
T
iden är förbi då läkare bestämde
vad som var bäst för patienten och
– ofta med goda intentioner – tona-

de ner risker och överdrev fördelar med
en viss behandling. Nu är det på sätt och
vis mer riskfyllt att vara patient, efter-
som det är osäkert vilka hälsokonse-
kvenser ett ökat patientinflytande har
[1]. Upplysningar om hälso- och sjuk-
vårdsfrågor från olika avsändare på In-
ternet och i medierna influerar patien-
tens preferenser: korrekta uppgifter kan
missförstås, andra kan vara felaktiga.
Även den mest välinformerade kan på-
verkas av psykologiska och sociala fak-
torer till medicinskt irrationella val [2].

Det ökade patientinflytandet innebär
att läkare som en av flera källor måste
presentera fördelar och nackdelar med
olika handlingsalternativ på ett korrekt,
stödjande och individanpassat sätt och
balansera mellan ambitionen att främja
hälsa och kravet att respektera patien-
tens autonomi. 

Det kanske svåraste momentet i detta
är att tala med patienten om risker, s k
riskkommunikation. Som t ex att en ne-
gativ mammografi inte utesluter bröst-
cancer. Eller att sökandet efter en malign
prostatacancer kan leda till att en tumör
opereras bort som patienten inte säkert
dör av, samtidigt som operationen kan
ge svåra biverkningar. BMJ ägnade ny-
ligen ett intressant temanummer åt den-
na uppgift. 

Växande krav på patientdelaktighet
Förmågan att kommunicera om risker
har förmodligen blivit viktigare. Dels till
följd av det växande kravet på patient-
delaktighet (i  Sverige infördes 1999 nya
lagar som preciserar patientens rätt att
välja mellan likvärdiga behandlingsal-
ternativ och rätten till individuellt anpas-
sad information), dels på grund av medi-
ernas ökade inflytande och fokus på häl-
sofrågor. Senare års larm om t ex BSE,
sars, MMR-vaccination och akrylamid i
chips sprids snabbt över världen och
tvingar läkarna och sjukvården att reage-
ra på riskrelaterade hälsofrågor. 

Begreppet risk rymmer en osäkerhet
som är fundamental för medicinen. Som
en numera avliden kollega uttryckte sa-
ken: »Har man Kayser-Fleicherring i
ögat har man Wilsons sjukdom. I övrigt
vet vi aldrig något säkert.« Operationer
kan gå snett, bedömningar kan vara fel-
aktiga, patienten kan tillhöra den lilla
skara som drabbas av en sällsynt biverk-
ning. Läkarens uppgift som utomståen-

de, neutral expert är att rationellt värde-
ra sannolika  effekter av olika åtgärder.
Omvänt kan det uppenbart vara svårt för
en patient att bära denna osäkerhet. I
synnerhet vid allvarlig sjukdom när till-
varon hotar att rämna. 

Delaktighet kan leda till dåliga beslut
Att patienters val långt ifrån alltid styrs
av rationella överväganden har också
belagts i studier. Undvikande av ånger,
en upplevd rättighet till undersökning,
och strävan efter jämlikhet är viktiga
skäl när män väljer att PSA-testas. För-
domar, kulturella och sociala kontexter
för sjukdomar är andra motiv, liksom tro
och tradition. Amerikanska kvinnor med
bröstcancer tenderar att välja drastiska
terapier (såsom extremt toxiska kemote-
rapier) under hänvisning till behovet av
kontroll. Vinster på kort sikt väger ofta
tyngre än långsiktiga risker – många me-
nopausala kvinnor har t ex valt att fort-
sätta med hormonersättning trots den se-
naste tidens oroande fynd [2].

Mot denna bakgrund överraskar det
inte att ökad patientdelaktighet kan leda
till medicinskt ogynnsamma beslut. För-
sök har bl a visat att patienter med för-
maksflimmer som är delaktiga i beslutet
om behandling avstår från warfarin ofta-
re än rekommenderat [3]. Förvisso kan
man förvänta sig att mer delaktiga pati-
enter tar ett större ansvar som på sikt
gagnar hälsan. Studier på diabetespati-
enter tyder också på detta [4]. Men det
faktum att det finns få studier om de häl-
somässiga konsekvenserna av ökat pati-
entinflytandet är i sig en osäkerhet och
illustrerar att ökad patientautonomi inte
drivits fram för att förbättra hälsan. Där-
till kommer en rad praktiska svårigheter
knutna till riskkommunikation (se ne-
dan) som kan försvåra patientens möj-
lighet att delta i medicinska beslut.

