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Sammanfattning  
Bakgrund Upprinnelsen till detta arbete är diskrepansen mellan hur etiska problem hanteras av 
läkare i klinisk praxis & de riktlinjer samt lagar som finns. Förutom detta föreligger det även stor 
variation i hur etiska problem hanteras av läkare. Syftet med denna studie är att utforska hur läkare 
resonerar kring kraven på autonomi & informerat samtycke i klinisk praxis. Detta med 
utgångspunkt ifrån hur olika läkare förhåller sig till dessa etiska principer.  
Metod För att genomföra denna studie har valts en kvalitativ metod med litteraturstudier, & en 
semistrukturerad intervju; fem läkare inom olika specialiteter, på ett universitetssjukhus har 
intervjuats. Intervjuerna har transkriberats, analyserats & kategoriserats. 
Resultat Det skiljer sig inte så mycket åt mellan läkarnas förståelse av olika etiska begrepp. De 
ger däremot uttryck för relativt olika förhållningssätt gällande hur mycket information & 
vägledning en patient eller patientgrupp bör få. Vissa läkare tycker man bör anpassa mängden 
information & vägledning utifrån patienternas egna önskemål. Vilka diagnoser eller 
sjukdomstillstånd patienterna har, spelar även roll för hur läkarna hanterar de etiska frågorna. Få 
läkare tar upp vikten av fortsatt etisk träning/utbildning. 
Slutsatser De skillnader som nämnts ovan kommer att finnas kvar & måste få finnas kvar. Detta 
beroende på variationer i läkarnas förhållningssätt samt deras bakgrund & erfarenheter. Olika 
patientgrupper samt vilka sjukdomstillstånd som behandlas, kan även ge upphov till skiftande krav 
på information samt vägledning. Det behövs en dialog mellan etiker & kliniker. Fortsatt etisk 
träning & utbildning för läkare behövs. Kliniska etiker (inte bara inom klinisk genetik) skulle 
kunna vara till hjälp. 
 
Abstract 
Introduction: The way physicians use and relate to respect for autonomy and informed consent 
seems to differ between doctors I Sweden. There also seems to be differences between rules and 
regulations concerning medical ethics & the ways doctors act in praxis.  
Aim: This paper will investigate how some physicians understand & use autonomy and informed 
consent. Both theoretical & in the way they act in their daily work. 
Method: By using a descriptive and explorative design, including reading of relevant literature & 
performing semi-structured interviews. The interviews were analysed using qualitative content 
analysis. 
Results: The way the interviewed physicians understand autonomy & informed consent doesn’t 
differ so much. However, there is more divergence in how much information and directiveness the 
interviewed gives their patients. Some physicians argue that it has to be like this, depending on 
both the disease and what kind of background the patient has.  
Conclusion: The differences mentioned above will & have to persist. This depending on 
differences in the physicians’ attitudes, backgrounds & experiences. The diseases treated and 
differences between patients, what they desire to know & how much guidance they want, will also 
give rise to differences. There is a need for dialog between ethicists & physicians. Continuous 
ethical training among physicians is also needed. The use of clinical ethicists could be one to 
achieve this. 
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Bakgrund  
Det tycks finnas en diskrepans mellan läkares etiska förhållningsätt & lagstiftning samt etiska 
riktlinjer. Även hur läkare hanterar & förhåller sig till autonomi & informerat samtycke, i sin 
kliniska vardag, verkar skilja sig åt mellan olika läkare.1 
Att den kliniska vardagen för läkare & andra yrkeskategorier inom vården, dessutom är stressad, 
gör att dessa frågor inte alltid hinns med, eller prioriteras. Förutom den introduktion & 
undervisning som läkare får under sin grundutbildning, är det sedan närmast ett undantag om 
fortbildning & träning i dessa frågor upprätthålls. Detta arbete fyller (på ett mycket blygsamt sätt) 
ett behov att undersöka detta glapp mellan hur läkare hanterar etiska frågeställningar/problem & 
vad lagar, etiska råd samt läkarförbund förespråkar. 
 
Det finns idag inte mycket studerat eller undersökt kring detta i Sverige. I en artikel av Eriksson 
m.fl.2, behandlas dock problemet med etiska riktlinjer & regler; att de är väldigt många, innehåller 
för riktade regler mm. Paradoxalt nog visar deras undersökning att dessa riktlinjer inte används av 
läkarna, om de ens känner till dem. Denna iakttagelse kommer även föreliggande arbete att påvisa. 
Artikelförfattarna hävdar i korthet att man, i stället för att utöka/skriva om dessa regler, borde 
inrikta sig på att utveckla & underhålla etisk kompetens genom träning/övning. 
 
Att vård & behandlingar idag förutsätts ske med informerat samtycke & med respekt för 
patientens integritet & autonomi är närmast en självklarhet. Detta i kontrast till den tidigare mer 
förhärskande paternalistiska hållningen, där läkaren i sin egenskap av läkare, berättade för 
patienten vad som skulle göras. Denna förändring i förhållningssätt har bl.a. hänvisats till en ökad 
demokratisering i relationen mellan läkare & patient.3 Det förekommer dock att vissa läkare idag 
intar en mer paternalistisk hållning. Där man som läkare/behandlare talar om för patienten vad 
som bör/ska utföras. Detta trots att respekten för autonomi är den offentliga hållningen både hos 
behandlare, samt sjukvårdens administratörer och granskare. Kan detta vara en indikation på en 
återkomst av ett paternalistiskt förhållningssätt hos vissa läkare? Har autonomi och informerat 
samtycke, som allenarådande etisk princip i svensk sjukvård, tappat mark för ett paternalistiskt 
synsätt? Eller finnas det plats för båda att samexistera? Nedan följer ett citat från Ahlzén4 som 
dock tycker sig noterat en motsatt trend, rörande att etiskt mer korrekta läkare är här för att stanna: 
 

But this is not the whole story, of course. The ‘patient as a person’ has also come to stay. The paternalistic 
physician, as Godlike in his knowledge as in behaviour, will never return. The ethical implications of new 
technologies will not, as they largely were in the 19th and early 20th century, be ignored. 

 
De läkare som väljer ett mer paternalistiskt sätt gör inte detta pga. nonchalans eller elakhet. De gör 
det med patientens bästa för ögonen, vilket senare i arbetet skall exemplifieras. Man intar även 
detta förhållningssätt då vissa patienter önskar detta. Dessa patienter vill att läkaren talar om för 
dem hur de ska handla. Som behandlande läkare kanske man även väljer detta förhållningssätt 
som ett överlevnadsknep. Här kan man då hänvisa till de ökande krav som ställs på läkaren; etiska, 
tekniska & informationsmässiga. Och det som då kanske först får stryka på foten är de etiska 
kraven. 
Autonomi & informerat samtycke Thomas Percival skrev i ”Medical Ethics” från 1792 
(färdigställda 1803) bl.a. om att inte ge patienter för mycket information om den behandling de 
skulle få. Risken var att de skulle bli för rädda. Läkaren skulle visa viss omsorg om sin patient, 

                                                
1 Löfmark & Ågård, LT nr 52, 2009 
2 Eriksson et al 2008 
3 Hermerén & Lynöe 2008 s 27 
4 Ahlzén 2010 
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men att informera om behandlingar, vore rent kontraproduktivt, enligt Percival5. Han grundade 
sina rekommendationer på principerna om att inte skada samt att göra gott. Detta har sedan fått ge 
stöd åt det paternalistiska förhållningssättet mellan läkare & patient.6 Dessa åsikter kan idag 
tyckas vara förlegade & ekon från en svunnen era. Dock menar Sommerville att det var på detta 
sätt läkare hanterade information/informerat samtycke långt in på 70-talet.7 Detta menar även 
Beauchamp & Childress.8 
 

Idag är det annorlunda, SMER (Statens medicinsk-etiska råd) har följande om informerat 
samtycke på sin hemsida: 

Kravet att en medicinsk åtgärd skall föregås av ett informerat samtycke tillmäts stor betydelse i medicinsk etik. 
För att kunna utöva självbestämmande måste man vara väl informerad… ha förstått informationen och vara fri 
att välja (min kursivering), dvs. inte vara utsatt för tvång eller i sådan beroendeställning att det fria 
informerade valet blir en illusion. 

