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Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk

etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet har på eget ini

tiativ beslutat att lämna synpunkter på ovanstående departementspromemo

na. 

Sammanfattning 

Smer anser att det behövs en förstärkning av etikämnet under hela utbild

ningsgången för läkare: grundutbildning, bastjänstgöring och specialist

tjänstgöring. Smer ser positivt på den progressiva ansats för etikutbildningen 

som uttrycks i promemorian, men betonar att denna förutsätter att förslagen 

gällande förstärkta utbildningsmål för etik i Läkarutbildningsutredningen 

(SOU 2013:15) blir verklighet. Smer anser vidare att kvaliteten på den etik

utbildning som ges inom läkarutbildningarna behöver säkras. 

Mål anpassade till ökade krav på etisk kompetens 

Medicinsk etik som undervisningsämne har enligt Smer i dag en alltför svag 

ställning vid många lärosäten. Inom många verksamheter ställs vårdpersona

len dagligen inför situationer som kräver förmåga att kunna identifiera och 

hantera etiska problem och konflikter. Till de etiska frågorna hör priorite

ringar, som får en alltmer framträdande plats i vården. Vårdprofessionerna 

behöver också anpassa sig till värdeförskjutningar hos medborgarna, till ex

empel den förskjutning mot ökat självbestämmande och delaktighet som ut

trycks bland annat genom patentlagen från 2015. 



Flera av de föreslagna examensmålen i Läkarutbildningsutredningen (SOU 

2013: 15) innebär en nödvändig upprioritering av etikämnet jämfört med i 

dag. Detta gäller mål som rör såväl kunskaper, färdigheter som förhållnings

sätt. Smer menar att det är avgörande att dessa mål verkligen införs vid be

slut om en ny sexårig läkarutbildning. 

Behovet av att utveckla sin förmåga till etisk reflexion slutar emellertid inte 

vid legitimationen. Smer ser det som naturligt att etik ingår i kompetensmå

len såväl i bastjänstgöring som i specialistutbildning. När det gäller det för

slag till kunskapsmål för bastjänstgöringen som ges i promemorian ställer sig 

Smer dock tveksamt till att föra samman etik, mångfald och jämlikhet under 

ett mål, eftersom de inte befinner sig på samma logiska nivå. Etikutbildning 

ska ge studenterna redskap för att bland annat hantera bland annat mång

falds- ochjämställdhetsfrågor, men också många andra etiska frågor och 

problem som de möter i det dagliga vårdarbetet. 

Vad gäller tanken i promemorian att utbildningen i etik ska präglas av pro

gression är det enligt Smer en viktig princip för att kunskapen om etiken ska 

gå hand i hand med utvecklingen av studenternas och läkarnas fackkunskap

er. Smer menar också att de förslag som ges i promemorian på tänkbara 

kompetensmål för etik på BT- och ST-nivå är bra. Det är dock återigen avgö

rande att läkarutbildningsutredningens förslag förverkligas så att det första 

steget i progressionen ger den nödvändiga grunden för de kommande stegen. 

Förutsättningar för en etikutbildning av hög kvalitet 

Lämpligt formulerade utbildningsmål är viktiga, men leder inte särskilt långt 

utan en utbildning av hög kvalitet på grundnivå som ger läkarstudenterna en 

grund att stå på för den avsedda progressionen. Utan en sådan riskerar de 

blivande BT-läkarnas kunskaper att vara för ytliga för att de på ett strukture

rat sätt ska kunna tillämpa dem på de problem de möter i vårdarbetet på det 

sätt som anges i kompetensmålet. 

En kartläggning som genomförts med bistånd från Riksdagens utrednings

tjänst (se bilaga) visar att det finns stora variationer när det gäller hur många 

undervisningstimmar i etik som läkarstudenter får under sin utbildning (anta

let timmar varierar mellan 16 och 100). Kartläggningen visar också att det 

finns skillnader när det gäller vilken kompetens den som ger utbildningen 

har; ofta, men inte alltid, har den som undervisar utbildning inom 

etik/praktisk filosofi. 
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De stora variationerna när det gäller omfattning och kompetens i den etikut

bildning som ges pekar enligt Smer på behovet av att Universitetskanslers

ämbetet följer upp så att de vässade målen i Läkarutbildningsutredningen får 

avsett genomslag. Detsamma gäller för Socialstyrelsen i relation till kompe

tensmålen i promemorian. Stärkt etikutbildning under grundutbildningen 

behöver följas upp med etikutbildning av hög kvalitet under bastjänstgöring

en. 

Remissvaret beslutades vid ordinarie sammanträde den 16 februari 2018 av 

Kjell Asplund, ordförande, Finn Bengtsson, Sven-Olov Edvinsson, Åsa Gy

berg-Karlsson, Magnus Harjapää, Anna-Lena Sörenson och Barbro Wester

holm samtliga ledamöter i rådet. I beredningen av ärendet deltog även Inge

mar Engström, Göran Hermeren, Ann Johansson, Olle Olsson, Bengt Rönn

gren, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund, Anna Singer och Elisabet 

Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet. Michael Lövtrup, utredningssekrete

rare, har varit föredragande. 

Ordförande 

Statens medicinskt-etiska råd 
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