel skillnad mellan
vad man gör och vad man säger att man gör.

Grundläggande etiska principer
De etiska principer som understryks som grundläggande
inom sjukvården är vanligen:

– Göra gott, inte skada. Att ibland bota, ofta lindra och all-
tid trösta är de klassiska arbetsuppgifterna för läkaren.
Ibland är det omöjligt att inte skada, men att samtidigt
»göra gott« skall vara förhärskande.

– Vara rättvis. Alla människor har samma värde och sam-
ma rätt. De medicinska behoven skall vara styrande. Yr-
ke, samhällsställning och social position skall inte vara 
utslagsgivande, utan vård skall ges till alla på lika vill-
kor.

– Ha respekt för autonomi och integritet. Patienten skall ha
möjlighet att självständigt ta ställning och samtycka till de
förslag som läkaren presenterar. För att kunna ta ställning
krävs en begriplig information. Tvång, undanhållande av
fakta, medveten förvrängning eller negativ särbehandling
får inte förekomma, och patienten skall ha möjlighet att
fritt och självständigt ta egen ställning till sin behandling
[1].

Om detta råder sällan oenighet, men det uppstår ändå pro-
blem när dessa principer skall tillämpas. Etiska konflikter ut-
märks av att det inte finns bara ett rätt sätt, det finns motsägel-
ser, ibland mycket lättväckta sådana. Bremberg och Nilstun
har i sina exempel förtydligat dessa och påvisat mönster 
bakom besluten för eller emot de olika alternativen. Läkarens
ålder och kön tycks spela roll för vilken ståndpunkt man in-
tar.

En annan omständighet bakom val av handlande är läka-
rens arbetsinriktning. I en undersökning avseende kliniska
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beslutssituationer förelåg det skillnad mellan hur allmänläka-
re, barnläkare respektive gynekologer förhöll sig i likartade
etiska konfliktsituationer [2]. Vad som främst avgör hand-
läggningen är blandningen av olika personliga och yrkesmäs-
siga faktorer. 

Individsyn kontra kohortsyn
Brembergs och Nilstuns vinjetter rymmer ganska kortfattade
och allmänt hållna patientbeskrivningar. De uppgifter som lä-
saren har som underlag för sitt tänkta handlande är inte
många. Ganska generellt och principiellt får man på några ra-
der ta ställning till tvetydigheterna. Författarnas val av pre-
sentationssätt aktualiserar en svårighet i kliniska beslutssitu-
ationer: dilemmat att avväga mellan »individsyn« och »ko-
hortsyn«.

En läkare som lär känna en patient över tid får en allt stör-
re personkännedom, och en person med sjukdomen blir allt-
mer synlig. Ingen diabetiker är egentligen identisk med en an-
nan, var och en har sin egen profil, som växer fram gradvis.
Varje patient har unika behov, önskningar och livsvillkor,
som kan skilja sig radikalt från individ till individ med sam-
ma sjukdom. Denna människosyn, med fokus på människans
»särskildhet«, är olik det biomedicinska paradigmet, som läg-
ger vikt vid att patienter med samma laboratorievärden och
medicinska villkor är lika och bör behandlas på ett likartat
sätt. 

Inom ramen för den kohortsyn som dominerar i de medi-
cinska samtalen återkommer uttrycken »demenser«, »hyper-
toniker«, »diabetiker« och »depressioner«, och grupptillhö-
righeten bestäms av den biomedicinska sjukdomsbeteckning-
en. Biomedicinska fakta är nödvändiga att ha, men de är ofta
otillräckliga om god vård skall ges. Med personkännedom
och individanpassning sammanvägda med medicinska basda-
ta ökas sannolikheten för optimal vård.

Den fina balans mellan vad som är medicinskt önskvärt
och vad som är bra för den enskilde personen är svår att upp-
rätthålla, men den är något man måste sträva efter. Med en
lyckad avvägning kommer man närmare det som kan kallas
läkekonst.

Att få beslutsunderlag
Man frågar sig hur man skulle kunna få ett säkrare och bättre
beslutsunderlag för de situationer som Bremberg och Nilstun

presenterar. Vad kan göras för att få en god grund att stå 
på?

