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Förord
Vid tiden för Smers tillblivelse 1985 rapporterades om
massmord i Borås, tusentals hade dödförklarats. Döden
kom oväntat och den var fri från fysisk smärta. Mördaren
visade sig vara en dator som gått fel bland ettorna och
nollorna. Det blev en stor sak i internationella media.
Återupplivningen gjordes manuellt och blev lyckosam i
samtliga fall, så vitt känt.
På 1980-talet hade det blivit alltmer uppenbart att de
nya teknikerna kunde vara avgörande för liv och död. Det
var minsann inte alltid så trivialt som digitala mord. Med
de tekniska framstegen inom vården hade det blivit uppenbart att de gamla kriterierna för något så fundamentalt
som vem som var levande eller död hade blivit förlegade.
Och nu kunde man börja befrukta ägg utanför kroppen, i
provrör, ett steg som skakade mångas uppfattning om vad
som var naturligt för människan och inte. Molekylärgenetiken började ge oss insikter i hur kroppens, kanske
också själens, mest grundläggande byggstenar fungerar,
fascinerande men också skrämmande – i den anglosaxiska
världen talade man om wonders and worries.
Det hade kommit att röra sig om grundläggande etiska
värden. I allt fler länder blev det uppenbart att frågorna
krävde djupgående etiska analyser, vägledning, ibland
också lagstiftning. President Mitterrand undertecknade
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1983 ett dekret som innebar att det första nationella
etikrådet etablerades i Frankrike. Sverige var också tidigt
ute, Statens medicinsk-etiska råd skapades 1985 och har
således Europas näst äldsta nationella etikråd. Andra
länder kom att följa Frankrikes och Sveriges exempel.
Idag finns nationella etikråd, i en eller annan form, i en
lång rad länder världen över. När råden senast samlades
deltog representanter för mer än 30 länder.
Nu fyller Smer 30. Den som tar del av denna jubileumsskrift får en bred exposé i flera dimensioner av Smers
verksamhet – i tid, bredd, höjd och djup. Det är ingen
katalog. I stället får läsaren ta del av några nedslag i hur
Smer omsatt grundläggande etiska värderingar i praktiska
förslag, hur vi arbetat med några av de ständigt aktuella
frågorna kring livets början och slut och hur vi tagit oss
an etiken kring nya teknologiska landvinningar. Vi får
insikter i hur etik, forskning, juridik och politik samspelat
under Smer första tre decennier. De personliga perspektiven blandas med det mer övergripande och principiella.
Med viss distans till tidstrenderna har Smer (ännu?)
inte anlitat någon pr-byrå för att ta fram en slogan. Men
ett genomgående tema som förs fram av flera av författarna i denna skrift är: Tänk efter före! Vi hoppas att
vår jubileumsskrift ger nöjsam läsning men också stämmer till eftertanke och ger nya idéer kring den medicinska
etiken och dess tillämpningar framöver.
Kjell Asplund
Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd
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Inledning
––––––––
Lotta Eriksson
Huvudsekreterare Statens medicinsk-etiska råd

S

tatens medicinsk-etiska råd, Smer, fyller 30 år vilket
uppmärksammas genom denna festskrift. Tolv författare medverkar – de är nuvarande och tidigare ledamöter och sakkunniga i rådet. Boken består av sju essäer
samt fem kortare texter som tillsammans ger en inblick i
rådets arbete och arbetsformer genom åren. Flera av
bidragen skådar även framåt och skisserar de närmast
aktuella medicinsk-etiska utmaningarna. Denna inledning introducerar och kommenterar skriftens innehåll.
introduktion

