
Trots att rätten till hälsa erkänts som mänsklig rättighet i 
dryga 50 år finns det stor okunskap – bland både läkare och

jurister och såväl nationellt som internationellt – om vad 
denna rättighet kan betyda för en befolknings hälsotillstånd. Inne-
börden av rätten till hälsa har förtydligats i flera FN-dokument. Vad
som återstår är att skyldigheterna integreras i all lagstiftning, även
den som rör hälso- och sjukvården.

❙ ❙ »Situationen inom förlossningsvår-
den i Stockholm kritiserad av FN. Sveri-
ge bryter mot mänsklig rättighet till häl-
sa genom att diskriminera kvinnor.«

Är rubriken sann? Det kan finnas en
möjlighet att vi får läsa detta då Sverige
nästa gång rapporterar till FNs kommitté
för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. 

Juridik och medicin – sammanvävda fält
Juridik och medicin är två skilda disci-
pliner med olika språk och olika veten-
skapliga traditioner. Juridik är en huma-
nistisk vetenskap med hårda krav på lo-
gik, stringens och kausalsamband i prak-
tisk tillämpning, främst gällande indivi-
duella fall. Medicin är en naturveten-
skap med hårda krav på logik, stringens
och kausalsamband statistiskt bevisade i
praktisk tillämpning, främst gällande
populationer. Trots detta är de två fälten
i högsta grad sammanvävda. De verkar
för samma slutmål, det mänskliga välbe-
finnandet. 

Mänskliga rättigheter är krav på sta-
ter angående deras positiva och negativa
skyldigheter mot sina medborgare.
Mänskliga rättigheter handlar om förut-
sättningarna för människors välbefin-
nande – eller hälsa i vidare mening – ex-
empelvis rätten till liv, rätten till utbild-
ning, rätten till information, barns rätt
till fritid och också rätten till hälsa. I
princip alla mänskliga rättigheter måste
vara tillgodosedda för att välbefinnande
ska föreligga; rätten till hälsa kan inte
särskiljas eller tillämpas isolerat.
Mänskliga rättigheter främjar en befolk-
nings hälsostatus.

Denna artikel beskriver sambandet
mellan hälsa som mänsklig rättighet och

vilka möjligheter hälsosektorn – vård-
personal, hälsoplanerare och staten – har
vad gäller att främja hälsa och mänskli-
ga rättigheter nationellt och globalt.  

Mänsklig rättighet – bindande standard
Mänskliga rättigheter är internationella
konventioner [1] som binder de länder
som ratificerat dem. Den inneboende
styrka konventionerna har beror på det
faktum att de är internationellt överens-
komna standarder (genom sedvana eller
ratificering). Detta innebär att de är strikt
definierade och att deras innehåll inte
kan förändras. Varje konvention överva-
kas av en kommitté, som tar emot rap-
porter från varje land om tillämpningen
av rättigheterna i respektive land. Kom-
mitténs kommentarer till varje stats rap-
port och de s k allmänna kommentarer-
na (general comments) om vissa rättig-
heter förtydligar innehållet i konventio-
nerna. 

Mänskliga rättigheter indelas i civila
och politiska (första generationen), eko-
nomiska, sociala och kulturella (andra
generationen) samt s k grupprättigheter
(group rights), exempelvis rätten till ut-
veckling (tredje generationen). Alla rät-
tigheter berör i större eller mindre ut-
sträckning människors hälsa. Rätten till
hälsa [2] hör till andra generationens rät-
tigheter. När det är ekonomiskt omöjligt
att omedelbart tillämpa rättigheterna kan
de få implementeras gradvis, förutsatt
att exempelvis en förbättring sker år från
år samt att anmälan om detta sker till
kommittén.  