 
Man har länge hävdat att informerat samtycke kan grundas på principen om autonomi. ”Principen 
om informerat samtycke motiveras utifrån autonomiprincipen.”9 Även Beauchamp & Childress10 
menar att informerat samtycke vilar på autonomins grund, men de betonar även att autonomin & 
det informerade samtycket inom bioetiken, fortsätter att utvecklas/diskuteras. De påpekar även att 
det inte är försvarbart att upphöja autonomin till allenarådande etisk princip vid etiska spörsmål. 
De övriga tre etiska principerna - inte skada, göra gott, rättvisa - spelar även de viktiga roller. I 
Sverige & stora delar av västvärlden, tycks dock autonomiprincipen ha fått spela en stor roll.11 
 
Att autonomi & informerat samtycke fortsatt diskuteras märks bl.a. då ett symposium 2006 
ägnades åt denna länge heliga allians.12 Neil C Manson och Onora O’Neill13 påstår att informerat 
samtycke är mer problematiskt än debatten medger. De menar att det inte går att dra en tydlig 
gräns mellan den förlegade paternalististiska rollen som läkare haft tidigare och det nuvarande 
kravet på vad som ska omfattas för att vårdgivaren har avgett ett fullgott underlag för patienter att 
ta beslut på. Förmågan för enskilda att ta emot komplex information som kräver medicinska 
kunskaper gör att man sällan kan uppnå denna fullständiga förståelse för vilken behandling som 
erbjuds. Och även de som förstår sin anamnes fullständigt är sannolikt påverkade av 
känslomässiga faktorer rörande sin ohälsa, att informationen och samtycket av den anledningen 
ändå inte fullt ut harmonierar. Även svenska röster har problematiserat informerat samtycke. 
Kihlbom14 tar i en artikel från 2007 upp detta förhållande & menar att kopplingen mellan 
respekten för patientautonomi & informerat samtycke är svagare än vad som tidigare hävdats.  
Järhult15 tar i en artikel i Läkartidningen upp problemet med att bedöma om förutsättningar för 
informerat samtycke finns, samt att informationen måste anpassa till olika patienters 
förmåga/kapacitet.  

                                                
5 Percival 1803 
6 Beauchamp & Childress 2013 s 13, 34 
7 Sommerville 2006  
8 Beauchamp & Childress 2013 s 121 
9 Collste 1996 s 43 
10 Beauchamp & Childress 2013 s 140f 
11 Läkartidningen Nr 51-52 2012, 2352. Hänvisas även till HSL 
12 VIII Annual Symposium on Biomedicine, Ethics and Society: “Rethinking Informed Consent: 
The limits of autonomy”.  
13 Manson & O ́Neill 2007 s 154, 156 
14 Kihlbom 2008 s 146-149. 
15 Järhult, Läkartidningen nr 14 2008 s 1005 
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Begrepp I den etiska litteraturen & debatten använder man två begrepp som på engelska kallas för 
Directiveness & Non-Directiveness. Begreppen framställdes första gången 1997 16Dessa två 
begrepp används framför allt vid konsultation & vägledning inom den kliniska genetiken(”genetic 
counselling”), samt vid etiska diskussioner kring detta. Dessa båda begrepp har i detta arbete valts 
för att användas i undersökningen & tolkningen av informanternas åsikter. Tanken är här att 
directiveness strider mot respekt för individuell autonomi genom att det innebär 
styrning/manipulation snarare än respekt. I fortsättningen kommer de benämnas vägledande 
respektive icke-vägledande.  
 
Kortfattat kan man alltså i princip säga att man övertalar/för in patienten på ett visst spår, leder 
patienten ”rätt”, respektive lämnar patienten att välja själv, efter att hen har fått adekvat 
information. I en artikel av C. Rehmann-Sutter17 har icke vägledande definierats genom att dela 
upp den i två delar för att vara giltig:  

1) den ska tillhandahålla helt objektiv (unbiased) information 
2) vara fri från att ge praktiska råd/vägledning 

Han påpekar där dock att detta inte är genomförbart i praktiken, utan att man alltid måste 
kompromissa. Vilket av författaren anses vara acceptabelt. Här kan man då även lyfta fram frågan 
om det är så att respekten för autonomin gör att man inte får ”leda patienten rätt”, eller är det så att 
respekten för autonomin kan anses intakt trots – eller kanske t.o.m. p.g.a. att patienten leds rätt? 
Kan det vara så att man vid olika symtom/sjukdomstillstånd, bör ge mer vägledande information 
än vid andra? Detta i analogi med att vissa etiker18  menar att ju allvarligare eller potentiellt högre 
risk en behandling har, desto mer omsorgsfullt bör informationen till patienten utformas & 
förmedlas. 
 
Etiska riktlinjer/regler Sveriges läkarförbund (SLF) har något som de kallar Etik- och 
ansvarsrådet (EAR).  De har ansvar för att se till att den svenska läkarkåren är uppdaterad vad det 
gäller nationella & internationella medicinsketiska frågor. De ansvarar även för viss 
utbildning/kunskapsspridning vad det gäller medicinsk etik.19 Nedan följer två av de regler som 
jag tycker är relevanta för frågeställningen i detta arbete. Dessa är hämtade från Läkarförbundets 
etiska regler, senast reviderade 2009. De etiska reglerna är totalt 19 till antalet. 
 

6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet 
inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.  
11. Läkaren ska 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. 

 
Tilläggas här kan att det inom den svenska läkarkåren historiskt förekommit stora 
diskussioner/debatter om det skulle finnas etiska regler eller inte. Detta ledde till att, så sent som 
under början av 1940-talet, frågan om etiska regler avfärdats. Utvecklingen under andra 
världskriget samt i USA under första halvan samt mitten av 1900-talet gjorde det dock tvunget att 
ta fram regler. Dessa presenterades i läkartidningen 1952. De var i stort sett en översättning av de 
regler WMA (World medical association) fastlagt på sin kongress i London 1949. De svenska 
reglerna har sedan reviderats 1968, 2002 & 2009. (Noterbart är att det var först 2002 som läkaren 
inte längre kallades ”han” i texten.) De förändringar som gjorts, från den första versionen -51 till 
2009 års version, gäller främst läkarens förhållningssätt till patienten. Vikten av att inte kränka 

                                                
16 Michie et al 1997 s 40–47 
17 Rehmann-Sutter 2009 s 113-129 
18 Bischofberger 1996 s 65 
19 SLF 2009 
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patientens självbestämmanderätt har mer & mer betonats. Att behandlingen om möjligt ska utgå 
från patientens samtycke har även vid senare revideringar tillkommit.20 
WMA (World medical association) vars etiska regler (WMA International Code of Medical 
Ethics) först antogs i London 1949 & senast reviderades 2009, innehåller inte några specifika 
regler gällande autonomi eller informerat samtycke. De är mer generellt hållna. Dock har de en 
regel som hänvisar till att läkaren ska respektera de lokala & nationella etiska reglerna. WMA ger 
även ut Medical Ethics Manual sedan 1999. Den är inte ett styrande dokument, utan ska mer ses 
som ett stöd vid undervisning av medicinsk etik på läkarutbildningar samt inom läkarkåren. Den 
är dock baserad på de etiska grunder WMA står för.21 WMA står även bakom ”Declaration of 
Geneva”22 som mer kan ses som ett slag allmänt hållen & moderniserad version av Hippokrates 
ed. 
 
Lagstiftning Att respekten för patienters autonomi har en stark ställning inom svensk sjukvård är 
redan nämnt. Även i den del av svensk lagstiftning som styr & reglerar vården, är patientens 
autonomi värnad. T.o.m. i Regeringsformen 2 kap 6 § står det att varje medborgare är skyddad 
mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (samhället). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen har patienter rätt att ge sitt informerade samtycke till medicinsk behandling. 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står följande: 
 

 
Mål för hälso- och sjukvården 
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142). 
Krav på hälso- och sjukvården 
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den 
skall särskilt… 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, (min kursivering)… 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. (min 
kursivering)... Lag (2006:493). 

 
Den 2011-01-01 Trädde 2 b § i kraft. Här tillkommer krav på att, förutom respekt för autonomi & 
självbestämmande, adekvat/anpassad information ska ges till patienten. 
 

Patienten ska ges individuellt anpassad information (min kursivering) om 
1. sitt hälsotillstånd, 
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, 
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
samt 
4. vårdgarantin. 

 
Förutom dessa lagar har även Socialstyrelsen tidigare skrivit om patientens autonomi följande 
(Från Socialstyrelsens föreskrifter om vårdplanering) 
 

Hälso- och sjukvård bygger på den förutsättningen att den enskilde själv avgör om han eller hon vill acceptera 
de erbjudanden om olika insatser som kan ges. Grundläggande för all vård och omsorg är att den sker i samråd 
med patienten och att patientens integritet och autonomi (min kursivering) respekteras (SOSFS 1996:32). 