• Ju mer man vet om patientens psykosociala villkor, desto
bättre kan man göra en individuell anpassning till den enskil-
de med möjlighet till ett »sannare« beslut. Det kan räcka med
en marginell förlängning av samtalet: en kort fråga om vad
symtomet/besvären betyder för »ditt övriga liv« (arbete, 
fritid etc) kan göra att nya perspektiv läggs till, horisonten
vidgas och begripligheten och förståelsen för hur patienten le-
ver kan avsevärt öka. Doktorns dilemma reduceras när kun-
skap och förståelse för patientens icke-medicinska villkor
ökar [1].

• En medvetenhet om den egna professionella hållningen bi-
drar till bättre beslutsunderlag. En sådan hållning innebär att
läkaren strävar efter att öka medvetenheten om egna behov
och känslor. Som läkare kan man ha egna behov som tar över-
handen och som kan styra agerandet, vilket kan leda till att pa-
tientens autonomi riskeras.

Det finns många läkarbehov som kan konkurrera med pa-
tientens anspråk på okränkbarhet. Behovet av att få kontrol-
lera kan ta plats och yttra sig som maktutövning från läkarens
sida. Patienten är normalt i en beroendeposition, och det finns
mycket i en hierarkisk sjukvårdsstruktur som förstärker en re-
gressiv hållning från patientens sida.

En del läkare har starka behov av att bli omtyckta, har svårt
att sätta gränser och avstår från moment i konsultationen där
deras popularitet skulle ifrågasättas. »Dr Bussig« kan på kort
sikt var en uppskattad hjälpare, men i det långa perspektivet
skördas inga framgångar.

• Att som läkare ha en tillräcklig empatisk förmåga är viktigt
för kunna nå en optimal avvägning mellan olika etiska prin-
ciper. Det innebär att kunna förstå patientens känslor och att
samtidigt kunna förmedla denna förståelse till patienten. Man
bör ha en förmåga att förhålla sig mellan olika positioner så-
som närhet–distans, tillåtande–sätta gränser. Här finns inga
klara fasta regler, utan de känslomässiga och intellektuella
funktionerna måste vägas samman.

• I den professionella hållningen ingår också att ha ett sinne
för medmänsklighet. Mötet i den medicinska kontexten har
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mycket gemensamt med andra mänskliga möten. Det gäller
att visa respekt och hövlighet, att lyssna, ge sig tid, att tala tyd-
ligt och att vara på en ostörd plats.

• Det är svårt att sätta gränser som läkare. Ofta möter man
från patienters sida ett större behov av vård än vad det finns
resurser till. Patienternas önskemål kan synas rättmätiga, men
det går inte att undersöka alla besvär med alla tillgängliga un-
dersökningsmetoder. Att utan tvekan acceptera patienters
önskemål om ytterligare specialistutredning är dyrt, riskabelt
och leder in på en felaktig väg mot hjälp.

Ytterligare laboratorieprov eller en ny högteknologisk ut-
redningsprocedur är som regel ingen gott alternativ om en en-
klare och rimligare undersökningsmetod i princip ger samma
resultat.

Så att avgränsa utan att avvisa är en balansakt som varje lä-
kare bör lära sig. 

Att avstå från gränssättning
I Brembergs och Nilstuns artikel visar exemplet med »den
krävande« patienten hur svårt det är att säga nej. Vad är det
för motstridiga krafter som sätts igång när man som läkare
inte kan formulera sin rekommendation till ett tydligt »nej, jag
skriver ingen remiss till magnetröntgen!« när egentligen alla
»fakta« talar för det. I intervjudelen i deras undersökning be-
skrivs några av dessa motiv. Följande omständigheter kan
vara av betydelse:

• Man upplever att man inte hinner argumentera mot. Tids-
schemat är redan pressat, och tiden för att lägga fram skälen
mot en vidare undersökning bedömer man skulle ta sådan tid
och energi i anspråk att det är »enklare« att säga ja.