Det avgörande argumentet för större
patientinflytande är snarare ökad demo-
krati och jämställdhet inom vården. Om
läkare förr informerade om risker och
fördelar för att förbättra patienternas
hälsa är syftet idag ett annat: Att under-
lätta för patienter att göra en egen be-
dömning [1]. Det kan skapa ångest och
rådvillhet. Därför önskar inte alla höra om
risker, än mindre ta del i medicinska be-
slut. Men de tillhör förmodligen en krym-
pande minoritet. Flera studier har funnit
att patienter generellt önskar både infor-
mation och delaktighet i besluten [1]. 

Rättspraxis i en del länder går idag så
långt att läkare är skyldiga att informera

om sådant som en förståndig person kan
förväntas vilja veta för att fatta ett beslut,
oavsett om informationen efterfrågats
eller ej. Precis vad detta innebär är dock
oklart. Inte minst då läkaren samtidigt
har rätt att hålla tillbaka information om
den kan skada patienten. Hur avgör man
det? Också på en rad andra områden är
juridiken oklar. Hur försäkrar sig läka-
ren om att informationen verkligen gått
fram? Studier tyder på att läkare sällan
tar reda på detta [5], vilket torde öka de
medicinska riskerna med ökad patient-
delaktighet. Och vad gäller om en pa-
tient anser sig ha fattat ett beslut baserat
på felaktig eller otillräcklig information
från läkaren?

Medicinska åtgärder som att patien-
ter efter en hjärtinfarkt bör ta blodförtun-
nande medicin och betablockerare är väl
underbyggda. Dessutom är vinsterna
stora och riskerna små. Men på andra
områden ger vetenskapen ingen entydig
vägledning och handläggningen måste –
mer än annars – styras av patientens vär-
deringar. Om en menopausal kvinna ska
använda hormonersättning eller inte be-
ror bl a på hur hon värderar symtomlind-
ring och osteoporosprofylax kontra ökad
risk för bröstcancer. Något som kan vara
svårt och tidskrävande att ta ställning till
och kräva hjälp av läkaren. En studie
från USA visar emellertid att läkare i
samtal med patienten sällan tar upp pati-
entens egna preferenser [6]. 

Inte tid gå in i detalj
En annan svårighet gäller hur läkaren
vägleder om fördelar och risker. Antag-
ligen förlitar sig många på egna erfaren-
heter och gör i paternalistisk anda en be-
dömning som presenteras för patienten i
kvalitativa termer. Sannolikheten för det
ena eller andra klassas som stor eller li-
ten. Det är subjektivt och ospecifikt och
ger ringa vägledning. Många doktorer
anser sig nog inte ha tid att gå in allt för
mycket i detalj och är dessutom inte be-
kväma med siffror och statistik. Vid en
undersökning fick erfarna läkare svara
på hur stor sannolikheten var att en pa-
tient som testas positiv med hemocult
(sensitivitet 50 procent och falskt positi-
va 3 procent) vid en screening för kolo-
rektal cancer (prevalens 0,3 procent) har
cancer [7]? Rätt svar är runt 5 procent men
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svaren varierade stort. Över hälften upp-
skattade sannolikheten till 50 procent.
Vad betyder det för en patient som ska ta
större ansvar för medicinska beslut?

De som har svårt för statistik har dock
tröst att hämta. Gerd Gigerenzer och Ad-
rian Edwards hävdar att bristande statis-
tikkunskap inte är ett intellektuellt pro-
blem [7]. Snarare läser vi och presente-
rar statistik i fel form, menar de, och ger
förslag på hur statistiska riskbudskap
kan förenklas. Som att tala om absoluta
risker eller antalet patienter som behöver
behandlas för att en ska bli hjälpt, istäl-
let för att tala om relativa risker. Eller att
använda naturlig frekvens i stället för
procentuella sannolikheter för enstaka
händelser. 

Skepsis mot etablissemanget 
Att informera korrekt om risker är givet-
vis en grundförutsättning, men i sig själv
otillräckligt om budskapet ska nå fram.
Försöken att minska olika sorters riskbe-
teende i befolkningen med upplysnings-
kampanjer har till exempel haft liten ef-
fekt. En bidragande förklaring tycks va-
ra att man ofta reducerat människors häl-
sobeteende till en fråga om rationella
överväganden [8]. Ett exempel rör kam-
panjerna mot HIV och aids som inled-
ningsvis inriktades mot homosexuella
män. Men målgruppen tillskrev medier,
myndigheter och experter ett antihomo-
sexuellt förhållningssätt och lyssnade
mer på människor som delade deras
egna erfarenheter [8]. 