                                                
20 Här hänvisas till boken ”Läkare och läkekonster” av M. Eklöf från 2010 för mer info om den 
medicikska etiken inom den svenska läkarkåren. Här utvecklas även tankar kring hur läkarkåren 
yrkesetik skiljer sig från & påverkar den medicinska etiken. 
21 För att läsa hela denna manual gå in på: 
http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf 
22 http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/ 
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Observeras bör att denna författning upphävdes av SOSFS 2005:27 & i den finns inte längre ordet 
autonomi med. Det talas endast i stället om:  

 
3 § Under vårdplaneringen skall respekt för den enskildes integritet och värdighet (min kursivering) visas. 

 
Däremot återfinner man denna passus i SOSFS 2005:12 
 

4 kap. Områden som omfattas 
Bemötande av patienter 
1 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner så att 
patientens värdighet och integritet respekteras, 
patienten och närstående visas omtanke och respekt, oavsett t.ex. ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social 
ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och 
patienten och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen 
(1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.  

 
Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att utforska hur läkare resonerar kring 
kraven på autonomi & informerat samtycke i klinisk praxis. Detta med utgångspunkt ifrån hur 
olika läkare förhåller sig till dessa etiska principer.  
Förhoppningsvis kan detta bidra till att belysa hur kliniska riktlinjer, regler & lagar rörande 
informerat samtycke hanteras i praktiken, detta bla genom frågeställningarna: 
 
1 Vad är de intervjuade läkarnas förståelse av begreppen autonomi & informerat samtycke?  
2 Hur vägledande respektive icke-vägledande är deras attityd mot patienterna? 
3 Hur hanterar de dessa frågor/problem i sin kliniska vardag? 
4 Vad kan göras för att minska diskrepansen mellan etiska riktlinjer/regler & hur dessa 
praktiseras? 
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Metod 
Metoden för att genomföra denna studie är dels studier av litteratur som behandlar undersökta 
begrepp samt diskussioner i tidningar & tidskrifter. Arbetet innefattar även en semistrukturerad 
intervju med fem stycken läkare. Antalet informanter är inte så stort, vilket är ett medvetet val. 
Det är inte alltid helt lyckat att vid kvalitativa intervjuer ha ett för stort antal. Detta har Trost 
påpekat23 & menar att ett för stort antal kan göra materialet oöverskådligt. Han föreslår att en 
handfull informanter kan räcka för att man skall kunna lägga märke till detaljer/åsikter som skiljer 
& förenar dem. Intervjuerna har sedan analyserats, påståenden/förhållningssätt kategoriserats & 
analyserats. Mer om detta kommer utvecklas nedan. Urvalet är strategiskt, dvs. informanter som 
förmodas ha olika syn på autonomi & informerat samtycke, har valts ut. Detta då en av 
utgångspunkterna är just att visa på spridningen i hur autonomi & informerat samtycke 
uppfattas/förstås. Även skillnader i hur läkarna hanterar & praktiserar informerat samtycke har 
velat påvisas. Intervjun genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, som bifogas 
i appendix. I intervjumallen fanns även ett fingerat fall, som i vissa fall användes. Den 
semistrukturerade metoden har valts då målet är att visa på ett eller flera mönster (se nedan) som 
noterats, snarare än att finna personer/åsikter som är statistiskt representativa. Genom erfarenhet 
har det visat sig att denna form av undersökning/metod då lämpar sig bäst. ”Det viktiga är att man 
funnit mönstret, om det sedan var endast en person eller flera som uppvisade det är i kvalitativa 
sammanhang ointressant. Att mönstret eller varianten finns är det intressanta”.24  I detta arbete 
kommer dessa mönster, som visar på olika attityder/förståelse hos informanterna, att kategoriseras 
& analyseras samt tolkas (se resultatdelen samt diskussion för vidare utveckling av detta 
resonemang).  
 
De frågor som använts under intervjuerna är förutbestämda, men beroende på de svar som 
erhållits, har i vissa fall följdfrågor lagts till. Detta enligt Sjöberg et al:s25 uppfattning om att 
svaren/informationen som uppkommer i intervjusituationen, bla är ett resultat av samarbetet 
mellan mig som intervjuare & informanten. 
 

… precis som de kvalitativa ansatserna kräver av forskaren att uppmärksamma flera aspekter & kvaliteter hos 
de människor som ingår i undersökningen, kräver de också att forskaren inkorporerar den egna komplexiteten i 
sin redogörelse för uppnådd förståelse av miljö, fenomen & människor. 
 

Även Kvale26 menar att det bildas kunskap under en intervju. I enlighet med ett 
fenomenologiskt/hermeneutiskt sätt att se på kunskap, har detta sätt valts för att arbeta med & 
tolka intervjuerna. Detta då den hermeneutiska ansatsen använder just tolkningen som metod.27 
Användandet av denna metod kan även tas som argument för att inte antalet informanter inte är så 
stort.28 Ytterligare stöd för använda detta förhållningssätt till kunskap återfinns hos andra29 
kvantitativa forskare: ”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv & beskriva dem enligt 
antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.” Det kan dock 
vara viktigt att understryka att ett fenomenologiskt sätt har både för- & nackdelar: 

                                                
23 Trost 2005 s 123 
24 Sjöberg et al 2008 s 120-121 
25 Ibid s 32 
26 Kvale & Brinkmann 2009 
27 Gustavsson m.fl., 2004, Stockholm, Studentlitteratur, s 13 
28 Ibid s 13 
29 Ibid s 41 
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Den förståelse & de poänger som forskaren tolkar fram är bundna till den situation som studeras, men kan 
möjligtvis gälla som förståelse i andra sammanhang. En hermeneutisk forskare kan dock inte hävda att det 
gäller i andra sammanhang, bara föreslå. Det viktiga är inte generella lagar för en hermeneutisk forskare utan 
djupare förståelse av ett mänskligt och/eller socialt fenomen.30 

 
Hur ska man tolka/transkribera en inspelad intervju? Ett problem med intervjuer är hur 
ordagrant intervjun skall skrivas ner. Överförandet mellan talad & skriven text rymmer i sig både 
semantiska problem & utrymme för olika tolkningar. Dessutom tillkommer även att den skrivna 
texten & det talade ordet rör sig i två helt olika kontexter. Det talade ordet/samtalet har så pass 
många fler beståndsdelar. Här kan man nämna ansiktsuttryck, personkemi/interaktion mellan 
intervjuare & informant, kulturella skillnader, maktasymmetri i intervjusituationen, mm. 
 
I detta arbete har valts att redigera/transkribera informanternas svar till en mer 
skriftspråksliknande text/språk. Upprepningar av småord i informanternas talspråk, t.ex. ”Alltså”, 
”och”, ”ju” m.fl. har valts att tas bort. Pauser, betoningar, tvekan & andra språkliga nyanser i 
svaren har gallrats bort, för att bli mer lättläsligt. Men man måste då vara medveten om att vissa 
nyanser går förlorade - vilket dock är ofrånkomligt. Vid transkriptionen har även vissa kortare 
partier tagits bort då intervjun avvikit från ämnet, eller om informanten har upprepat samma sak 
fast med lite andra ord. Trost31 påpekar rörande utskrift/transkribering av intervjuerna: 
 

På motsvarande sätt är det omöjligt att besvara frågan ’Vilken är den korrekta valda utskriften?’ Det finns 
ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig forn. En mer konstruktiv fråga är: ’Hur ser den 
utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?’ 