Statens medicinsk-etiska råd har arbetat i 30 år. Rådet är
en unik organisation i Sverige såtillvida att Smer verkar
som en parlamentarisk kommitté utan slutdatum. Smer
arbetar utefter samma instruktioner och mandat nu som
för 30 år sedan. Arbetsformerna har likväl förändrats och
utvecklats genom åren. Rådet har en liten organisation.
Arbetet bärs i huvudsak upp av rådets medlemmar, deras
engagemang, kunskap och intressen. Resultatet av rådets
9

arbete är därför i hög grad beroende av hur väl rådet och
dess sekretariat förvaltar sitt uppdrag.
En jubileumskommitté tillsattes under våren 2014
bestående av Chatrine Pålsson Ahlgren, Nils-Eric Sahlin
och jag själv med uppdrag att planera för jubileumsårets
aktiviteter.
Rådet beslutade även att verksamhetsåret 2015 skulle
vara ett utåtriktat arbetsår. Tanken var att vi skulle ägna
30 års jubiléet till att göra rådet mer känt och skapa ökad
diskussion om aktuella medicinsk-etiska frågor. Så har
också skett.
Rådet har under året anordnat fler utåtriktade aktiviteter än tidigare år. Smer deltog till exempel under Almedalsveckan i Visby med fyra seminarier om olika ämnen;
dödshjälp, medfinansiering i hälso- och sjukvården,
medicinska experters inflytande vid rättsprocesser samt
robotar i hälso- och sjukvården. Dessa seminarier är filminspelade och kan ses via rådets webbplats.
En av rådets stora satsningar under jubileumsåret var
den internationella konferens som gick av stapeln den
9–10 september 2015 ”Hindsight and foresight – based
on 30 years of medical ethics”. Vid konferensen deltog flera medlemmar från andra nationella etikråd i
Europa samt framstående medicinetiker, filosofer och
andra forskare såsom professorerna Onora O’Neill, Inez
de Beaufort, John Harris och Baruch Fischhoff för att
nämna några av de eminenta inbjudna talarna. Vid konferensen diskuterades olika sakfrågor, men även etikrådens roll i samhället och den politiska beslutsprocessen
i olika länder. Varför har vi etikråd? Hur bör de verka?
Vilka frågor bör de behandla? Varför bör etikråd vara
oberoende och vad innebär det? Konferensens samtliga
10

bidrag finns tillgängliga via filminspelningar på www.
smer.se.
jubileumsskriften

Nu går jubileumsåret mot sitt slut. Den avslutande aktiviteten är en nationell jubileumskonferens och publiceringen av denna skrift. Flera av rådets nuvarande och
tidigare medlemmar tillfrågades under början av 2015 om
att medverka i boken. Alla tillfrågade har tyvärr inte haft
möjlighet att bidra.
Författarna fick i uppdrag att skriva varsitt bidrag fritt
utifrån deras personliga erfarenheter och uppfattning om
rådets arbete med fokus på olika sakfrågor. Detta har resulterat i sju längre essäer samt fem kortare bidrag. Författarna står själva för respektive bidrag.
Detta är inte en uttömmande bok om rådets historia.
Den volymen återstår att skriva! Boken är inte heller
tänkt som en hyllningsskrift till rådet. Detta är en skrift
om aktuella medicinsk-etiska utmaningar med rådets
30-åriga arbete som inramning. Boken ger en inblick i
rådets arbete genom åren och lyfter fram exempel på
framtida utmaningar och aktuella etiska frågeställningar
och dilemman.
något om varje skribent
och deras bidrag