Statens förpliktelser
Är det statens skyldighet att se till att alla
är friska? Nej, men staten har en rad för-
pliktelser av olika karaktär, som alla är
förutsättningar för att alla individer ska
åtnjuta »the highest attainable standard
of health« [3] utan diskriminering. Lä-
kare, annan vårdpersonal och hälsopla-

nerare kan främja mänskliga rättigheter
i sitt dagliga arbete. Rätten till hälsa in-
nebär förpliktelser för staten som sträck-
er sig från avhållanden eller förhindran-
den till positiva handlingar. Detta kan il-
lustreras genom ett uttalande från Kom-
mittén för eliminerandet av alla former
av diskriminering av kvinnor (CEDAW)
[4], där det sägs att staten ska: 
1. Respektera kvinnors rätt till hälsa ge-

nom att själv inte kränka, exempelvis
genom att tillåta att information om
sexuellt överförbara sjukdomar
(STD) sprids eller genom att själv
inte tortera eller genom att via
lagstiftning förbjuda tortyr.

2. Beskydda kvinnors rätt till hälsa ge-
nom att hindra andra aktörer från att
bryta mot kvinnors rättigheter, exem-
pelvis genom att bestraffa män som
misshandlar sin partner. 

3. Främja kvinnors rätt till hälsa genom
positiva handlingar inom hälsosek-
torn, exempelvis genom att tillhanda-
hålla hälsovård som är tillgänglig,
icke-diskriminerande, kulturellt ac-
ceptabel och av kvalitet [5], samt
inom alla andra sektorer, t ex utbild-
ningssektorn.

Utvecklingen av området hälsa och
mänskliga rättigheter har gått framåt
kraftigt under de senaste 5–10 åren. En
gemensam plattform av internationellt
överenskomna bindande och icke-bin-
dande avtal som behandlar hälsa och
mänskliga rättigheter finns. Ett gemen-

202 Läkartidningen  ❙ Nr 3  ❙ 2004  ❙ Volym 101

Medicin och samhälle

Hälsa – mänsklig rättighet i 50 år
Rättighetsbaserad sjukvård utan diskriminering
främjar folkhälsan nationellt och globalt 

FILIPPA W BERGIN
jur kand, projektledare vid Amnesty 
Business Group 
(filippa.bergin@amnesty.se)

Global hälsa

Gästredaktör för serien Global häl-
sa: Staffan Bergström
Serien inleds i detta nummer. Se
också artiklar på sidorna 168, 198
och 206.

V I
N

JE
TT

: H
EL

EN
A

LU
N

DI
N

G



samt språkbruk har till viss del börjat ut-
vecklas. De olika fackorganen inom FN,
t ex WHO, ILO (International Labour
Organization) och Unicef, arbetar fram
inte bara policydokument för att hantera
frågan utan också mer direkta handlings-
planer. 

Kommittéerna för mänskliga rättig-
heter tar allt oftare upp hälsofrågan med
stater samt har publicerat flera »general
comments« [6] som berör hälsa. Exem-
pelvis har Kommittén för politiska och
civila rättigheter (CCPR) redan 1982 ut-
talat att rätten till liv ska tolkas extensivt;
den anses innehålla krav på handlingar
som får till följd att barnadödligheten
minskar och den beräknade livslängden
ökar. Naturligtvis finns det många svå-
righeter kvar för de olika FN-organen,
och kommittéerna i synnerhet är i behov
av den sakkunskap och de epidemiolo-
giska data som fackorganen besitter.

Mödradödlighet – brott mot rätten till liv
Just mödradödlighet är något som flera
mänskliga rättighetskommittéer tagit
upp: Barnkommittén (CRC), Kom-
mittén för mänskliga rättigheter (HRC)
och Kommittén för ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter (CESCR och
CEDAW). Även fackorganen ILO och
WHO har starkt betonat dels sambanden
mellan mödradödlighet och brott mot
mänskliga rättigheter, dels att hög möd-
radödlighet är en kränkning av mänskli-
ga rättigheter i sig [7]. Mödradödlighet
har komplexa orsaker och berör därför
många mänskliga rättigheter. Något för-
enklat anses hög mödradödlighet vara
ett brott mot rätten till liv, och hög död-
lighet orsakad av något som endast kvin-
nor drabbas av (medan män med »lik-
värdig« sjukdom inte dör) anses vara ex-
empel på diskriminering. 