 
Som tidigare nämnts finns det olika sätt att se på intervjun/samtalet; I dessa intervjuer har valts att 
anamma detta sätt och kunskapen blir varierande från intervju till intervju. Analysmetoden är 
hämtad från Kvale32, där meningar som kan användas i studiens syfte valts ut. Dessa meningar har 
sedan i viss mån kortats ned. Dessa har sedan alltså kategoriserats & analyserats. Intervjuerna är 
utförda konfidentiellt och i uppsatsen kommer personerna att vara anonymiserade för läsaren; 
uppgifter som gör att informanterna skulle kunna identifieras har tagits bort eller ändrats. 
Detta här även delgivits informanterna innan varje intervju.  
Någon etisk prövning av intervjuer eller arbetet i stort har inte varit aktuell. Detta eftersom de inte 
faller in under vilken typ av forskning Etikprövningsnämnden fastställt bör etikprövas.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Ibid s 14 
31 Trost 2005  
32 Ibid 
33 Se Etikprövningsnämndens hemsida www.epn.se för mer info. 
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Resultat 
Ur de transkriberade intervjuerna har mönster som exemplifieras av meningar & stycken valts ut 
som illustrerar/återspeglar läkarnas förhållningssätt/åsikter. 
Dessa meningar & stycken har kategoriserat på följande sätt: 
 
1 Förståelse av begreppen Här har valts att inte dela in läkarna i grupper, utan deras svar 
analyseras & kommenteras. 
 
2 Användande av vägledande respektive icke vägledande förhållningssätt Genom att placera 
läkarnas svar i två grupper, beroende av hur de bedöms använda ett vägledande respektive icke 
vägledande förhållningssätt:  
Grupp A påståenden som indikerar att man bör vägleda patienten (vägledande) 
Grupp B påståenden som indikerar att man inte bör vägleda patienten (icke vägledande) 
Dessa två grupper kan representera två ytterligheter. Flera svar/åsikter placerar sig således mellan 
dessa, eller ibland i båda, men för att göra det mer tydligt, har de placerats i respektive grupp. 
Längre fram i resultatdelen kommer detta att kommenteras.  
 
3 Praxis Här genom exempel på hur läkarna själva använder begreppen (& även om de använder 
dem) i sin kliniska vardag. 
 
Vissa meningar & stycken har placerats i flera kategorier, då de återspeglar både förståelsen av 
begreppen samt hur läkarna förhåller sig till vägledande information. I vissa fall ger 
meningar/stycken även information om hur läkarna använder begreppen i sin vardag (praxis). 
 
Kategori 1 - läkarnas förståelse av begreppen  
 
Autonomi 
Inledningsvis kan sägas att alla informanterna ger uttryck för en likartad förståelse av begreppet 
autonomi, med ett undantag (informant 1). 
 

Vi är ju här för patienternas skull. Vi är ju inte här så mycket för vår egen del. … Det är för mig patientens 
autonomi; att de känner sig sedda & förstår att jag är här för deras, eller hennes skull. (Informant 1) 

 
Informant 1 verkar förstå autonomi mer som bemötande, ett förhållningssätt; att se & respektera 
patienten. Hen trycker flera gånger på att autonomi betyder att arbetet som läkaren utför sker för 
patienternas skull. Eventuellt kan här finnas en rent språklig/semantisk orsak, detta då informant 
inte är från Sverige samt pluggade sin grundutbildning (medicin) utomlands. Hen ger dock prov 
på vad man skulle kunna kalla ett etiskt förhållningssätt.  
 
Då Informant 1 kom till Sverige först under sin specialisttjänstgöring, kan frågan ställas om hur 
stor skillnad det är på förståelsen av de undersökta begreppen hos läkare som kommer från andra 
kulturer/länder. Vilka skillnader i förståelse av begreppen finns det, samt hur hanterar man dessa 
& vilka skillnader är acceptabla? Det bör ju även vara så att man kan förvänta sig en skillnad. 
Även om läkaretiken (med tanke på WMA:s regler) är global, föreligger ju skillnader mellan 
länders riktlinjer & lagar (se Bakgrund). 

 
För det första är det ju ett uttryck, som sådant, som vi inte använder i vår vardag, men, begreppet & innebörden 
för mig, är ju att patienten har rätt att som individ göra sina egna självständigt val… de ståndpunkter som de 
tar; där är min uppgift snarast är att se till att patienten har ett bra beslutsunderlag. (Informant 2) 
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Här ges prov på att förståelse finns för begreppet autonomi, samt att informant 2 även kopplar det 
till information ”… se till att patienten har ett bra beslutsunderlag.” Även om informanten i 
inledningen säger att de inte använder uttrycket i vardagen, har hen förståelse för begreppet som 
sådant, samt verkar använda det i sin praktik. 
 

Jag tror att det betyder att se till att patienten känner att de är i kontroll över sin situation… att de styr själva; 
att de känner att personer runt omkring är möjliga stöd att använda, snarare än de som styr dem. (Informant 3) 

 
Patientautonomi – då är det i någon sjukvårdssituation, om man pratar om en autonom människa så är det en 
människa som är fri att göra vad han eller hon vill, utan inblandning av andra personer. (Informant 4) 

 
Jag vet inte. Jag vet inte vad det [patientautonomi] är. 
[efter att ha definierat det som autonomi för patienter] Jamen precis ok, det första jag associerar till är, rätten 
till min egen – det är mer åt integritetshållet – tror jag, rätten till min egen kropp & självbestämmande, kanske 
kring behandling och utredningar. (Informant 5) 

 
Dessa tre påståenden ovan återspeglar en ganska likartad förståelse av autonomi; att vara fri från 
påverkan, kunna välja själv & känna att man har kontroll. 
 
Informerat samtycke 
Sammanfattat kan sägas att begreppet informerat samtycke förstås & diskuteras ganska likartat av 
alla informanterna. De flesta betonar vikten av att ge lagom mängd information. Vissa tar även 
upp att mängd information kan vara beroende av patientkategori/sjukdom & behandling. Någon av 
informanterna (Informant 5) påpekar även att det är viktigt att försäkra sig om att patienten 
verkligen har förstått informationen, även om full förståelse i realiteten inte är helt lätt att uppnå. 
Det kanske inte ens är möjligt med tanke på den kunskap & erfarenhet läkarna besitter, samt 
patienternas olika bakgrunder. 
 

Jag tycker de har helt rätt att bestämma eller inte bestämma, men åtminstone vara med i det här beslutet. … 
Men samtidigt måste man ju ge underlag för dem att bestämma sig för någonting också. … Så det måste vara 
lagom mängd information, rätt nivå & sedan måste man liksom hjälpa dem på något sätt. Man behöver ju inte 
säga: gör si eller så, det gör jag ju inte. Men man får liksom inte lämna dem helt utan stöd heller & tycka att nu 
får de avgöra själva. 
 
Men, någon sorts riktlinjer måste ju komma in någonstans, som alla måste följa för att göra på samma sätt. Då 
måste man ju ha riktlinjer. Vi har ju informerat samtycke för behandling [på fertilitetsmottagningen]. 
(Informant 1) 

 
Informant 1 ger här både prov på hur hen ser på informerat samtycke generellt, samt hur de 
praktiserar det på kliniken. I detta fall handlar det dock om informerat samtycke i juridisk mening. 
Hen är även en av de läkare som tar upp att det är viktigt att anpassa mängd & typ av information 
beroende på vilken patient eller sjukdomstillstånd som berörs. Även informant 4 & 5 tar upp detta 
nedan. 
 

För mig så blir det en term som har med studier/forskning att göra… jag har svårt att styra ner det i den 
kliniska vardagen; vi kan inte bedriva vård av patienter utan att de inte vet vad det handlar om… det är väl en 
term som jag inte använder på det sättet. (Informant 2) 

 
Informant 2 har som enda läkare i intervjun kommenterar att begreppet informerat samtycke har 
mer betydelse för forskning än för klinisk vardag. Dock kommer denna informant senare (se 
nedan) att ge prov på att informerat samtycke ändå praktiseras i det kliniska mötet mellan läkare & 
patient. 
 

Informerat samtycke? Det vet jag inte, det låter motsägelsefullt för mig. Ok, man informerar någon & sedan 
ska den personen samtycka? Ja, en enkel tolkning är ju naturligtvis att man, inför t.ex. en behandling eller 
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något, informerar så mycket som möjligt. Därefter man ber den här personen att ta någon form av beslut: Jag 
vill ha behandlingen, som jag erbjuds. Eller, man väljer mellan olika behandlingar, eller tackar nej. 
 
Gäller det icke informerat samtycke, då tycker väl bara patienten till, men det låter kanske lite långsökt. Så det 
verkar lite onödigt: ”informerat samtycke”? Kan man samtycka utan att ha någon information?”(Informant 3) 

 
Informant 3 upplever att här finns en motsägelse i begreppet. Kan det vara så att det verkligen 
finns/kan tolkas som att begreppet informerat samtycke härbärgerar en motsägelse? I detta fall 
bedöms det dock bero på att Informant 3 inte hört begreppet på länge, eller hade glömt det. För 
detta arbete är detta en viktig detalj; flera läkare tänker i sin vardag inte på dessa begrepp. Dock 
har alla informanter visat prov på att förhålla sig till dem, mer eller mindre medvetet. Informant 3 
kommer dock efter lite resonerande fram till att man nog inte kan samtycka utan att ha fått någon 
information. 