En person som spelat en viktig roll i rådet genom åren är
Lena Rehnberg. Lena var departementets representant i
rådet i hela 26 år. Hon var tidigare ämnesråd och huvudman för medicinsk etik inom Socialdepartementet. I denna
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skrift bidrar hon med en text om rådets tillkomst, arbetssätt och beslutsprocess. Hennes text beskriver bakgrunden till rådets instiftande och ger en inblick i varför rådet
inrättades och den roll som rådet har spelat i olika beslutsprocesser genom åren. Texten tar även upp varför det
är bra att Smer ligger nära den politiska beslutsprocessen.
Daniel Tarschys, professor emeritus i Statsvetenskap,
tidigare ordförande i Smer (2001–2011) skriver i skriften
under parollen Smer i den globala etikvågen bland annat
om den snabba utvecklingen av etikråd och internationell
samverkan. Under Daniels ledning utvecklades bland
annat rådets engagemang och samverkan utanför Sveriges gränser, bland annat genom de olika europeiska och
internationella medicinsk-etiska nätverken. Han var till
exempel ordförande en period i nätverket cometh, det
vill säga Europarådets tidigare nätverk för nationella etikråd. Under Daniels tid som ordförande gjorde rådet
bland annat en studieresa om dödshjälp till Nederländerna
som resulterade i en skrivelse: Avgöranden i livets slutskede. År 2009 stod rådet som värd vid det så kallade
National Ethics Committees Forum under Sveriges EUordförandeskap.
Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik
var den första professorn i ämnet i Sverige och har varit
ledamot i rådet sedan starten 1985. Görans kompetens
och långa erfarenhet av politiska beslutsprocesser inom
både Sverige och Europa har varit och är fortfarande en
viktig stöttepelare i rådets arbete. Han har vid sidan om
sin filosofiska och etiska kompetens varit rådets institutionella minne. I denna skrift skriver han ett bidrag i två
delar. Den första delen handlar om rådets början och dess
utveckling. Han tar till exempel upp hur rådet analyserar
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etiska problem idag. Det vill säga att Smer kommit att
lämna det så kallade Georgetown mantrat – de fyra principerna; självbestämmandeprincipen, principen att inte
skada, göra gott principen och rättviseprincipen, som utgångspunkt för sina analyser. Han beskriver i sin text
varför och i vilken riktning rådet nu arbetar. I den andra
delen diskuteras viktiga principiella problem som aktualiseras av arbete i nationella och internationella etikkommittéer/råd. Göran diskuterar etikkommittéers roll utifrån olika så kallade demokratiaspekter som insyn, tillsyn, kontroll och överprövning.
Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot och representant för
Kristdemokraterna har varit med i rådet sedan 1997.
Chatrine har en lång erfarenhet och kunskap om etiska
dilemman inom hälso- och sjukvården och hälso- och
sjukvårdspolitik (leg. sjuksköterska och tidigare riksdagsledamot). Hennes engagemang i rådet är i dag nog starkare än någonsin inte minst genom medverkan i jubileumskommittén. I denna skrift sätter hon sina ord på
vikten av att, i ett organ som Smer, ha högt i tak och
kunna ändra åsikt efter fördjupad etisk analys.
PC Jersild, läkare och författare, var under många år sakkunnig i Smer (1986–2005). Han beskriver i denna skrift
rådets första trevande år som en studiecirkel i medicinsk
etik under varsam ledning av Göran Hermerén. Vidare
berättar PC Jersild hur han gick ifrån att vara bromsande,
med en kritisk inställning till mycket av det som hände i
forskningens framkant, till att också bli en påskyndare i
vissa frågor. PC Jersild var under arbetet i rådet drivande
i frågorna kring självvalt livsslut. Han gjorde till exempel
för rådets räkning en resa till Nederländerna för att studera deras system kring dödshjälp. Han har därefter aktivt
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drivit dödshjälpsfrågan både inom och utanför rådet. Han
har medverkat i flera av rådets skrifter under 90-talet och
var även med och startade rådets första nyhetsbrev 1995.
Tuulikki Koivunen Bylund, före detta biskop och tidigare
ledamot och representant för Miljöpartiet de gröna i
Smer åren 1997–2008. Tuulikki Koivunen Bylund deltog
engagerat i rådets arbete och diskussioner. Hon beskriver
i sitt bidrag hur hon efter uppdraget i Smer tagit initiativ
till en diskussion om dödshjälp inom Svenska kyrkan. I
sitt herdabrev som nytillträdd biskop skrev hon bland annat att hon menade att så kallat läkarassisterat självvalt
livsslut borde vara tillåtet i vissa mycket speciella fall och
hänvisade till diskussionen och beredningen inom Smer.
Daniel Brattgård, före detta sjukhuspräst och mångårig
sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd 1994–2011, har
genom åren bidragit till rådets verksamhet bland annat
som initiativtagare till olika beredningar, i arbetsgrupper,
som skribent i olika skrifter samt som medverkande och
arrangör vid olika evenemang. Daniel förde under sin tid
i Smer fram olika dilemman i den kliniska vardagen,
många gånger hämtade från hans vardag som sjukhuspräst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. I denna jubileumsskrift redogör han för etiken som redskap. Han
diskuterar kring om vi behöver etiska laboratorier, det
vill säga grupperingar såsom rådets som utför fördjupade
etiska analyser.
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, en av rådets
filosofer, skriver engagerat och tankeväckande om aktuella
problem. Hans starkt ifrågasättande ansats kommer väl
fram i denna skrift där galopperande utilitarister och andra
moraliskt tondöva får sig en släng av sleven. Nils-Eric har
suttit i rådet sedan 2007 och är och har varit hängiven
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rådets arbete. Han har bidragit i många av rådets processer bland annat som skribent, kritisk granskare av rådets
utkast, och inte minst som initiativtagare och förslagsställare.
Barbro Westerholm, professor emerita i läkemedelsepidemiologi, riksdagsledamot och ledamot av Smer för
Folkpartiet sedan 2006, ger i skriften en personlig berättelse om hur hon genom åren ändrat ställning i en etiskt
svår fråga såsom värdmödraskap/surrogatmoderskap.
Hon har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen
och engagerat sig i många frågor, på senare tid bland
annat för de äldres problem och rättigheter i samhället.
Barbro har för rådets räkning framgångsrikt lett interna
arbetsgrupper och även deltagit aktivt i flera beredningar
av olika typer av ärenden.
Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, har varit sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd
sedan 2010. Ingemar har de senaste åren medverkat i
flera av rådets större projekt såsom frågan om med- och
egenfinansiering i vården, samt rådets kommande rapport
om adhd, såväl som i beredningen av remissvar och vid
olika konferenser. I denna skrift medverkar han med en
tankeväckande text om på vilket sätt juridik och etik kan
samspela på ett konstruktivt och meningsfullt sätt i hälsooch sjukvården. I texten problematiserar Ingemar kring
olika dagsaktuella frågor samt diskuterar samspelet mellan
juridik och etik ur tre perspektiv; konkurrens, komplement
eller beledsagande.
Elina Linna, leg. sjuksköterska, tidigare riksdagsledamot och landstingsråd samt etikengagerad och mångårig
ledamot av Smer för Vänsterpartiet mellan åren 1999–
15