Andra exempel från hälsosektorn på
vad som kan anses vara brott mot
mänskliga rättigheter inkluderar diskri-
minering i tillgången till hälsovård och
hälsorelaterad information, att undan-
hålla information som är nödvändig för
att fatta hälsorelaterade beslut (t ex om
spridningsvägar för HIV) och att undan-
hålla vissa delar av eller hela befolk-
ningen nya forskningsrön. 

Rätten till hälsa globalt
Hälsa och mänskliga rättigheter har ut-
vecklats mer specifikt i ett antal interna-
tionella konferenser och dokument, t ex
»The Cairo Programme of Action« (re-
produktiv hälsa) [8] och »The Beijing
Declaration« (kvinnors hälsa) [9]. Dessa
dokument vägleder FNs fackorgan och
fonder i deras arbete med hälsa och
mänskliga rättigheter. Unicef uttalade ti-
digt att allt arbete inom organisationen
grundar sig på Barnkonventionen. Uni-

cef har t ex publicerat en implemente-
ringshandbok för barns rättigheter som
tillhandahåller praktiska instrument av
typen komihåglistor [10]. WHO har un-
der ett flertal år arbetat med en policy för
organisationen som helhet, samtidigt
som detaljarbete med implementering
pågår i de olika programmen.

Rätten till hälsa nationellt
Nationell tillämpning är kanske ännu
viktigare än global tillämpning på grund
av den möjlighet till kontroll av efterlev-
nad som finns genom domstolsväsendet
och andra ansvarskrävande instanser.
Det som krävs är integrering av skyldig-
heterna i all lagstiftning, även inom häl-
sosektorn. Mänskliga rättigheter kan
inte tillämpas genom separata och mer
eller mindre tydliga målsättningar, oav-
sett vilken teknik som används i landet
för inlemmandet av internationella kon-

ventioner i nationell rätt. »The devil is in
the detail« brukar amerikanska bolags-
jurister säga, och den dagliga detaljera-
de tillämpningen av mänskliga rättighe-
ter av bl a personal i hälsosektorn är det
avgörande. Detta är en fråga som inte
bara berör u-länder utan alla länder. I
Sverige finns exempel som kan tolkas
både som positiva kränkningar (t ex ste-
riliseringen av förståndshandikappade
kvinnor i Sverige på 1950- och 1960-ta-
len) och som brist på handling/negativa
kränkningar (t ex psykiskt och fysiskt
hälsotillstånd bland barn till flyktingar
utan uppehållstillstånd). 

Ofta tillämpar hälsosektorn mänskli-
ga rättigheter utan att kalla sitt arbete för
»främjande av mänskliga rättigheter«.
Den medicinska etiken t ex är ett närlig-
gande ämne. Skillnaden här är att etiken
ytterst är frivillig, medan mänskliga rät-
tigheter är bindande. Att direkt och utta-
lat tillämpa mänskliga rättigheter gör att
de mänskliga rättigheterna blir ett sy-
stem som kan användas för att analysera
direkta och indirekta hälsoförutsättning-
ar. Man kan mäta sitt arbete mot dessa
och försäkra sig om att ingen grupp och
ingen rättighet/hälsoförutsättning glöms
bort. 

Det civila samhället och i vissa fall sta-
ter har under längre tid engagerat sig
inom vissa specifika områden. Repro-
duktiv hälsa (kvinnors och tonåringars
tillgång till reproduktiv hälsoservice och
information) är ett område där mycket ar-
bete har skett. I HIV-epidemins början
uppfattades en tänkt motsättning mellan
folkhälsan och de smittades mänskliga
rättigheter, speciellt vad gällde tvångsåt-
gärder. Senare har det visats att flera
kränkningar av en individs mänskliga rät-
tigheter (t ex genom tvångsåtgärder) har
ökat snarare än minskat individens sår-
barhet för smitta och därigenom ökat ris-
ken för folkhälsan. Fysiska och mentala
handikapp och diskriminering är också
ett område där många har engagerat sig. 