 
Ja, då ska patienten ha fått full information, i mitt fall så avser det ju att informera på patientens nivå… det 
gäller patienter som är glömska, som mycket väl kan ha glömt bort hela diskussionen fem minuter senare. 
 
Ja, det står väl allmänt [i etiska riktlinjer]att all behandling ska ske i samråd med patienten i informerat 
samtycke. Det är ju problemfritt i de flesta fall, men sedan kan det ju bli problem när patienter inte förstår eller 
har någon egen insikt. Det måste ju gälla många patienter inom psykiatrin förstås. (Informant 4) 

 
Här tar även informant 4 upp vikten av att ge information på en nivå som passar patienten & 
dennes sjukdomstillstånd. Här ger även prov på att ha förstått att riktlinjerna är allmänt hållna & 
att de måste anpassas till varje patient individuellt. Informant 5 understryker detta ytterligare:  
 

Jag tycker hela tiden i mötet med en patient att man har ett krav på sig att ta reda på vilken kunskapsnivå de 
ligger på. Att allt jag säger, allt jag har informerat om, att verkligen försäkra mig om att de förstår vad jag 
menar. Och om det finns alternativa vägar, alternativa utredningsgångar, så ska de ju få känna till det. 
(Informant 5) 

 
Intressant är att informant 5 initialt säger sig inte veta vad informerat samtycke är, men ganska 
snart har givit en utförlig förklaring:  
 

Ja jag vet ju inte vad det är, om jag ska vara ärlig, men det jag tänker på, det jag tror, är att det har att göra med 
att patienten har rätt att få bli informerad. För att ha möjlighet att själv kunna ta ställning till, behandlingar, 
utredningar osv. (Informant 5) 

 
 
Kategori 2 - information - vägledande eller icke vägledande  
 
Grupp A - uttryck för ett vägledande förhållningssätt 
 

Hur mycket man ska trycka på för patienter som säger: ”Nja, det där låter inte som det är någonting för mig.” 
Är det medicinskt nödvändigt så måste vi se till att det görs. Med syftet att hitta andra sjukdomar som man kan 
bota, t.ex. neuroborrelios & sådant. Då får man ju göra det med mild övertalning, så att säga.” (Informant 4)  

 
Informant 4 ger här prov på när det kan vara på sin plats med vägledande information, hen 
använder just orden ”då får man göra det med mild övertalning”. I detta fall handlar det om 
utredning kring ett visst sjukdomstillstånd (demens). Här används även begreppet medicinskt 
nödvändigt som ett argument för att påverka patienten i en viss riktning. Informant 4 säger nedan 
att hon menar att informerat samtycke ska ges på så sätt att patienten förstår att läkaren inte ska 
påverka patienten. Detta skulle kunna tolkas som en ambivalens, men det ger uttryck för att det 
kan vara på sin plats att ge mer vägledning vid vissa sjukdomar/tillstånd. Även informant 1 
uttrycker att det i vissa fall kan vara rätt att ge mer vägledning:  
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Jag tycker de har helt rätt att bestämma eller inte bestämma, men åtminstone vara med i det här beslutet. … 
Men samtidigt måste man ju ge underlag för dem att bestämma sig för någonting också. … Så det måste vara 
lagom mängd information, rätt nivå & sedan måste man liksom hjälpa dem på något sätt. Man behöver ju inte 
säga: gör si eller så, det gör jag ju inte. Men man får liksom inte lämna dem helt utan stöd heller & tycka att nu 
får de avgöra själva. (Informant 1) 

 
Citatet nedan av informant 2 åskådliggör hur olika patientgrupper (obs inte sjukdomstillstånd) kan 
kräva olika mängd vägledning. Initialt på tal om informerat samtycke: 
 

Men, det jag snarare säger är: så här & så här kan man göra. Men vi bedriver ju ingen tvångsvård här. Utan det 
här är vad vi föreslår. T.ex. inom prostatacancer så finns det ju tre olika spår man kan gå. Där jag inte självklart 
kan säga vilket som är bäst… får jag ju säga: det här kanske jag skulle rekommendera, men du har ju självklart 
rätt att välja själv. (Informant 2) 

 
För att sedan då han talar om ”fyrtiotalisterna”, fundera kring om de inte vill ha mer vägledning: 
 

Jag tror att det här (informerat samtycke) är ett fenomen som kommer att försvinna i & med att fyrtiotalisterna 
kommer in i våra rullar (min kursivering). Nämligen att patienten tittar lite förundrat på en & frågar: ”Jaha, vet 
inte du vilken behandling som är bäst? Det ska väl du veta, som är doktor, om det är bättre att operera eller 
stråla”… Ja, men vi har inga vetenskapliga bevis för att det ena är bättre än det andra. & då tittar de konstigt på 
en & säger: ”Jaha, han kanske inte vet det?” (Informant 2)  

 
Grupp B ger uttryck för ett icke vägledande förhållningssätt 
 

Att man gör det [informerar patienten] på ett förståeligt sätt så att patienten även känslomässigt fattar och att 
jag som doktor inte ska påverka patienten.  
 
Sedan när det gäller patienter där behandlingen inte skulle göra någon skillnad, då driver inte jag den frågan 
mer. (Informant 4) 

 
Informant 4 är väldigt tydlig med att påpeka att patienten ska förstå att läkaren inte ska ”påverka” 
dem. Intressant är att samma informant tycker att man i andra lägen (minnessvikt/demens) har rätt 
att använda ”mild övertalning”.  
 

Nej, jag kan inte fatta det beslutet åt henne… det som jag kan leverera till henne, det är sannolikheter & sedan 
måste hon kunna fatta det beslutet själv. [men om det är] nittionio procents risk att du kommer att dö av 
bröstcancer inom fem år, då måste jag ju få tala om det för henne. Men också tänka att det gör att beslutet blir 
lättare för henne. & om hon då tänker: ”en procent dör inte, & det är jag beredd att satsa på för att få behålla 
mina bröst”, då får jag respektera det. (Informant 2, efter att ha läst det fingerade fallet om ärftlig cancer) 

 
Både informant 2 ovan samt 5 nedan, tar upp problemen med vägledning & sannolikheter samt 
risker. Detta efter att ha läst fallet om ärftlig cancer. De uttrycker att fakta ska läggas fram för 
patienterna. Informant 2 tar också upp problemet med att det kan finnas en (dold) vägledning 
genom hur han presenterar fakta/sannolikheterna. 
 

Någonstans kan jag ju tycka, överlag så ska inte vi välja åt patienten. Vår uppgift är ju på något vis att lägga 
fram fakta... Vad innebär en ökad risk?  
Det här med statistik och riskökning är ju väldigt svårt… att försöka ge lite konkreta exempel, men, svårt att ge 
henne ett konkret råd. Det är jag inte så säker på att jag tycker man ska göra. Vi har lite liknande situation, när 
vi diskuterar abortsituationer. Eller när det finns missbildningar och liknande. Där ska vi ju absolut inte själva 
– som doktor – ha någon åsikt åt något håll, tycker jag. Utan vad det handlar om är att vi ska lägga fram fakta 
så långt vi kan och sedan måste vi ändå lämna beslutsfattandet till patienten. (Informant 5)  

 
Informant 5 ger uttryck för ett förhållningssätt, där jag tycker hen initialt & kanske helt, vill stå för 
en icke vägledande hållning. I detta fall efter att ha läst det fingerade fallet om kvinnan med ärftlig 
cancer. Hen använder t.o.m. orden ”absolut inte ha ngn åsikt”. Informantens åsikt är att läkarens 



   15 (25) 
 
 
uppgift är att bara lägga fram fakta, för att sedan låta patienten ta beslutet själv. Detta är ju 
närmast diametralt motsatt det förhållningssätt som Informant 2 har ovan, där hen funderar kring 
att fyrtiotalisterna kommer vilja ha/kräva mer vägledandning, ja kanske t.o.m. att läkaren ska 
bestämma åt dem. Dock uttrycker samma informant (2) efter genomläsning av fallet, en liknande 
hållning som informant 5, nämligen att lägga fram fakta så klart som möjligt. 
 
Kategori 3 - Praxis - hur läkarna handlar/hanterar informerat samtycke i sin vardag 
 

Så det måste vara lagom mängd information, rätt nivå & sedan måste man liksom hjälpa dem på något sätt. 
Man behöver ju inte säga: gör si eller så, det gör jag ju inte. Men man får liksom inte lämna dem helt utan stöd 
heller. (Informant 1) 

 
Informant 1 har ett ganska pragmatiskt sätt att se på informerat samtycke; lagom information samt 
ge dem hjälp & stöd. 
 

