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❙ ❙ Synen på läkarens roll har förändrats betydligt de senaste
30 åren, vad gäller både patienter, samhället och läkarna själ-
va. Flera nya lagar har tillkommit (Abortlagen, Sekretessla-
gen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientjournallagen, Trans-
plantationslagen, Obduktionslagen, Tillsynslagen med flera).
Dessa betonar bland annat vård på lika villkor, respekt för alla
människors lika värde, respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet. Samarbetet med annan vårdpersonal är
annorlunda än tidigare. Vidare har en rad olika internationel-
la överenskommelser tillkommit. 

Allt detta gör att Läkarförbundets översyn av läkarregler-
na från 1968, som kommenterades 1992 utan att några för-
ändringar gjordes [1], är väl motiverad. I slutet av maj 2002
beslutade Läkarförbundets fullmäktige att acceptera den nya
versionen där reglerna har utökats från 12 till 16 paragrafer
[2]. 

Syftet med följande redovisning är att göra de nya läkar-
reglerna kända för Läkartidningens läsare, antyda hur sven-
ska läkare uppfattar dessa regler samt presentera våra egna
förslag till modifieringar. 

❙ ❙ Material och metod
En enkät skickades till var 30:e yrkesaktiv läkare i Sverige ett
par månader innan de nya reglerna antogs. Efter varje para-
graf framfördes två olika påståenden, dels att paragrafen är
klar och tydlig, dels att paragrafen ger mig (läkaren) vägled-
ning i mitt arbete. 

Respondenternas uppgift var att instämma, ange osäkerhet
eller ta avstånd från dessa påståenden. Efter varje paragraf
ombads de kommentera sina svar. Svaren är helt anonyma och
kan inte kopplas till någon enskild läkare. Ingen påminnelse
skickades till dem som ej svarade.

❙ ❙ Inkomna svar
Av 1 113 utskickade enkäter inkom 535 svar, och av dem har
299 kommentarer eller konkreta förslag till justeringar. Av de
svarande är 331 män och 197 kvinnor (ej svarat: 7). I genom-
snitt är de svarande 51 respektive 49 år gamla och erhöll sin
legitimation 1981 respektive 1984. 96 procent av männen och
94 procent av kvinnorna är medlemmar i Läkarförbundet.

Bortfallet kan tyckas något stort, men detta är av mindre
betydelse. Det är kombinationen av respondenternas svar

(vad gäller precision och vägledning) och deras kommentarer
som ligger till grund för våra förslag. Generaliseringar till
hela populationen saknar relevans i detta sammanhang.

❙ ❙ Resultat
I det följande presenteras en yrkesetisk regel, en tabell (Tabell
I–XVII) med respondenternas procentuella svarsfördelning
(sista kolumnen anger internt bortfall), några exempel på de-
ras kommentarer och vår personliga ståndpunkt, ibland med
konkreta förslag till modifieringar. 

Inledning. Den som valt läkaryrket har åtagit sig en svår och
ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att
följa de etiska krav som läkaren genom årtusenden erkänt
vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet
som tillkommer läkaren grundar sig på den personlighet och
det kunnande som läkaren besitter.

Den som vinner inträde i Sveriges läkarförbund skall stän-
digt låta sig ledas av följande regler och skall inte medverka
i sådan vård där frihet att handla efter dessa saknas.

Många respondenter anser att inledningen är onödigt hög-
travande och litet väl allmänt hållen. Det är oklart vad som
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menas med personlighet och handlingsfrihet. Några av kom-
mentarerna är: »Varför blanda in personlighet och kunnande?
Reglerna ska ju gälla oavsett detta« och »Om läkaren har en
udda personlighet, ska den få frodas fritt då?« Vidare ifråga-
sätts om man vinner inträde och om läkaren har så mycket
handlingsfrihet idag. 

Förslag ges att stryka svår och samt ständigt, att ersätta ge-
nom årtusenden med att följa höga etiska krav, att stryka goda
kunskaper och den personlighet och det kunnande som läka-
ren besitter, alternativt ersätta personlighet med omdöme. 

Vi instämmer och föreslår en radikal förenkling av denna
inledning: Den som valt läkaryrket har åtagit sig en svår och
ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att
följa höga etiska krav. Medlemmar i Sveriges läkarförbund
skall ständigt låta sig ledas av följande regler och skall inte
medverka i sådan vård där frihet att handla efter dessa sak-
nas.

1. Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det
främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta,
följande människokärlekens och hederns bud.

