
                                               
 

Autonomi till varje pris? 
- Etiska aspekter på patientinflytande och integritet 

 
Ett seminarium arrangerat av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

Rosenbads konferenscenter den 8 november 2012 
Anmälan på www.smer.se. 

 
Autonomi, eller självbestämmande, är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. 

Ny teknologi och personbaserade e-tjänster uppges stärka den enskildas möjligheter till 
inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk information och teknologi 

är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär en 
förändring av den traditionella patientrollen. 

 
Men riskerar detta att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer med de 

som har nedsatt beslutsförmåga? Vilka utmaningar ställs personalen inom hälso- och 
sjukvården inför? Autonomi är även en av grundprinciperna inom den medicinska etiken. Är 

autonomiprincipen viktigare än andra etiska principer och vad händer vid konflikter med 
andra värden? Vid Etiska dagen 2012 kommer konsekvenserna av ökad patientautonomi att 

stå i fokus. 
 
 

Preliminärt program 
 
 
 9.00-10.00  Registrering, kaffe och smörgås 
 
 
10.00  Välkomsthälsning 
 

Kjell Asplund, ordförande Smer    
  
 
10.05  Babels hus – 35 år senare 
 

P C Jersild   
 
 
10.30 – 11.10  Framtidens hälso- och sjukvård – löften och utmaningar 
 

Mats Olsson, Kairos Future   
 

Niels Lynöe, Karolinska institutet 
 

Diskussion och frågor     
 
 

http://www.smer.se/


                                               
 

11.10 – 12.00  IT – i patientens tjänst? 
 

Sabine Koch, Karolinska institutet  
 
Göran Collste, Linköpings universitet  

 
Diskussion och frågor    

  
Bensträckare 
 
Patientinflytande – vackra ord eller verklighet? 

12.00 -12.40 
Ulrika Winblad, Uppsala universitet 

 
Maria Gardsäter, Sällsynta diagnoser 
 
Diskussion och frågor 

 
12.40 – 13.40  Lunch, Rosenbads restaurang 

 
13.40 – 14.00 Linus Broström, Lunds universitet  

 
Diskussion och frågor    

   
 
14.00 - 14.45  Vem bestämmer vad?  

 
Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer 

  
Åsa Kadowaki, Läkare med gränser  

 
Diskussion och frågor    

 
14.45 – 15.05 Patientmakt under granskning 
 

Johan Assarsson, Patientmaktsutredningen 
 
15.05 – 15.30 Paus (kaffe och kaka)  
 
15.30 – 16.15 Avslutande reflektioner och diskussion 
 

Panel: Representanter från Smer 
           

16.15  Tack och slutord  
 

  Kjell Asplund  
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