2014, skriver i denna skrift personligt om hur det var att
vara ledamot i Smer. Hon lyfter bland annat att fram att
rådets ungdomsdialoger är av stor vikt. Elina har medverkat aktivt i flera av rådets arbetsgrupper och olika beredningar.
Kjell Asplund, professor i medicin och ordförande i
Smer avslutar skriften. Som ny ordförande kom han in
med nydanande kraft i rådet 2012, med många idéer och
ett starkt driv. Från att nyligen ha lett en stor myndighet,
Socialstyrelsen, med 1000 anställda, kom han som ordförande till Smers blygsamma organisation. Kjell bidrar i
denna skrift med en tankeväckande, personlig text om
olika aktuella och framtida etiska utmaningar.
Jag har fungerat som redaktör för skriften med stöd
från den övriga jubileumskommittén, Chatrine Pålsson
Ahlgren och Nils-Eric Sahlin. Helena Teréus, utredningssekreterare vid sekretariatet, har korrekturläst bidragen.
Vi hoppas att skriften väcker nya tankar och diskussion
om medicinsk etik.
Skriften behöver inte läsas från pärm till pärm. Dyk ner
och läs de bidrag du känner dig lockad av. Glad läsning!
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Smer 30 år
– tillkomst, arbetssätt
och roll i beslutsprocessen
––––––––
Lena Rehnberg
Sakkunnig Statens medicinsk-etiska råd
1985–2011