Paragrafen anges vara bra men också något oprecis: »Vad
är den konkreta innebörden av människokärlekens och he-
derns bud?« »Hedern låter litet gammaldags eller arkaiskt.«
»Sista satsen ger ett alltför religiöst eller bibliskt intryck.«  

Man föreslår att skriva hälsa och välbefinnande och att
ofta och alltid borde strykas, liksom hela den sista satsen. 

Vi instämmer, sista delen av paragrafen bör kunna strykas,
det vill säga följande människokärlekens och hederns bud.

2. Läkaren skall handla i enlighet med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. I läkargärningen ingår att ständigt söka vid-
ga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga bidra så-
väl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens
kännedom om denna. Efter förmåga skall läkaren alltid stäl-
la sin kunskap till förfogande.

Också denna paragraf anser många vara bra skriven, men
en del av respondenterna tycker att det är oklart för vem läka-

ren skall ställa sin kunskap till förfogande. Vidare ifrågasätts
om alltid betyder »24 timmar per dygn« eller rentav »för all
framtid«. Någon beskriver den sista meningen som »pompös
och intetsägande«. 

Det föreslås att uttrycket vetenskap och beprövad erfaren-
het preciseras, att efter förmåga borde ersättas av för patient-
vården, att alltid borde föregås av under sitt tjänsteutövande
samt att sista meningen skulle strykas helt. Vi instämmer. Sis-
ta meningen borde kunna strykas.

3. Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara män-
niskoliv samt efter bästa förmåga hjälpa människor i medi-
cinsk nöd. Läkaren får aldrig medverka till att aktivt påskyn-
da döden.

Denna paragraf har föranlett ett stort antal kommentarer,
särskilt den sista meningen. »Diskussionen om dödshjälp bör
pågå«, »Gränsen är hårfin mellan aktiv och passiv eutanasi!«,
»Aktiv eutanasi borde kanske i vissa väl definierade situatio-
ner vara tillåten« och »Detta med döden är väl diskutabelt«,
är några av dem. Flera respondenter frågar hur abortläkaren
bör förhålla sig till detta och om de kan vara medlemmar i Lä-
karförbundet. Andra tycker att meningen är välskriven och
viktig. Besinna vikten av anses otydligt och gammalmodigt.
Vad menas vidare med medicinsk nöd? 

Bland förslagen finns: »Läkaren skall inse sin plikt att
skydda och bevara människoliv«, att sista meningen stryks
helt, att »det tydliggörs att så kallad terminal sedering inte är
etiskt försvarbart«, att något formuleras om effektiv smärt-
lindring och »onödig behandling som i stället ökar lidandet«.
Andra vill ha möjligheten att ge dödshjälp till de patienter
som vill slippa lida och själva önskar denna hjälp. Ett sista till-
lägg föreslås: »såvida inte den fullt tillräkneliga patienten ut-
tryckligen och övertygande begär aktiv dödshjälp inför en
oavvislig och plågsam död«.

Som kommentarerna antyder aktualiseras här svåra och
kontroversiella etiska frågor om vård i livets slut. När får en
läkare avstå från respektive avbryta livsuppehållande be-
handling? Vilken smärtlindrande vård är acceptabel? Vilken
betydelse har den förutsedda effekten respektive läkarens mo-
tiv i sammanhanget? Kan i vissa situationer terminal sede-
ring, hjälp till självmord respektive aktiv dödshjälp vara etiskt
försvarbart? 

I läkarreglerna bör finnas svar eller åtminstone en antydan
om förbundets ställningstaganden. Om en stor majoritet av
Läkarförbundets medlemmar har uppfattningen att aktiv
dödshjälp alltid är etiskt oförsvarbart, bör detta klart framgå
av reglerna. Läkarförbundets ställningstagande följer inte av
några internationella regler, utan bör vara oberoende av des-
sa. 

4. Läkaren skall behandla patienten med empati, omsorg och
respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på ve-
derbörandes rätt att bestämma över sig själv.

Två av kommentarerna är: »Uttrycket inkräkta på veder-
börandes rätt att bestämma över sig själv kan strida mot den
tredje paragrafen, om patienten önskar hjälp i livets slutske-
de« och »Ibland måste man fatta beslut som går mot patien-
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Tabell I. Inledning.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 50 30 13 2 2 2
Vägledning 36 32 17 6 4 6
i mitt arbete

Tabell II. Regel 1.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 73 17 6 2 0 2
Vägledning 64 24 5 2 1 4
i mitt arbete

Tabell III. Regel 2.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 72 18 5 1 1 2
Vägledning 59 25 8 3 1 4
i mitt arbete

Tabell IV. Regel 3.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 68 14 12 3 2 2
Vägledning 53 20 17 4 3 4
i mitt arbete



tens vilja, till exempel för missbrukare, patienter med suicid-
risk eller vid tvångsvård«. 