En liknande skepsis mot det medi-
cinska etablissemanget förklarar en del
av den minskade MMR-vaccinationen
som uppstod i Storbritannien sedan vac-
cinationen satts i samband med autism
[9]. Befolkningen misstänkte att myn-
digheterna försökte dölja något, bl a ba-
serat på hanteringen av BSE-krisen någ-
ra år innan, och deras ovilja att ta föräld-
rarnas oro på allvar, menar Paul Bellaby.
Han ger tre råd om riskkommunikation
till allmänheten:
– Hälsoauktoriteter måste förvänta sig

att deras åsikter blir utmanade. 
– Bevisen måste fram på ett transparent

sätt som tar hänsyn till olika gruppers
förståelse. 

– Att informera om risker handlar om
tvåvägskommunikation och om att
uppnå ett samförstånd.

Dessa till synes banala råd kan också ap-
pliceras på individuell riskkommunika-
tion [8]. Den som informerar måste ta
hänsyn till kontexten där informationen
ska verka och åtnjuta patientens förtro-
ende. Förtroendet lär öka ju mer tillit och
information en läkare erbjuder patien-
ten, och ju mer läkaren är beredd att lyss-
na. Ett intressant begrepp i samman-

hanget är »populär epidemiologi«, som
myntats för att beskriva hur människor
förstår risker genom sina vardagliga er-
farenheter av hälsa, sjukdom och relate-
rade fenomen. 

Hjälpmedel finns – men inte i Sverige
På senare år har det utvecklats flera be-
slutshjälpmedel för att hjälpa läkare att
kommunicera om risker och erbjuda pa-
tienter stöd vid olika val. Alla medicins-
ka val är förstås inte lika svåra och för att
ge vägledning om svårighetsgraden har
evidensbaserade grupper tagit fram
scheman som klassificerar dessa val ef-
ter vetenskapliga bevis och storleken på
ration mellan risker och fördelar. I ett
schema enligt Ian Chalmers, tidigare
chef för Storbritanniens Cochrane Cen-
ter, finns exempelvis sex kategorier, från
»fördelaktiga alternativ« till »sannolikt
ineffektiva eller skadliga alternativ«. 

Hur beslutsprocessen bäst går till va-
rierar beroende på hur valet klassifice-
ras, menar Annette O’Connor och med-
arbetare [10]. Är bevisen entydiga och
fördelarna stora kan konsultationen vara
rakare, medan beslut som rör vetenskap-
ligt mindre entydiga val kan kräva en de-
taljerad diskussion och en öppnare stra-
tegi, där patientens egna värderingar får
större utrymme. 

Idag finns omkring 400 beslutshjälp-
medel för olika medicinska valsituatio-
ner i ett register hos Cochrane Collabo-
ration. De innehåller bl a följande kom-
ponenter: detaljerade beskrivningar av
olika handlingsalternativ och utfall, san-
nolikheter för olika utfall anpassade ef-
ter individen, övningar för att ta reda på
hur patienten värderar olika risker och
fördelar, vägledning i beslutsfattande
och kommunikation och beskrivningar
av andra patienters val. Många av be-
slutshjälpmedlen är idag tillgängliga via
Internet och kan användas av patienter-
na i anslutning till en konsultation. 

Krångligt? Måhända, men översikts-
studier av Cochrane har visat att hjälp-
medlen förbättrar kvaliteten på patien-
ters beslut. Även de faktiska besluten
kan påverkas; antalet elektiva kirurgiska
åtgärder minskade i en del fall med 23
procent, jämfört med patienter som fick
sedvanlig konsultation [10]. 

Beprövade redskap som dessa borde
rimligen vara användbara också i Sve-
rige. Att de ännu inte finns – fyra år efter
att lagar infördes för att stärka patienter-
nas inflytande – är dock symtomatiskt.
Enligt en utvärdering Socialstyrelsen
gjort efter lagändringarna är både perso-
nal och patienter i Sverige okunniga om
lagarna och hur de ska tillämpas, och
landstingens insats för att informera om
lagändringarna varierar, vilket bl a drab-
bar funktionshindrade och patienter som

inte har svenska som modersmål. Vida-
re är personalens förmåga att kommuni-
cera bristande, patienter har svårt att ta
till sig information och har i djupinter-
vjuer uttryckt en otrygghet med ökad au-
tonomi. En del av problemen kan för-
modligen tillskrivas bristande tid. Sjuk-
vården verkar heller inte fullt ut utnyttja
IT-teknologins möjligheter för upplys-
ning, och kvaliteten brister på landsting-
ens hälsosidor på Internet [11]. Det är
beklagligt eftersom patienten ofta lider
brist på saklig information.  

Dagens situation, förmodligen delvis
relaterad till brister i utbildningen och
otillräcklig tid för patientsamtal, betyder
att ökat patientinflytande blivit mer risk-
fyllt än nödvändigt. En sak är att patien-
ter inte följer läkares råd. Något helt an-
nat är om de gör det utan att ha erbjudits
adekvat information och vägledning. 
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