S

tatens medicinsk-etiska råd inrättades av regeringen
1985. Initiativet kom från socialutskottet i riksdagen.
Vid den här tiden pågick flera utredningar som behandlade frågor med svåra etiska aspekter. Hit hörde Utredningen om dödsbegreppet, Inseminationsutredningen
och Utredningen om det ofödda barnet. Utredningen om
dödsbegreppet hade i uppdrag att utreda frågan om det
dåvarande dödsbegreppet (upphörande av hjärt- och andningsverksamhet) skulle bibehållas eller om ett hjärndödsbegrepp borde införas. Frågan tilldrog sig mycket
stor uppmärksamhet i media och i samhället i stort. En
lång och intensiv debatt fördes om frågan. Inseminationsutredningen hade i uppdrag att utreda frågor av juridisk,
etisk, medicinsk och psyko-social art som rörde inseminationer. Utredningen lade också förslag kring frågor
som rörde befruktning utanför kroppen och surrogatmoderskap. Utredningen om det ofödda barnet hade i
17

uppdrag att utreda frågor kring fosterdiagnostik och sena
aborter. Även de frågor som behandlades av de två sistnämnda utredningarna diskuterades livligt i media.
Det var uppenbart för riksdagens socialutskott att det
inom en nära framtid skulle komma att ligga flera propositioner på utskottets bord som innehöll frågeställningar
med svåra etiska dilemman. Man ansåg därför att det
skulle komma att behövas en form av etisk kompetens
som man själv inte hade inom utskottet. Från socialutskottets sida sa man då att man ville att det skulle tillskapas ett medicinskt-etiskt råd på nationell nivå som
kunde vara ett rådgivande organ till regering och riksdag.
Frågan togs upp i socialutskottets betänkande (sou
1984/85:4) där några motioner som bland annat rörde
fosterdiagnostik och definitionen av det mänskliga livets
början behandlades. Under behandlingen av motionerna
anordnade utskottet en hearing med bland annat företrädare för forskningen på området och olika berörda
myndigheter och organisationer.
Betänkandet sammanfattades på följande sätt:
Även utskottet anser det önskvärt att åstadkomma en
mera samlad överblick över de existentiella och andra
etiska frågor som den snabba utvecklingen på det medicinska området ger upphov till. De olika utredningsinsatser som pågår ger visserligen ett gott underlag för ställningstaganden i vissa delfrågor, men ger inte den helhetssyn på den medicinsk-etiska problematiken som behövs
för att den etiska debatten skall kunna hålla jämna steg
med forskningen. En lösning som skulle kunna svara såväl
mot å ena sidan politikernas behov av att på ett tidigt stadium informeras om nya forskningsrön och nya tekniker
som å andra sidan forskarnas behov av riktlinjer innan en
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ny medicinsk teknik tas i bruk vore ett permanent medicinsk-etiskt organ, gärna med tvärvetenskaplig inriktning,
där bl.a. parlamentariker, sjukvårdsansvariga, forskare och
teologer kunde samråda i medicinsk-etiska frågor och där
grundläggande gemensamma värderingar kunde formuleras. Arbetet i ett sådant organ skulle kunna bedrivas kontinuerligt och i öppna former och koncentreras på frågor
av aktuellt intresse. Existentiella frågor i den medicinska
utvecklingen, såsom människosyn och allas lika värde
måste självfallet få ett betydande utrymme i diskussionerna. Vid behov skulle initiativ kunna tas till särskilda
utredningsinsatser och eventuell lagstiftning på speciella
områden.

Utskottet hemställde därefter att regeringen skyndsamt
borde överväga lämplig form för ett kontinuerligt informations- och åsiktsutbyte i fråga om sådan medicinsk
forskning och behandling som kunde anses känslig för
den mänskliga integriteteten eller påverka respekten för
människovärdet.
Inspiration till förslaget att tillskapa ett medicinsketiskt råd på nationell nivå fick man sannolikt också från
Frankrike som vid samma tid inrättat likartade organ.
Inom regeringskansliet låg frågan på Socialdepartementet där mandat för utredningen utarbetades. I mars
1985 tog sedan regeringen beslut om inrättandet av ett
medicinsk-etiskt råd. Rådet hade därefter sitt första sammanträde i maj 1985.
etiska rådets mandat