Möjligen bör det tydligare framgå vad rätt att bestämma
över sig själv innebär. Den avser i detta sammanhang rätten
för den kompetenta patienten att vägra vård, inte rätten att krä-
va vissa åtgärder, och då speciellt inte sådana som är i strid
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men läkaren har
också en skyldighet att främja patientens förmåga att fatta
självständiga beslut.

5. Läkaren skall respektera patientens rätt till information om
sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om
möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt
avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.

Denna paragraf har fått det största antalet kommentarer.
»Hur vet jag vilka upplysningar patienten inte önskar!!!« el-
ler »läkare är ej tankeläsare«, åskådliggör de vanligaste. En
respondent skriver: »Paragrafen är inte bra. Den kan vilsele-
da så att man inte tar itu med öppenhet och ärlighet och indi-
rekt medföra att de anhöriga kan få en fördröjd krisreaktion.
Läkaren kan alltså förledas att undvika det svåra samtalet.« 
Andra menar att den är otydlig: »Ska man avstå från att berät-
ta om tänkbara komplikationer därför att patienten inte vill
höra?« 

De enda förslagen går ut på att den sista satsen bör strykas. 
Vi instämmer. Sista stycket – samt avstå från att lämna

upplysningar som patienten inte önskar – bör utgå. Möjligen
bör det också framgå att rätten till information också omfat-
tar rätten att vägra information.

6. Läkaren skall aldrig frångå principen om människors lika
värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande be-
handling eller bemötande.

Två av kommentarerna är: »Vi kan inte ha ett påbjudande
skall om något vi inte alltid kan styra.« »Detta är två helt oli-
ka frågor som ej bör föras ihop. Den första är ytterst tveksam.
Har mördaren, våldtäktaren, den som ej uppfyller uppgifter
mot andra och samhället lika värde som de som kämpar för

andra och samhället, sliter och släpar etc. Få torde anse detta
och avsnittet bör utgå.« 

Vi instämmer. Möjligen borde regeln haft en positiv for-
mulering, till exempel: Läkaren skall respektera principen
om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för
diskriminerande behandling eller bemötande.

7. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande med en pa-
tient som står under läkarens vård.

Denna paragraf har föranlett högst divergerande kommen-
tarer, från »mycket bra«, »en självklarhet« till »får man be-
handla sin fru?« och »sällsamt korkat«. En läkare ställer frå-
gorna: »Är icke-sexuell romantik tillåten? Är sex den absolu-
ta gränsen? Var går gränsen för vård?« och »Blir man friad
om någon annan tar över vården?« Ytterligare andra undrar
vad som menas med ett sexuellt förhållande: »Får man bjuda
på ett glas vin? Får man vänslas?« och »Hur är det med avan-
cerade ekonomiska förhållanden?« 

Bland förslagen finns att ordet sexuellt borde strykas, att
paragrafen uttryckligen skulle gälla alla slags förhållanden,
att patienten skulle remitteras till annan läkare om ett förhål-
lande uppstår samt att läkarens vård borde definieras.

Vi anser att andemeningen är rätt klar och tydlig, och att
döma av enkätsvaren delar en stor majoritet av respondenter-
na den uppfattningen. Men tolkas texten bokstavligen är den
mer tveksam. Möjligen är följande formulering mer precis:
Läkaren bör inte inleda ett förhållande med en patient, som
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Vad menas med ett sexuellt förhållande? Får man som läkare
bjuda en patient på ett glas vin? Får man vänslas?
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MTabell V. Regel 4.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 79 13 5 1 0 2
Vägledning 70 17 6 2 1 4
i mitt arbete

Tabell VI. Regel 5.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 57 17 17 3 3 3
Vägledning 52 19 17 4 4 5
i mitt arbete

Tabell VII. Regel 6.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 92 4 2 0 0 2
Vägledning 84 8 2 1 0 4
i mitt arbete

Tabell VIII. Regel 7.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 91 4 2 1 1 1
Vägledning 82 5 5 2 1 6
i mitt arbete

➨
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är beroende av läkarens vård. Men nya frågor aktualiseras.
Vad är till exempel ett förhållande?

