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lt debatt

Svenska Dagbladet den 3 januari 2008
att fostret får människovärde först i
samband med födelsen, vilket enligt
hans definition är i graviditetsvecka 23,
vilket överensstämmer med punkt 3 i
SMERs sammanställning.

Det är i princip tre uppfattningar som
står mot varandra. När det som med fos-
terdiagnostik mycket handlar om etiska
aspekter kan vikten av en öppen debatt i
samhället inte nog understrykas. Det är
ett hälsotecken att diskussionen om
KUB nu har startat, men det är väl sent
för att den på ett avgörande sätt ska
kunna påverka beslutsprocessen inom
landstingen. Diskussionen om införan-
det av KUB borde ha startat mycket tidi-
gare för att på ett bättre sätt kunna ut-
göra ett underlag i den politiska besluts-
processen.

Etiska överväganden bör utgöra en vik-
tig del av argumentationen när de poli-
tiska besluten ska fattas i frågor av den-
na karaktär. Etik handlar emellertid
inte enbart om att ta ställning i sådana
grundläggande etiska frågor som kan
leda till ett förbud att använda en ny me-
tod i sjukvården. Det handlar lika myck-
et om att ange under vilka förutsättning-
ar en ny metod kan få tillämpas, så att de
grundläggande etiska värdena kan till-
godoses på bästa sätt.

De grundläggande värden som kan
hotas av fosterdiagnostik är exempelvis
människosyn, människovärde och inte-
gritet. Dessa värden skyddas bland an-
nat om det är kvinnan och hennes part-
ner som med utgångspunkt från sina
livserfarenheter själva tar ställning till
om de är villiga att acceptera det erbju-
dande om fosterdiagnostik som sjukvår-
den ger. 

Den medicinska informationen är i
dessa sammanhang lika viktig som den
information Svante Linusson som föräl-
der till ett barn med Downs syndrom
kan ge och beskriver i sina båda inlägg.
För att det enskilda paret ska kunna fat-
ta dessa svåra beslut krävs att det finns
en noggrant genomtänkt informations-
plan inte bara inom vården utan även i
samhället. 

Hur en sådan plan kan se ut har beskri-
vits av SMER i de bägge tidigare be-
skrivna yttrandena om fosterdiagno-
stik. Utformningen av detaljerna i pla-
nen kan kräva mera forskning eftersom
kunskaper inom området fortfarande
till viss del saknas. Om paret inte kan
tillförsäkras all nödvändig information
om fosterdiagnostik, och därmed möj-
ligheterna att själva ta ställning till om
de önskar göra en sådan undersökning,
kan all fosterdiagnostik ifrågasättas –

inte bara KUB, utifrån ett etiskt per-
spektiv.

En annan förutsättning för att foster-
diagnostik ska kunna anses etiskt accep-
tabel är att människovärdet för indivi-
der med funktionshinder inte hotas. För
att kunna uppnå detta måste det vara ett
verkligt alternativ för den gravida
kvinnan och hennes partner att kunna
avstå från fosterdiagnostik. 

Introduktionen och användningen av
nya metoder för fosterdiagnostik får
därför inte ske på bekostnad av stöd-
jande och behandlande insatser för in-
divider med funktionshinder. Det stöd
vi ger de svaga i samhället säger också
något om vilket samhälle vi vill ha. Det
måste enligt min mening finnas plats i
vårt samhälle både för individer med
funktionshinder och för en ansvarsfullt
bedriven fosterdiagnostik.

Jag anser att KUB kan etiskt försvaras
om den gravida kvinnan och hennes
partner uppfattar det som ett erbju-
dande som de själva kan bestämma över
om de ska anta eller ej. Information ska
vara utformad så att det verkligen blir ett
fritt val. En förutsättning för detta är att
familjer med barn som har funktions-
hinder får ett starkt stöd från samhället.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

■ I Läkartidningen 47/2007
(sidan 3519) rapporteras att
ytterligare två lokala läkarför-
eningar, Örebro och Västra
Götaland, förhandlat fram av-
stegsavtal från Arbetstidsla-
gen (ATL) med arbetsgivaren.
Vår ordförande Eva Nilsson
Bågenholm uttrycker med
»väldigt bra« sin stora till-
fredsställelse med de två avta-
len. I mitt landsting (Jönkö-
ping) slöt läkarföreningen re-
dan sommaren 2007 ett lik-
nande avtal, vilket då också
välkomnades av Läkarförbun-
det. 

Nu skäms jag lite när jag mås-
te avslöja min okunnighet och
berätta att jag inte förstår hur
varje avtal om avsteg från ATL
kan beskrivas som en facklig

seger. Och jag har inte förstått
varför Läkarförbundet driver
på lokalföreningarna att avta-
la bort Arbetstidslagens regler
för sina medlemmar? Vad är
det för fel på ATL ur Läkarför-
bundets synvinkel?

Jag har sedan årsskiftet 2006/
2007 med arbetsgivarens
tolkning av ATL fått möjlighet
att gå hem vid lunch dagen
efter en beredskapsnatt på
kirurgkliniken. Det mår jag
bra av och säkert också mina
patienter. Inte blir mitt välbe-
finnande större av att skjuta
fram den ledigheten fem eller
sju dagar? Och vad är det som
säger att det är lika bra med
9 eller 8 timmars dygnsvila
när lagen föreskriver 11?

Med en enkel logik borde

väl arbetsgivaren vara den
part som, för att inte bryta
mot lagen, måste hitta lös-
ningar för att anpassa arbets-
tiderna för dem som deltar i
jour och beredskap? Det är
säkert ett svårlöst problem på
många ställen, och det är na-
turligt om arbetsgivaren för-
söker skapa avstegsavtal som
ett av flera medel för att lösa
detta. Men när läkarförening-
en då går arbetsgivaren till
mötes och gör avsteg från la-
gens krav på vila borde det väl
kompenseras med förbätt-
ringar inom andra områden
av arbetsmiljön! 

Några sådana förbättringar
beskrivs inte i referatet av av-
talen i Västra Götaland och
Örebro och finns inte heller i

Jönköpingsavtalet. Så varför
är dessa avstegsavtal en seger
för läkarkåren? Vad har vi
som läkarkår egentligen för
problem med ATL? Vilket för-
hållningssätt och vilka motiv
driver på?

Gunnar Persson
överläkare, kirurgkliniken,

Länssjukhuset Ryhov,
Jönköping

gunnar.persson@lj.se

PS. Införande av »smart
cards« för smidig inloggning
till datorsystem för läkare
som rör sig mellan olika ar-
betsplatser/datorer skulle
kunna vara en arbetsmiljöför-
bättring värd att förhandla
om inför kommande avstegs-
avtal! 

Apropå! Arbetstidslagen

Är det fel att följa Arbetstidslagen?