Enligt mandatet ska etiska rådet ta upp medicinsk-etiska
frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet ska
19

fungera som ett organ för informations- och åsiktsutbyte
samt sprida kunskap om medicinsk-etiska frågor. Mandatet är avgränsat till forskning och behandling som kan
anses känslig för den mänskliga integriteteten eller påverka respekten för människovärdet.
En av rådets viktigaste uppgifter är att följa utvecklingen på forskningsfronten för att i ett tidigt skede kunna
varsko regering, riksdag och andra beslutsfattare om vad
som är på gång. Behovet av en nära dialog mellan forskare
och politiker betonades i mandatet.
Rådet har stor frihet att själv initiera olika frågeställningar. Emellanåt har det också varit så att en del av
rådets arbetsuppgifter haft sitt ursprung från regering,
riksdag eller myndigheter.
Rådet ska enligt mandatet vara ett från det löpande
regeringsarbetet fristående organ. En av tankarna med
den formuleringen var att regeringen i arbetet med propositioner inte skulle behöva vara bunden av yttranden
från rådet.
några ord om sammansättningen

I rådet ingår företrädare för de politiska partierna i riksdagen och ett 10-tal sakkunniga. Bland de sakkunniga
finns representanter för Socialstyrelsen, SKL, Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapets etiska delegation m.fl.
Men också ett antal ”handplockade” personer som alltså
bara representerar sig själva. Vilket inte är så bara! Dessa
sakkunniga är tillfrågagade av Socialdepartementet och
har alltså inte utsetts av någon myndighet eller organisation. Här har genom åren funnits eller finns filosofer,
genetiker, jurister, författare, teologer med flera. Flera av
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dessa är och har varit viktiga stöttepelare i rådet, personer
som besitter för rådet mycket viktig kunskap. Det är således en blandad skara och sammantaget representeras
många olika kompetenser inom rådet.
Det är intressant att notera att Sverige är det enda
landet som haft politiker i sitt medicinsk-etiska råd. Det
har visat sig vara väldigt bra. Mer om det i det följande.
Det är också viktigt att notera att det inte funnits
någon direkt koppling till forskar-eller medicinarvärlden,
i så motto att ingen sakkunnig har representerat Vetenskapsrådet eller dylikt. Det var ett avsiktligt ställningstagande när rådet inrättades, ett sätt att markera rådets
oberoende från forskarvärlden. Däremot har det alltid
varit självklart att för faktaunderlag inbjuda exempelvis
forskare på det område som varit aktuellt för rådet att
diskutera.
vilken typ av frågor tas upp i smer?

Till att börja med kan sägas att avgränsningen i rådets
mandat är att det ska vara frågor som kan anses känsliga
för den mänskliga integriteten eller som kan påverka respekten för människovärdet. Många av de frågor Smer
tagit upp kan karaktäriseras som biomedicinsk forskning,
medan däremot rent vårdetiska frågor förekommit mer
sparsamt. För att fullgöra sin uppgift har det varit väldigt
viktigt för Smer att följa vad som händer på forskningsfronten och helst hinna göra en analys av de etiska aspekterna innan en ny metod har hunnit introduceras i vården.
Man kan också konstatera att den snabba utvecklingen
inom den biomedicinska forskningen har inneburit att
rådets arbetsbelastning har ökat betydligt.
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Rådets arbete spänner således över ett väldigt brett fält.
Smer har därför under årens lopp kommit att behandla en
lång rad frågor av skiftande natur. Många av de frågor
rådet behandlat rör livets början och livets slut, men
naturligtvis har mängder av frågeställningar förekommit
som ligger däremellan. Man kan identifiera några olika
områden där rådet vid flera olika tillfällen har haft anledning att analysera olika etiska frågeställningar.
Ett sådant område gäller utvecklingen inom genetiken.
Rådet har bland annat diskuterat olika etiska aspekter
kring fosterdiagnostik, preimplantatorisk genetisk diagnostik, stamcellsforskning och gentester. Till detta område hör också försäkringsbolagens möjlighet att ta del av
resultat av genetiska tester samt konsekvenser av biotekniska patent.
Frågor som rör assisterad befruktning är ett annat område som återkommande tagits upp av rådet. Det har bl.a.
handlat om etiska aspekter på användning av donerade
ägg och spermier. Andra frågor som gällt livets början är
användning av vävnad från aborterade foster, fosterreduktion, forskning på levande foster, för att bara nämna några.
Den palliativa vården, det vill säga vården i livets slutskede, frågor kring avslutande av livsuppehållande behandling samt dödshjälp är också frågeställningar som
har diskuterats vid flera tillfällen. Exempel på andra frågor som tagits upp är samtyckesregler vid organdonation,
omskärelse av pojkar, skönhetsoperationer på minderåriga, frågor som gäller obduktioner, försäkringsbolags rätt
att ta del av patientjournaler med mera. Rådet tog också
i ett mycket tidigt skede upp prioriteringsfrågorna i vården.
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hur har smers
arbetsprocess sett ut?