8. Läkaren skall då så är motiverat anlita annan sakkunskap
och tillmötesgå patientens eller närståendes önskemål om att
få tillfråga annan läkare.

»Vem bedömer när det är motiverat? Läkaren eller patien-
ten eller närstående?« »Patienten har naturligtvis rätt att in-
hämta en second opinion, men det är tveksamt om läkaren ska
ha skyldighet att medverka till sådant som han inte tycker
stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet«, är två av
kommentarerna. 

Ett förslag är att skjuta in medicinsk före sakkunskap. Ett
annat att byta ut och mot eller.

Enligt vår uppfattning är detta en viktig paragraf. Möjligen
bör uttrycket då så är motiverat ersättas med i svårbedömda
fall, men i övrigt har vi inga synpunkter. 

9. Läkaren skall iakttaga tystlåtenhet om all information rö-
rande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens
väl.

En del anser att språket är otydligt, till exempel undrar man
vad som menas med tystlåtenhet: »Tystlåtenhet är väl närmast
ett karaktärsdrag?« »Tystlåtenhet är inte samma sak som tyst-
nadsplikt.« »Vad menas med all information rörande enskild
patient?« »Vad menas med patientens väl?« »Hur är det med
skyldigheten att lämna information till exempelvis försäk-
ringskassan?« »Hur bör man hantera hot om våld mot annan
person?« »Ibland känns smittskyddsrätt mot personal lika
viktig som tystnadsplikt angående patientens sjukdom, ex
HIV.« »Detta är väl reglerat i sekretesslagen?« 

Ett konkret förslag är: »Läkaren har tystnadsplikt gällande
all information etc.« Ett annat är att paragrafen borde kom-
pletteras med att informationstvånget som finns inom lagstift-
ningen bryter tystnadsplikten. »Skall man ta med något om
inte bara patientens väl utan också om samhällets och närstå-
endes väl?« 

Paragrafen uttrycker en viktig tanke som självklart bör ut-
göra en del av de etiska krav som kan ställas på läkaren. Det
tycks dock vara svårt att ge en tillräckligt klar och tydlig for-
mulering som vägleder läkaren i det dagliga arbetet. Möjligen
bör därför denna paragraf utgå. Sekretesslagen, med sina
många svåra gränsfall, är ändå den som ska följas i samman-
hanget.

10. Läkaren skall inte utan undersökning meddela råd eller
föreskrifter, om inte vägande skäl föreligger.

Denna paragraf har föranlett ett stort antal kommentarer
när det gäller vad som avses med undersökning och vägande
skäl. Till exempel: »Skulle telefonrådgivning ej vara möj-
lig?« »Jag håller inte med. Risk för kollaps av sjukvårdssyste-
met.« »Jag bryter dagligen mot detta.« »Jag förstår inte syftet
med denna paragraf.« 

Ett konkret förslag till förändring har inkommit, nämligen
att byta ut meddela mot ge.

Frågan är om inte denna paragraf bör skrivas om, till ex-
empel: Läkaren skall inte ge råd eller föreskrifter utan ett till-
förlitligt underlag.

11. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvs-
begär och inte utföra annan undersökning och behandling än
vad som är medicinskt motiverat. Arvodet skall anpassas ef-
ter prestationens art och omfattning.

»Vad menas med otillbörligt förvärvsbegär och att arvodet
skall anpassas?«, »Vilket arvode? Luktar 1800-tal!« och »Lå-
ter väldigt stolpigt och gammaldags«, är några synpunkter
från respondenterna. Två frågar: »Hur värderas olika insat-
ser?« och »De läkare som tar prover för att gardera sig mot an-
svarsnämnden, bryter de mot paragrafen?« »Det är osmakligt
att ta upp ekonomiska spörsmål i yrkesetiska regler.« »Något
naiv formulering i privatiseringens tid.« 

Ett konkret förslag är att arvodet bör avpassas efter patien-
tens ekonomiska förhållanden och helst vara fritt från enskil-
da behandlingar. Ett annat är att stryka den sista meningen
helt. 

Vi delar uppfattningen, möjligen kan paragrafen kortas
kraftigt, till exempel: Läkaren bör inte utföra annan under-
sökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat.