• Man har svårt, rent personligt, att gå emot en patients öns-
kan. Man är en »ja-sägare«. Läkare har olika personlig kraft
att argumentera emot andra människors önskan. Det må gäl-
la att motstå de egna barnens önskemål om godis vid snabb-
köpskassan, patienternas vädjan om extra sjukskrivning, ma-
kens/makans förslag om en helgutflykt när man helst själv vill
vara hemma etc.

• Man kan riskera att bli anmäld om man missar något. Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd upplevs av många som ett
reellt hot. Rädslan för att bli anmäld är sannolikt stor, och det
sker mycken onödig utredning och remittering i svensk sjuk-
vård idag med denna bevekelsegrund. 

• Ytterligare skäl för ett idogt utredande och remitterande är
argumentet att »det kan alltid vara något«. Sannolikheten för
att det är något allvarligt är liten, men osäkerheten att inte veta
säkert kan motivera till fortsatta undersökningar. Att leva
med osäkerhet är en kompetens man bör tillägna sig som lä-
kare, inte minst som allmänläkare.

• Ibland motiverar man sin generositet att utreda vidare 
med att patienten annars skulle »gå till någon annan«. Man är
ställföreträdande utförare – ett i grunden tvivelaktigt argu-
ment.

• Ett »nej« kan innebära ett brott i en relation som man som
läkare är rädd skall skadas. Man bedömer det viktigare att på
sikt upprätthålla ett förhållande än att pröva en gränssättning
med risk för att kontakten upphör. 

Att genomföra gränssättning
Att säga nej till den krävande patienten är således rimligt, och
det är vad den evidensbaserade medicinen rekommenderar.

Bakom ett nej kan det dock finnas andra skäl än de medicinskt
rationella: 

• Ekonomiska överväganden.Undersökningar/provtagningar
är kostsamma. Hur mycket skall »offras« på enskilda patien-
ter när den gemensamma kakan skall delas av alla? Enskilda
storkonsumenter kan kosta mycket.

• Rättviseaspekt. Pengarna och resurserna skall räcka till alla.
Kanske vore det mer motiverat att remittera en patient man
haft tidigare under dagen, men som inte var så »påstridig«
som den individ du just har framför dig? Någon rättvisa mås-
te det vara.

• Man kan genom ett nej också »straffa« patienten. Egna mer
eller mindre starka behov av att »sätta på plats« och »ge igen«
kan i subtil form kanaliseras som ett avvisande till ytterligare
undersökning. Motivet till avvisandet kläs i annan dräkt, men
kraften och energin till att säga nej har sin källa i mer person-
liga behov hos läkaren.

• Ett nej kan också vara ett uttryck för att man vill motverka
att patienten går in i en sjukroll. Utredningar, remitteringar,
»umgänge« och vistelse inom sjukvårdens olika verksamhe-
ter riskerar att påskynda utvecklingen av en sjukroll. En del
patienter blir förtrogna med symtom och besvär utan att det
finns egentliga allvarliga hälsohot. Att ha en patientidentitet
kan ge en »vikarierande« självkänsla som det kan finnas an-
ledning att ifrågasätta utvecklingen av. Ett nej kan var ett led
i den riktningen. 

Det livslånga lärandet
Brembergs och Nilstuns artikel belyser vardagsdilemman
utan tydliga svar, och dessa belägenheter är oräkneliga. Vi
möter dem dagligen och kämpar med lösningar så gott vi kan.
Att läsa sig till svaren är möjligt ibland, men det uppstår stän-
digt trångmål där det »rätta« svaret är svårfunnet.

Den kollegiala dialogen är ett alternativ till en öppning i en
låst situation. Att gå och fråga en kollega om synpunkter, el-
ler att diskutera med en grupp kolleger på ett mer organiserat
sätt i en samtals-/handledningsgrupp, kan vara öppningar som
både löser ett akut problem och ger handlingsstöd på sikt [3].

Det bör också finnas en personlig medvetenhet hos varje
läkare om att det inte alltid finns ett rätt svar på det problem
man ställs inför. »Det rätta« har många ansikten. Den franske
författaren André Gide har uttryckt det så här: »Följ den som
söker sanningen, men undvik den som har funnit den.«
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