Jag har ingen uppfattning om dem [Etiska riktlinjer från t.ex. SLF & SMER], mer än att som 
forskarstuderande, så fick man gå igenom etiska regler & Helsingforsdeklarationen & motsvarande. De täcker 
väl rimligtvis det här området. Så jag har inte sett någon anledning till att läsa dem för sig [som behandlande 
läkare].(Informant 2)  

 
Trots att informant 2 inte säger sig sett någon anledning att läsa etiska riktlinjer, är hen en av dem 
som förhåller sig mest resonerande till de undersökta begreppen & fortsätter: 
 

Det låter kanske högtravande, men jag menar att om du inte har ett i största möjliga mån etiskt förhållningssätt 
- och du måste också åtminstone kunna förstå problematiken - ser man den inte ens, då tycker jag att man som 
terapeut har ett stort problem.(informant 2) 

 
Detta uttalande innehåller två delar av intresse; ”etiskt förhållningssätt” & ”förstå problematiken”. 
Det första tolkas som ett intuitivt sätt att hantera etiska frågor & det sistnämnda om att sätta sig in 
etiska frågeställningar/problem mer intellektuellt. 

 
På den här kliniken har vi ju patienter som inte alltid kan fatta beslut. De har ju alltså mer eller mindre svåra 
hjärnskador, eller störningar i kognitiva funktioner… 
Så att ha en ständigt pågående etisk diskussion(min kursivering), i alla fall då och då ta upp det här på kliniken 
är viktigt. Att prata om hur man går till väga för att försöka hålla dessa frågor på en rimlig nivå… att vi har 
ambitionen.(Informant 3) 

 
Bland alla intervjuade är informant 3 ovan, ensam om att ge uttryck för att de har/vill ha en 
pågående etisk diskussion på kliniken.  
 

Att jag ber dem förklara vad jag har sagt, för att jag ska få en känsla av om de har förstått eller inte. … Det är 
ju ganska ofta man förvånas över att vi är på helt olika nivåer, att man tror man förstår varandra, men sedan 
förstår man efter ett tag att man inte gör det. (Informant 5) 

 
Informant 5 betonar vikten av att ha en dialog med patienten, för att kunna bedöma hur mycket 
information som denne tagit till sig.  
 
 

 
Diskussion 
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Sammanfattning Huvudresultaten av detta arbete är att de skillnader som finns mellan hur läkare 
hanterar etiska frågor i sin kliniska vardag inte beror så mycket av hur de förstår grundläggande 
etiska begrepp (autonomi, informerat samtycke). Däremot finns det mer tydliga skillnader i hur de 
hanterar dessa begrepp. Det som studien har fokuserat på är framförallt hur mycket vägledning 
respektive icke vägledning de väljer att ge sina patienter. Olika sjukdomstillstånd & även olika 
patientgrupper kräver olika grad av vägledning. 
 
Etiska riktlinjer bör finnas kvar, men läkare behöver samtidigt fortsätta träna sig i och fortbilda sig 
i etiska frågor. En väg för att uppnå detta är genom ”möten” mellan etiker & läkare. Att ersätta 
etiska riktlinjer med bindande lagar är inte en lösning att föredra. 
 
Diskussionen utgår ifrån de tre kategorierna från resultatdelen & de inledande frågeställningarna; 
läkarnas förståelse av begreppen, hur läkarnas åsikter kan kopplas till vägledande eller icke 
vägledande förhållningssätt, samt praxis - hur de väljer att handla i sin vardag. I samband med 
praxis kommer även en normativ del finnas med; om informanterna ger uttryck för om undersökta 
begrepp & riktlinjer i övrigt bör finnas. Därefter kommer förslag på vad som kan göras för att 
minska diskrepansen & förslag till eventuell fortsatt forskning.  
 
Förståelse Vad det gäller de intervjuade läkarnas förståelse av begreppen (autonomi respektive 
informerat samtycke) noterades inte så stora skillnader. Informanterna ger prov på en relativt 
samstämmig förståelse av detta begrep. Detta var dock något väntat, men för att göra en riktig 
analys, var det viktigt att undersöka detta. Noteras bör att vad det gäller förståelsen av begreppet 
(patient)autonomi, var det enbart den informant som inte var uppvuxen eller utbildad i Sverige, 
som gav en något avvikande beskrivning. Detta kan såklart vara kopplat till språkförbistring, men 
det kan vara så att informant 1 inte skiljer på integritet & självbestämmande (autonomi). I 
samband med att läkarnas förståelse av autonomi behandlas här, kan det vara av värde att ta upp 
begreppen integritet & integritetsprincipen (som säger att en person har rätt att få sina värderingar, 
önskningar & åsikter respekterade). Dessa skall, enligt principen, respekteras oavsett om man 
håller med om dem eller gillar dem, eller inte. Även här kan det vara på sin plats att påpeka 
skillnaden mellan att respektera vad en patient vill & att göra som den vill. Ett enkelt exempel; ett 
barn som inte vill bli opererat, men måste det. Vi kan respektera dess vilja, men ändå handla tvärt 
emot. Denna distinktion är dock inte helt enkel.  
Dessutom kan det även här vara på sin plats att fråga sig om det är viktigt att skilja på autonomi 
som begrepp & autonomiprincipen? Det finns filosofer som menar att det är viktigt att skilja på 
dessa34. Autonomi blir då enligt Levinsson en förklaring av vad vi menar med ordet autonomi, 
medan autonomiprincipen är något som är handlingsvägledande (t.ex. inom hälso- och sjukvård), 
alltså något normativt. Kortare sagt: begreppet handlar om vår idé/uppfattning av vad autonomi är 
& principen handlar om en rättighet patienten har. Rättigheten till självbestämmande. 
 
Hur informanterna förstår begreppet informerat samtycke skiljer sig inte nämnvärt mellan dem. 
Några av läkarna talar om att patienterna skall känna att de har kontroll över sin situation, samt att 
det är de själva som styr. Beauchamp & Childress35 har detta som ett av tre stipulerade krav på om 
handlingar bör bedömas vara autonoma. Nästan alla informanter påpekar även vikten av att 
anpassa mängden information till patienten då de ska förklara vad informerat samtycke innebär för 
dem. 
 
Vägledning eller icke vägledning Vid olika symtom/sjukdomstillstånd/fall kan det finnas olika 
krav på vägledande respektive icke vägledande förhållningsätt. Detta ger flera av de intervjuade 

                                                
34 Hansson (red.) 2008 
35 Beauchamp & Childress 2013 s 104 
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läkarna uttryck för. Det kan även vara så att kraven på detta är kopplat till om mycket information 
presenteras till en patient, samt vilken utbildningsnivå & socioekonomisk grupp grupp patienten 
tillhör. I vårt mångkulturella är det även av vikt vilken etisk grupp eller religion en patient tillhör. 
Vad det gäller olika sjukdomar & behandlingar skulle det ju rimligtvis kunna skilja mellan t.ex. en 
abort (mindre vägledning) & ett svårare eller mer riskfyllt ingrepp eller behandling. I det 
sistnämnda fallet kanske mer vägledning kan vara önskvärt. Dock är detta inte helt säkert i alla 
lägen. Hur informanterna reagerar på det fingerade fallet i intervjun (som är ett exempel på ett 
svårare fall), talar emot detta. De betonar ju faktiskt här att de inte vill förmedla sin åsikt till 
patienten, utan bara presentera fakta så klart som möjligt. 
 
Den mest extrema formen av vägledning är att man i princip övertalar patienten. En lite mildare 
form är att man leder patienten ”rätt”.  Båda dessa kan närmast liknas vid ett paternalistiskt 
förhållningssätt. Är det så att dessa olika förhållningssätt - vägledande/paternalistiskt sätt & icke 
vägledande/med respekt för autonomin - båda kan ske med patientens bästa för ögonen? Kan de 
båda förhållningssätten luta sig tillbaka mot respekten för autonomin? Nej, det kan de inte. Men 
vad som är viktigt här är förstås nyttoaspekten &/eller patientens välbefinnande, som också är ett 
viktigt värde. Vissa läkare har en mer pragmatisk/pedagogisk inställning till autonomi. Man kan 
undra om inte t.ex. informant 1 under kategori 3 ovan vill främja patientens autonomi snarare än 
respektera den, dvs. få patienten att bli autonom. 
 