12. Läkaren skall utan att träda patientens intressen för när
respektera sina kollegors arbete.

Flera har anmärkt på det otydliga och ålderdomliga språ-
ket: »Konstig svenska.« »Jag förstår faktiskt inte meningens
innebörd.« »Mycket avancerad meningsbyggnad här, men sä-
kert svårt att få en bra och kort formulering.« »Vad betyder
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Tabell IX. Regel 8.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 83 9 5 1 0 1
Vägledning 73 14 8 1 1 4
i mitt arbete

Tabell X. Regel 9.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 75 11 8 2 2 2
Vägledning 71 11 11 2 1 4
i mitt arbete

Tabell XI. Regel 10.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 48 15 26 4 5 3
Vägledning 42 17 26 5 5 5
i mitt arbete

Tabell XII. Regel 11.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 75 11 11 1 1 2
Vägledning 65 11 14 3 2 5
i mitt arbete

Tabell XIII. Regel 12.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 45 17 20 6 9 2
Vägledning 40 20 20 5 7 7
i mitt arbete



träda patientens intressen för när?«, frågar många. »Utan att
träda patientens intresse för när är en formulering som kanske
inte ens alla läkare förstår.« Andra anser att formuleringen ger
intryck av att läkare håller varandra om ryggen. »Ska man inte
skydda patienter mot olämpliga kollegor också?« och »Pati-
entens väl måste alltid stå över kollegialiteten?«, är två av frå-
gorna som ställts. »Det beror ju på vad dom ställt till med«, är
ännu en kommentar. 

Någon föreslår »att vända på det hela – det är en skyldig-
het att gå emot kollegan om detta gagnar patienten«. Stryk
utan att träda patientens intressen för när och lägg till »såvi-
da inte patientens intressen äventyras« eller formulera om till:
»Läkaren skall inte i onödan kritisera sina kollegors arbete«,
är några av förslagen. 

Många är missnöjda med paragrafen, och vi instämmer. En
kort formulering borde räcka, till exempel: Läkaren skall stäl-
la sina patienters intressen främst.

13. Läkaren får aldrig tillåta, acceptera eller på något annat
sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller liknande grymma
och omänskliga handlingar.

»Vad menas med en omänsklig handling?«, »Somliga lä-
kare accepterar dödsstraff – hur formulera sig till dem?« och
»Hur gör vi med krigsplaceringen? Hur påverkar detta abort-
debatten?«, är några av reaktionerna från de svarande. 

Ett förslag är att stryka grymma och omänskliga, ett annat
att en definition bör övervägas. 

Andemeningen är rätt klar och tydlig, men paragrafen är
främmande för svenska förhållanden och bör kanske utgå.

14. Läkaren skall i sin gärning bidra till att medicinska resur-
ser används i enlighet med dessa principer och aldrig med-
verka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper
otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan för-
del.

Denna paragraf har orsakat ett stort antal kommentarer
där man efterfrågar förtydliganden av vad som menas med
främst dessa principer och otillbörlig, liksom hur priorite-
ringar ska gå till. »Oklara syftningar« och »antika formule-
ringar« är ett par omdömen. »Med tanke på hur vården fun-
gerar, politiska löften etc klingar denna punkt illa«, »Re-
sursfördelningen mellan patienter har jag inget inflytande
över« och »Motsägelsefullt, läkaren är sin patients företrä-
dare, vem bedömer vad otillbörligt innebär?«, är några an-
dra reflektioner.

En skriver: »Om dessa principer betyder dessa läkarregler,
så skriv det i så fall.« Detta är det enda konkreta förslaget.

Paragrafen är så oklar i syfte och formulering att frågan är
om den inte bör strykas helt. Speciellt gäller att uttrycket des-
sa principer har en oklar syftning. 

15. Läkaren skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant
övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell
grund och åtskilja detta från annan information, vars san-
ningshalt ej kan bedömas.

En »viktig och bra paragraf« anser en svarande, medan fle-
ra undrar vad som menas med professionell grund. »Hur är
det med sjukskrivningar i dagsläget? Vad är det vi intygar?«,
frågar man sig. »Intygssjukan i Sverige går långt utöver alla
vettiga gränser«, är ännu en kommentar. Ett förslag är att stry-
ka paragrafen, »som bara verkar dum«, ett annat att byta ut åt-
skilja mot särskilja.

Innehållet är viktigt, men formuleringen är något krånglig.
Möjligen kan paragrafen göras något kortare, till exempel:
Läkaren skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant
övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell
grund.

16. Läkaren skall avhålla sig från påträngande marknadsfö-
ring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksam-
het på sin person och läkargärning.