Bevisa det!
När det gäller mänskliga rättigheter ef-
terfrågas epidemiologiska data som vi-
sar att mänskliga rättigheter främjar häl-
sotillståndet i en bestämd population.
Mänskliga rättigheter är både direkta
och indirekta hälsodeterminanter, och
för flera av de direkta hälsodeterminan-
terna är orsakssambandet lätt att beläg-
ga: Frånvaro av tortyr är hälsofrämjan-
de. Orsakssambandet är också belagt vid
vissa andra indirekta hälsodeterminan-
ter: Sambandet mellan kvinnors utbild-
ningsnivå (rätten till utbildning och från-
varon av diskriminering) och den ökade
överlevnaden för henne själv och hennes
barn är klart belagt. Orsakssambanden
vid tillämpning av andra indirekta hälso-
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Att mänskliga rättigheter tillämpas på
nationell nivå är kanske ännu viktigare,
eftersom domstolsväsendet erbjuder
möjlighet till kontroll av efterlevnad.

”Den medicinska etiken t ex
är ett närliggande ämne.
Skillnaden här är att etiken
ytterst är frivillig, medan
mänskliga rättigheter är
bindande.
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determinanter/mänskliga rättigheter är
mycket komplexa och inbegriper ofta
många determinanter. 

Det är svårare att epidemiologiskt
visa att kvinnors ökade möjlighet att fritt
delta i offentliga möten (en mänsklig rät-
tighet) och därigenom skaffa sig kun-
skap om preventivmedel, eller att däri-
genom förhindra diskriminering inom
hälsosektorn, förbättrar kvinnans häl-
sostatus. Dock ska det poängteras att alla
mänskliga rättigheter har ett egenvärde
och ska uppfyllas oavsett samband med
förbättrad hälsa.

Mycket arbete läggs ner inom både
FNs fackorgan inklusive WHO, NGO
(Non Governmental Organisations), dvs
frivilligorganisationer (t ex WHOs pro-
gram för dels barn- och ungdomshälsa,
dels reproduktiv hälsa), FNs kommittéer
för mänskliga rättigheter och bland värl-
dens universitet vad gäller att utveckla
indikatorer och  »benchmarks« för att
mäta tillämpningen av mänskliga rättig-
heter och konsekvenserna av tillämp-
ningen. Detta sker inom många områ-
den, så även inom hälsa och mänskliga
rättigheter. Vad gäller utvecklingen av
dessa indikatorer bör två huvudteman
betonas. För det första: Många mänskli-
ga rättigheter som utgör indirekta hälso-
determinanter (t ex förbudet mot dis-
kriminering) handlar om processer, dvs
hur något görs. Indikatorer som utveck-
las för dessa mänskliga rättigheter mås-
te vara processinriktade och inte resul-
tatinriktade. För det andra: När vanliga
hälsodata används för att utvärdera
mänskliga rättigheter är det nödvändigt
att data analyseras med beaktande av oli-
ka grupper i samhället (t ex kön, etnici-
tet, religion, språk etc). Annars omöjlig-
görs den så viktiga bedömningen av fö-
rekomsten av diskriminering. 

Rätten till hälsa och vårdens vardag
För att främja mänskliga rättigheter i
vårdens vardag är det inte nödvändigt att
vara utbildad jurist eller att behärska
hela den komplexa materia som utgör
den internationella rätten. Tvärtom, de
långsiktiga förändringarna av arbetssätt
inom vissa områden kan ge verkliga re-
sultat. Detta arbete ger tyvärr inga stora
rubriker eller extra anslag. Rättighetsba-
serad hälsoplanering och hälsovård kan
i Sverige starta med 
• speciell uppmärksamhet på faktisk

diskriminering,
• konsekvenser för sårbara grupper, 
• delaktighet samt
• viss grundläggande utbildning om

mänskliga rättigheter för läkarkåren. 
För vårdgivare kan tilläggas
• patientens rätt till information och

fritt beslutsfattande
• konfidentialitet i vidare bemärkelse.

Som instrument kan checklistor utveck-
lade för specifika situationer användas
[10]. 

Hälsosektorn i Sverige och globalt
och FNs fackorgan kan göra mer för att
främja mänskliga rättigheter och förbätt-
ra individers livssituation än all världens
poliser och domare. Det positiva främ-
jandet av mänskliga rättigheter förbätt-
rar folkhälsan. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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kan göra mer för att främja
mänskliga rättigheter och
förbättra individers livs-
situation än all världens 
poliser och domare.