Är det då läge att omvärdera paternalismen i vissa fall? Är den (om pat. själv vill & önskar det) 
tom ngt positivt, som alltså inte åsidosätter autonomin? Ett argument för detta kan vara exemplet 
med den informant som tror att vissa patientgrupper (”fyrtiotalisterna”), vill att doktorn ska 
bestämma åt dem. Medicinsk paternalism är ju självklart bekymmersamt då en person som 
egentligen är beslutskapabel, ändå blir överkörd av läkaren.36 
 
Praxis Ofrånkomligen är att man i kontakt/hanterande av etiska spörsmål, främst i kliniska 
sammanhang men kanske annars också, måste inse att dessa inte bara kan hanteras helt 
”logiskt/rationellt”. Här menas då inte att man skall använda magkänsla/intuition enbart. 
Resultatet av intervjuerna i detta arbete, samt studerandet av litteratur & texter talar för att man 
behöver använda både ett etiskt förhållningssätt & samtidigt sätta sig in i etiska problem. Här kan 
göras en koppling, beroende av hur de intervjuade läkarna resonerar - med Richard Hares37 38teori 
om de två nivåerna i etiskt tänkande. Detta kan beskrivas som att man som läkare förordar/handlar 
mer enligt en uppsättning tumregler vid lite mer snabba val (”den intuitiva nivån”). & att man vid 
vissa tillfällen resonerar & kanske använder ett mer analytisk sätt att angripa etiska 
frågeställningar (”kritiskt tänkande”). Detta har även andra etiker förespråkat: 
 

Kommer man inte (alltid) för eller senare till en punkt, vid moraliska ställningstaganden, där man inte längre 
kan argumentera, utan där intuitionen får avgöra?39   

 
I citatet ovan handlar det om prima facie-plikter versus faktiska plikter. 
 

Information & samtycke - inte en renodlat rationell process? Detta är inte konstigt då existentiella värden som 
hälsa & liv är hotade. 

 
Här talar Bischofberger40 om att inte minst förtroende för vårdpersonal är en viktig faktor för att 
kunna hantera dessa frågor bättre.  
                                                
36 Bremberg 2004 s 120  
37 Hermerén & Lynöe 2008 s 36-37 
38 Se även Hare 1994 
39 Collste 1996 s 43 
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Man kan även göra en uppdelning mellan den deontologiska (här i form av en pliktetik - en 
handlingsdeontologi) etiken & den teleologiska (respekten för autonomin). Där den förstnämnda 
kanske mer kan sägas vara grundad i & har ett mål att följa läkaretiken & dess olika regler, medan 
den sistnämnda mer kan sägas vara grundad i/höra ihop med ett utilitaristiskt sätt. 
 
Det som samtidigt påverkar deras svar beror på vilken människosyn de har samt om de är vana vid 
att använda sin etiska intuition, samt är tränade att kritiskt granska etiska problem. Som argument 
för att under läkarutbildningen, samt även under hela yrkeslivet som läkare, träna sig & reflektera 
kring dessa frågor, kan det sistnämnda användas.  
Ytterligare en fråga är om dessa skillnader, hur läkare hanterar etiska frågor, enbart är av ondo. Ett 
pessimistiskt sätt att se på denna skillnad, skulle kunna vara att det är ett lotteri hur man blir 
bemött som patient. Åtminstone vad det gäller informerat samtycke. Men man kan också fråga sig 
om det inte måste skilja sig hur man blir bemött från doktor till doktor, då alla agerar olika, utifrån 
sina personliga erfarenheter & läggning. I detta måste dock tilläggas att de grundläggande 
riktlinjerna & rekommendationerna bör efterföljas. 
 
Vad kan göras? En av informanterna (nr 2) tror att informerat samtycke kommer avaktualiseras i 
samband med att 40-talisterna kommer i kontakt med hans verksamhetsområde. Så enligt hens sätt 
att se på det, skulle man kunna argumentera mot detta. Även påståenden om att dessa regler inte 
kommer till så mycket användning i klinisk vardag, kan tas som argument mot detta. Det är fler 
som har frågat sig detta: 
 

This raises a number of questions: Should the production and/or use of ethical guidelines be abandoned? 
 
I en artikel av Eriksson et al41, vilken citatet ovan är hämtat ifrån, behandlas just problemet med 
etiska riktlinjer & regler. De är väldigt många (men paradoxalt nog, visar deras undersökning, inte 
så kända/använda av läkare), de innehåller för riktade regler mm. De hävdar i korthet att man, i 
stället för att utöka/skriva om dessa regler, borde inrikta sig på att utveckla & underhålla etisk 
kompetens genom träning/övning. I sin artikel påtalar de även problemet med att etiska regler & 
riktlinjer riktar sig till olika yrkesgrupper, & att dessa regler t.o.m. skulle kunna krocka vid 
samarbete dessa grupper i mellan. 
 

The Declaration of Helsinki and the guidelines from the Swedish Medical Association are guidelines 
constructed from the perspective of medical doctors, based on the tradition from Hippocrates. It is not obvious 
how other professions are to understand the rules contained in these documents. For instance, nurses have their 
own guidelines stating what is special to the professional role of nurses. That different guidelines give different 
instructions to different groups of people might lead to conflicts when these groups do things together—then 
the guidelines might recommend different courses of action. 

 
De menar även att en viktig väg ur detta problem med för många, för motsägelsefulla & juridiskt 
kluriga riktlinjer, är att öva upp etisk kompetens: 
 

There simply are no quick fixes in the world of ethical decision making. Ethical competence is needed to deal 
with the problems as they arise. Our upbringing has supplied us with such competence to some degree, but it 
can be sustained and developed by ethics education and on-going development of the relevant skills and 
sensitivities. This is where our efforts should go if we want to strengthen the ethical competence of present-day 
and future practitioners and researchers. To continue with the present way of producing guidelines will only 
mean that we keep the ethics merry-go-round spinning without ever reaching the goal we set up in the first 
place. 

                                                                                                                                                          
40 Bischofberger s 49 
41 Eriksson et al 2008 s 15-29  
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Det betonas alltså att etisk fortbildning inom läkar-/forskarskråna är essentiellt. Inte bara genom 
utbildning, utan även genom träning. Jag tror att läkare generellt inte har kompetensen, tar sig tid 
eller har tid för detta i kliniska arbetet. Det behöver avsättas tid & kompetens behöver tillföras. Då 
bl.a. i form av möten mellan etiker & läkare. Kanske regelbundna forum då etiska frågor 
diskuteras skulle kunna vara en lösning? Även tillfällen då läkare får ta del av den omfattande 
medicinsketiska diskussion som pågår & som sällan kommer läkarna till kännedom. 
 
Skillnaderna i hur man hanterar etiska spörsmål, som resultatet pekar på, har även noterats av 
andra. I en artikel i Läkartidningen42 skriver Löfmark & Ågård: ”Variationen bland kliniska läkare 
när det gäller att uppmärksamma och hantera etiska problem är nämligen stor.”  
De fortsätter sedan med att ta upp problem/svagheter i hur informerat samtycke hanteras. Syftet 
med deras artikel uppger de vara att påskina vikten av etisk träning & kompentensutveckling 
bland kliniskt verksamma läkare. Vilket även är ett av syftena med detta arbete. 
Liknande tankar för författarna till WMA fram i förordet till sin ”etiska manual”. Det är viktigt att 
träna samvetet/tänkandet kring etiska spörsmål. & enligt generalsekreteraren för WMA, Dr Delon 
Human, är det detta som ligger till grund för varje klokt & etiskt beslutsfattande.43 
 
Ytterligare undersökningar, i detta fall en empirisk, har gjorts för att se hur läkare ser på & 
använder sig av etiska riktlinjer i sin kliniska vardag: 
 

Concerning ethical guidelines in the practice of physicians, Day et al. found that although the physicians 
studied were aware of relevant guidelines, only a few actually used them to solve ethical dilemmas or to 
influence their decision-making in ethically troubling situations. Instead, the informants reported that they 
relied on previous experience and peers’ opinions when making moral judgements.44 

 
Den studie Höglund et al. gjorde handlar om läkare & forskningsköterskor, & deras uppfattning 
om etiska riktlinjer i klinisk forskning. Det borde dock kunna gå att dra paralleller, från resultaten 
av denna studie, till hur läkare ser på samt använder sig av etiska riktlinjer i klinisk praxis. Det 
man behöver ha i åtanke är dock att de riktlinjer som rör den kliniska delen inte är lika många & 
detaljerade. 
 