»Frågan är om inte paragrafen är otidsenlig. Kandidater
och yngre läkare får ju i viss mån lära sig att marknadsföra sin
person och prestationer«, »Vad menas med påträngande? Är
det formen eller innehållet i marknadsföringen?«, »Vad som
är påträngande marknadsföring är ju i sanning en värderings-
fråga«, »Påträngande måste vara omöjligt att definiera« och
»Vad menas med på annat olämpligt sätt?«, är några av reflek-
tionerna. »Varför skulle inte till exempel privatmottagningar
få göra reklam för sina resurser?« och »Denna paragraf är inte
överdrivet tydlig«, är ett par andra. Flera förslag till modifie-
ringar har lämnats. »Mot allmänhet borde avses, och inte vid
nyanställning eller enskild löneförhandling«, »Annons i
dagspressen borde inte tillåtas till patienter« och »Onödig pa-
ragraf«, är några av dem. 

Möjligen kan denna paragraf göras mycket kortare, till ex-
empel: Läkaren skall ge saklig information om sin verksam-
het.

❙ ❙ Behov av kompletteringar 
Enkäten avslutades med följande uppmaning: »Slutligen ber
vi Dig komma med förslag till möjliga teman för nya paragra-
fer.« Åtskilliga förslag till ytterligare teman har lämnats. All-
mänt gäller att läkaren bör deltaga i diskussioner kring etiska
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Tabell XV. Regel 14.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 62 16 14 2 4 2
Vägledning 56 15 15 5 4 6
i mitt arbete

Tabell IXV. Regel 13.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 94 2 1 1 1 2
Vägledning 85 3 3 2 2 6
i mitt arbete

Tabell XVI. Regel 15.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 82 11 4 1 0 1
Vägledning 75 14 5 1 1 4
i mitt arbete

Tabell XVII. Regel 16.

Ja, Absolut 
absolut Osäker inte Bortfall

Klar och tydlig 68 13 12 3 2 2
Vägledning 58 14 16 3 4 6
i mitt arbete



frågor, och då speciellt olika typer av konfliktsituationer. Så-
dana situationer kan uppkomma därför att de etiska kraven är
svårförenliga, eller rent oförenliga. 

Några exempel på relevanta överväganden gäller skyldig-
heten att inte skada och den orättvisa tillgången till sjukvård.
Oberoende anses vara speciellt viktigt. Läkare har vissa skyl-
digheter i flyktingfrågor. Andra teman gäller annonsering, ci-
vilkurage, dementa, foster, försäkringar, massmedier, pre-
vention, prioritering, samverkan, samvetsklausuler, tvång
och undervisning.

❙ ❙ Avslutande kommentar 
Yrkesetiska regler bör vara lättbegripliga för den aktuella
målgruppen. Detta gäller såväl helheten som enskilda para-
grafer. Vidare bör de ge praktisk vägledning i det dagliga ar-
betet. Orealiserbara ideal är knappast till någon hjälp för en-
skilda läkare. Uppenbara motsägelser bör undvikas, men kon-
fliktfrihet är inte möjlig. Reglerna bör också vara relativt få
till antalet. Mer grundläggande värden bör lyftas fram på be-
kostnad av detaljerade föreskrifter. Viktigt är dock att vissa
minimikrav formuleras explicit. 

Även om det finns tänkvärda förslag till nya paragrafer är
vi alltså tveksamma till tanken att utöka antalet läkarregler.
Skall andra teman tas upp måste något strykas, till exempel
paragraferna 9, 13 och 14. Många respondenter tycker att de
nya reglerna är bra: »Det känns mycket tillfredsställande och
nödvändigt. Ett gott stöd för oss.« »Förslagen innebär en ak-
tualisering och allmän förbättring av läkarreglerna.« 

Vi har i det föregående formulerat några kritiska kommen-
tarer, men modifieringarna är endast förslag. De ska ses som
ett bidrag till dialogen om etiken i läkaryrket, en dialog som
ständigt bör pågå. 

De nya läkaretiska reglerna finns i sin helhet på Läkarförbun-
dets webbplats, www.slf.se, sök under Etik och ansvar.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Klinik och vetenskap
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namn

................................................................................
adress

................................................................................
postnummer

................................................................................
postadress

Insändes till Läkartidningen
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

När konsensus saknas om hur läkaren bör
behandla, spelar den beprövade erfarenheten stor
roll. Det 48-sidiga häftet innehåller 32 korta, prak-
tiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla kliniskt verksamma
läkare. Förutom diagnostik med terapi speglas
goda exempel på prevention, ledningsfrågor och
administration.

Priset är 45 kronor

Enligt min 
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Beställer härmed...................ex 
av ”Enligt min erfarenhet”
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