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Inflytande värt namnet 
 

 
 

Linus Broström 
 

Lunds universitet 
linus.brostrom@med.lu.se 

Självbestämmandeidealet 

    

   Paternalism 

 

 

 Självbestämmande, medbestämmande, autonomi, 
inflytande, delaktighet, patientmakt… 
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Självbestämmande förutsätter 
beslutsförmåga 

Beslutsförmåga ≈ förmåga att… 

 

•  tillgodogöra sig relevant information 

•  överblicka konsekvenser 

•  väga utfallen i ljuset av egna önskemål, värderingar 

•  agera, kommunicera sitt beslut 

Nedsatt beslutsförmåga 

•  demenssjukdom 

•  utvecklingsstörning 

•  allvarlig psykisk sjukdom 

•  … 

•  låg ålder, mognad 
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Nedsatt beslutsförmåga  
(i situationen) 

•  läkemedelspåverkan 

•  smärtpåverkan 

•  trötthet 

•  medvetandesänkning 

•  psykisk kris 

•  … 

Självbestämmande trots allt? 

 ”Men har inte de (egentligen) beslutsoförmögna 
också rätt till autonomi?” 

 ”Kan de inte ges inflytande trots allt?” 

 

 

 — Nja… 
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Idealet kan urvattna begreppet 

 Stort tryck på att alla ska (få) vara självbestämmande 

 risk för urvattnat självbestämmande, spel för galleriet 

”Överenskommelser”  
med sårbara patienter 

Exempel 1: 

 

•  Minskat tvång i psykiatrin eftersträvas – bra!  

•  Men sker det till priset av ”överenskommelser” med 
sårbara patienter där självbestämmandet bara är 
nominellt – dåligt! 
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”Vikarierade” samtycken 

Exempel 2: 

 

•  ”Vad hade patienten önskat om denne varit 
beslutsförmögen?”  

 — kanske en relevant fråga, men inte en fråga 
faktiskt självbestämmande, inflytande. 

•  Patientens hypotetiska vilja är ett slags 
”konstruktion”, fiktion 

Upplevt inflytande 

 Exempel 3: 

 

•  Fler  kan kanske ges inflytande om vi fokuserar på 
upplevt inflytande  

•  Men upplevt inflytande ≠ faktiskt! 

•  Och är det bara upplevelsen av inflytande vi vill 
säkerställa? (jfr diskriminering, förtryck) 
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Skyddsbehovet döljs 

Alltså: 

 Strävan att möjliggöra självbestämmande för alla 
riskerar att dölja skyddsbehovet hos sårbara individer 

Ställföreträdarskap 

 Beslutsoförmögna behöver ställföreträdare! 
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Var är vi? 

•  Vuxna beslutsoförmögna personers ställning ännu 
inte rättsligt reglerad 

•  Förmyndarskapsutredningen (SOU 2004:112) 
resulterade inte i ny lagstiftning 

•  Ny utredning (Dir 2012:72) ska redovisa sitt uppdrag 
1 april 2014 

Ställföreträdarskapets  
tre grundfrågor 

•  När är ställföreträdarskap aktuellt? 

•  Vem bör vara den beslutsoförmögnes 
ställföreträdare? 

•  Hur bör besluten fattas? (Vägledning, riktlinjer.)  
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När? 

 Utmaningen?  

 Att definiera kriterier för (tillräcklig) beslutsförmåga, 
som… 

•  är nyanserade nog att se till situation och vilken fråga 
som ska avgöras 

•  är enkla nog att de kan tillämpas – rättsäkert – av 
sjukvården, anhöriga, etc.  

•  inte kränker dem som faktiskt kan fatta beslut 

•  skyddar dem som inte kan göra det 

Hur? 

Utmaningen? 

Att ge riktlinjer för ställföreträdaren som… 

•  ger substantiell vägledning 

•  gör en rimlig avvägning mellan välbefinnande här 
och nu, respekt för tidigare viljeyttringar, respekt för 
”den personen är”, etc. 

•  är enkla nog att de kan tillämpas – rättsäkert – av 
sjukvården, anhöriga, etc.  
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Vem? 

Utmaningen?  

Att hitta ett system som är… 

  

•  praktiskt/enkelt  

•  ger oss ställföreträdare som har goda förutsättningar 
att fullgöra uppdraget 

Sammanfattningsvis… 

•  Möjliggör bara inflytande värt namnet! 

•  Skydda de beslutsoförmögna med hjälp av 
ställföreträdare med gott beslutsstöd! 
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TACK! 