Juridiskt bindande lagar eller etiska regler/riktlinjer? Kan det vara så att pga. av att själva 
ordalydelsen i lagtexten skiljer sig från de etiska riktlinjernas språk, något går förlorat? Vore det 
enklare om det i lagtexten t.ex. stod att vården ska ske med informerat samtycke & med respekt 
för patientens autonomi? Eller finns det en poäng med denna diskrepans i lagtextens ordval & 
ordvalet i de etiska riktlinjerna? Är det så att det vore bättre att ersätta de existerande riktlinjerna 
med etiska lagar? Problemet med en sådan lösning är att… 
 

Clearly legislation cannot, by itself, solve the ethical problems in relation to healthcare and biomedical 
research. If we replaced all ethical documents with legal counterparts, we would transform ethics into legal 
interpretation, thereby depriving the professionals of any reasonable chance to assume responsibility for their 
actions, which would turn both healthcare and biomedical research into bureaucratic nightmares.45 

 

                                                
42 Löfmark & Ågård 2009 
43 WMA Medical Ethics Manual, s 5 
44 Höglund et al 2010 
45Eriksson et al 2008 
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Detta tolkas som att det idag finns en poäng med att föreliggande etiska riktlinjer bör få fortsätta 
vara riktlinjer & inte juridiskt bindande regler. Situationen skulle då kräva att sjukhus anställde 
både jurister & kliniska etiker. 46 
 
Under färdigställandet av detta arbete - parallellt med arbete kliniskt som läkare - inser jag hur 
svårt det är att få tiden i den kliniska vardagen att räcka till. Dessutom är kunskapsmassan & de 
teoretiska delarna av den medicinska etiken så omfattande att det är få som orkar eller kan sätta sig 
in i detta. Här måste det till en dialog mellan etikerna & läkarna; ett kunskapsutbyte & forum för 
detta. En av anledningarna till varför detta ämne valts är att det tycks finnas ett visst glapp/en 
diskrepans mellan etiska riktlinjer/rekommendationer & hur läkare agerar i klinisk praxis. Kan det 
vara så att denna glipa måste finnas & i huvudsak är ett resultat av två faktorer: 
 

(1) ”läkarfaktorn” Med det menas att läkare dels har dålig koll på vad som står i reglerna, dels 
inte följer dem. Men är kanske även reglerna för många & svårtolkade (även tagits upp av 
Eriksson m.fl.47). Kan det även vara så att läkare är dåligt tränade i dessa spörsmål. Här 
måste även annan bakgrund & kultur, räknas med. 

(2) ”etiker/filosof-faktorn” Med detta menas att mycket av den debatt som förs inom detta 
område inte kommer läkare till del lika mycket som den kanske borde. 

Skulle lösningen på både faktor (1) & (2) kunna vara att det behövs fler möten mellan läkare & & 
etiker/filosofer där utbildning & utbyte av kunskap/erfarenheter kan ske? 
 
 
Styrkor samt svagheter med studien Kan de frågor som valts till intervjun styra vilka 
förhållningssätt/ståndpunkter informanterna väljer? Ger deras svar en rättvis bild av hur de 
verkligen agerar i sin kliniska vardag? Eller ska det tolkas mer som en indikation & inte helt 
representativt för hur läkarna verkligen handlar. Man kan heller inte utesluta att de svar/åsikter 
som informanterna ger prov på, skiljer sig något från hur de verkligen handlar i sin vardag. Dock, 
& detta tål att understrykas: de mönster som noterats via intervjuerna är vad som sagts & det är en 
av detta arbetes grundförutsättningar. Ansatsen är också att med de tolkningar som gjorts, försöka 
klargöra vad informanternas svar står för. Detta i analogi med vad Kvale skriver om kvalitativa 
intervjuer48 & den mångtydighet resultatet av intervjuerna kan ge. Antalet informanter är inte så 
stort, vilket ska sägas vara en svaghet. Det är dock inte alltid helt lyckat att vid kvalitativa 
intervjuer ha ett för stort antal. Detta har Trost påpekat49 & menar att ett för stort antal kan göra 
materialet oöverskådligt. Vid urvalet/förfrågan om deltagande i intervjuerna, kan de läkare som 
inte tycker att etiska frågor är relevanta, ha tackat nej. Detta kan ge ett missvisande resultat som 
pekar på att skillnaderna ej är så stora som initialt erfarits. Min erfarenhet från kliniskt arbete som 
läkare under snart tre år (inom psykiatrin, på vårdcentral samt inom ortopedin) talar för detta; det 
kan vara större skillnad i hur läkare förhåller sig till etiska frågor än vad intervjuerna påvisar. Till 
studiens svagheter kan även läggas att urvalet av informanter endast är gjort bland läkare på ett 
större universitetssjukhus, samt att det strategiska urvalet även kan vara missvisande. 
Inledningsvis då arbetet med intervjun startade, uppstod ett antal frågor gällande urvalet av 
informanter. Ett av målen med arbetet var att söka efter & påvisa så stor spridning (åsiktsmässigt) 
                                                
46 För en mer utförlig diskussion samt info om hur etik & juridik samverkar (& ibland inte 
samverkar), hänvisas bl.a. till Elisabeth Rynnings bok Samtycke till medicinsk vård och 
behandling, Iustus Förlag, Uppsala 1994 samt en artikel i Juridisk Tidskrift 1990/91 s630 ff. 
kallad Patientens samtycke - rättsligt relevant eller bara medicinskt etiskt? 
47Eriksson et al 2008 s 15-29 
48 Kvale & Brinkmann 2009 s 46 
49 Trost 2005 s 118 
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som möjligt. Detta då det just är variationen i läkarnas praxis som är en av de företeelser som är 
intressant. I samband med detta uppkom flera frågor:  
Kommer resultatet att påverkas om det är läkare inom sluten- eller öppenvård? 
Kommer kvinnor & män att ha olika åsikter? 
Kommer kirurger & medicinare att skilja sig åt i hur de förhåller sig till detta? 
Kommer inställningar/förhållningssätt att vara annorlunda beroende på hur länge de har arbetat? 
Spelar egna personliga upplevelser av vård/att ha varit patient in?  
Dessa frågor har under arbetets gång övergivits för att ge plats för en mer övergripande 
undersökning. Dock kan detta kanske ligga till grund för ytterligare undersökningar? Även 
undertecknads ringa erfarenhet av att utföra intervjuer, bör tas med bland svagheterna. Att välja 
hen som personligt pronomen då informanternas svar redovisas, skall ses i första hand som ett sätt 
att göra informanterna mer anonyma, inte för att skyla över eller visa på eventuella könsbundna 
åsiktsskillnader. 
 
Slutsats De skillnader som nämnts ovan kommer att finnas kvar & måste få finnas kvar. Detta 
beroende på variationer i läkarnas förhållningssätt samt deras bakgrund & erfarenheter. Olika 
patientgrupper samt vilka sjukdomstillstånd som behandlas, kan även ge upphov till skiftande krav 
på information samt vägledning. Det behövs en dialog mellan etiker & kliniker. Fortsatt etisk 
träning & utbildning för läkare behövs. Kliniska etiker (inte bara inom klinisk genetik) skulle 
kunna vara till hjälp. 
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Appendix 
 
Intervjuguide 
 
1 Berätta lite om dig själv & ditt yrke. 
2 Vad betyder patientautonomi för dig? 
3 Vad betyder informerat samtycke för dig? 
3a Hur tänker du kring/upplever du frågor som rör informerat samtycke? 
5 Har du en strategi/uttänkt plan för ditt sätt att hantera informerat samtycke i din kliniska 
vardag? 
6 Har du några funderingar kring riktlinjer/rekommendationer om autonomi & informerat 
samtycke (begränsat till behandlingssituationer)? 
7 Fingerat fall 
 
E är 47 år, har man & två tonårsbarn. Hennes syster drabbades av bröstcancer vid 49 års ålder. E 
har fått reda på, vid en genetisk utredning på klinisk genetik, att hon är bärare av en mutation som 
ger henne ökad risk för att utveckla bröstcancer. Nu kommer hon till dig för att be om råd då hon 
inte tycker sig kunna komma fram till ett beslut själv. Hon undrar om det inte är lika bra att 
operera bort båda brösten för att slippa oroa sig?  
 
Hur skulle du ta dig an denna patient med hänseende till autonomi & informerat samtycke? 
 
 


