
❙ ❙ I Läkartidningen 39/2003 skriver för-
re finansministern Kjell-Olof Feldt om
sina egna erfarenheter i samband med att
han drabbades av prostatacancer [1]. I en
krönika som väcker många tankar skri-
ver Feldt bl a om betydelsen av hur läka-
re informerar sina patienter. Han hänvi-
sar till lagstiftningen som uttryckligen
ger patienten rätt till »information, del-
aktighet och medinflytande«. Av kröni-
kan framgår att många patienter inte
upplever att de blir informerade eller får
vara delaktiga i den grad de borde. 

Själv tillhör Feldt – i sin egenskap av
välutbildad och med ett initierat kon-
taktnät – en privilegierad grupp. När han
väl hade fått sin diagnos såg han till att
fråga och skaffa sig kunskaper om sjuk-
domen och olika behandlingsalternativ.
Detta är alltid svårare för de resurssvaga
och de auktoritetsbundna, skriver Feldt.
Många är helt utlämnade till de bedöm-
ningar som görs av sjukvårdens perso-
nal. Vårdpersonalens – främst läkarens –
sätt att kommunicera med patienten blir
i dessa fall helt avgörande.

Svårt kommunicera risker
British Medical Journal väljer att ägna
sitt senaste nummer åt temat läkares för-
måga till kommunikation. Många läkare
är dåliga på att kommunicera olika risker
till patienten, skriver chefredaktören
Richard Smith [2]. Ändå har kommuni-
kation om risker i allt högre grad blivit
en av läkarens huvuduppgifter. Proble-
matiken kring hur patienter ska informe-
ras och i vilken grad läkare ska bibringa
patienten olika prognostiska insikter har
diskuterats tidigare i Läkartidningen [3]. 

Det är många läkare som väljer att
inte informera patienter om risker för
återinsjuknande efter allvarlig sjukdom.
I strid mot regelverket – och säkert ofta
emot patientens egen önskan – väljer

man som läkare att behålla viss informa-
tion inom sig. En sådan självpåtagen
paternalism kan sannolikt ibland bidra
till ett lidande för doktorn själv. 

Informationen måste tolkas 
Enligt BMJ är det viktigt att läkare får
bättre kunskaper i att tolka statistiska
samband samt träning och kunskaper i
kommunikationsteknik [4]. Men det är
också viktigt att förstå att läkaryrket är
ett moraliskt företag. Frågan om att
kommunicera risker och annan prognos-
tisk information innebär alltid moraliska
ställningstaganden. Informationen kan
aldrig – och bör sannolikt inte heller –
vara helt objektiv. Information måste
tolkas för att bli kunskap. Och det sätt
som läkaren väljer att presentera infor-
mation på måste vara individanpassat. 

Lagstiftningens föreskrifter om rät-
ten till information får inte bli detsamma
som en skyldighet för alla att alltid be-
höva ta del av allt, ens om det egna häl-
sotillståndet. En situation där alla pati-
enter alltid informeras fullt ut om alla
undersökningsresultat och eventuella
risker blir knappast bra för någon. Och
sannolikt mycket skadlig för en del [5]. 

Läkarens moraliska handlande
Läkarens moraliska handlande styrs av
en komplicerad uppsättning konventio-
ner; ett implicit moralsystem som brukar
kallas för läkaretiken. Konventionerna
formas inom läkarkollektivet och förs i
huvudsak vidare genom de erfarnas
föredöme gentemot yngre kolleger. 

Ett problem med ett sådant konven-
tionsgrundat moralsystem är att det inte
– eller svårligen – låter sig definieras i
form av skrivna regler. Det har gjort att
läkaretiken ibland uppfattas som ett allt-
för slutet system – utan möjlighet till in-
syn eller påverkan utifrån. Förändrings-
benägenheten är låg, och när diskrepan-
ser tydliggörs gentemot den allmänna
samhällsmoralen kan det uppstå pro-
blem och missförstånd. Läkarens inten-
tioner ifrågasätts; rätten till obetingad

autonomi kolliderar med den för läkaren
överordnade omtanken om patientens
välbefinnande. 

I slutändan handlar det om allmänhe-
tens förtroende för läkarkåren och läkar-
moralen. Det är sällan av illvilja eller ar-
rogans som läkare undanhåller informa-
tion från patienter. Ibland kan det säkert
bero på försumlighet eller okunskap.
Men många läkare som förtiger infor-
mation gör det av genuin omtanke och
en önskan att skydda patienten från obe-
hagliga sanningar. 
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Patientens rätt att få veta och 
allmänhetens förtroende för läkaretiken

Läkarens moraliska handlande styrs av en komplicerad uppsättning
konventioner som formas inom läkarkollektivet. Läkaretikens legiti-
mitet avgörs i sista hand av allmänhetens förtroende för läkarkåren
och läkarmoralen. Det är sällan av illvilja eller arrogans som läkare
undanhåller information från patienter, många gör det av genuin om-
tanke och en önskan att skydda patienten från obehagliga sanningar.
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”Lagstiftningens föreskrifter
om rätten till information får
inte bli detsamma som en
skyldighet för alla att alltid
behöva ta del av allt, ens om
det egna hälsotillståndet.