Utmärkande för rådets arbete är att de frågor som tas upp
berör svåra etiska dilemman som kräver grannlaga avvägningar. Diskussionerna i rådet har alltid skett i ett
mycket öppet och förtroendefullt klimat. Rådets arbetssätt karakteriseras således av att ställningstaganden i olika
frågor är resultat av diskussioner i rådet, där olika värderingar gjorts synliga och brutits mot varandra.
I princip har, under alla år jag satt med i rådet, alla
diskussioner förts i plenum, det vill säga med alla medlemmar samlade. Det ansågs viktigt för den efterföljande
beslutsprocessen i riksdagen att representanter för samtliga partier deltagit i diskussionerna i Smer.
Som sagts tidigare initieras de flesta frågor av rådet
självt. Rådet har kanske identifierat något forskningsfält,
som innehåller svåra etiska dilemman, och som förväntas
leda till introduktion av nya behandlingsmetoder. Rådet
diskuterar frågan och lämnar ett yttrande till Socialdepartementet. Någon annan gång kan regeringen ha
gett rådet i uppdrag att titta på en viss fråga.
Första steget har sedan vanligtvis varit att experter
inom det aktuella området bjudits in för att ge rådet bakgrundsfakta. Ofta har det handlat om mycket ”smala”
forskningsområden där det kanske bara finns en eller ett
par experter inom landet. Helst skulle man kanske ha sett
att både de som bedriver den aktuella forskningen och
andra forskare som har kompetens att bedöma och ge
synpunkter på den forskning som är föremål för diskussion, hade kunnat bjudas in. Detta har dock oftast inte
varit möjligt eftersom det handlar om så smala forsknings24

områden att det kanske bara är de berörda forskarna som
kan ge rådet faktaunderlag.
När experterna lämnat sina fakta vidtar rådets diskussion. Rådet identifierar vilka parter som är berörda och
vilka etiska konflikterna som finns. Därefter görs en avvägning mellan olika motstridiga intressen. Till sin hjälp
i den etiska analysen tar man då grundläggande etiska
principer, som exempelvis integritet, självbestämmande
och att göra gott.
En och samma fråga kommer ofta upp vid flera på varandra följande sammanträden. Rådet vänder och vrider
på frågeställningarna, lyfter på alla stenar. De frågor rådet
tar upp till diskussion är alltid av det slaget att de kräver
reflektion och eftertanke. Något som är utmärkande för
rådets diskussioner är, som redan sagts, att de sker i ett
väldigt öppet och förtroendefullt klimat. Det har alltid
varit ”tillåtet” att tänka högt, gå hem och fundera, kanske
komma tillbaks nästa gång och delvis ha ändrat ståndpunkt, kanske som ett resultat av den tidigare diskussionen i rådet. Man kan säga att rådet griper sig an de svåra
frågorna med stor ödmjukhet. Tillsammans växer ett
gemensamt ställningstagande fram. Rådets yttranden i
olika frågor är alltså resultatet av diskussioner där olika
värderingar gjorts synliga och brutits mot varandra.
Under diskussionerna har sällan eller aldrig någon
skillnad gjorts mellan ledamöter och sakkunniga. Och
under min tid i rådet har det hört till undantagen att
rådet hamnat i situationen att omröstning aktualiserats.
Det har hänt en eller möjligen ett par gånger under alla
år. Oftast landar rådet i ett gemensamt yttrande, men det
händer också emellanåt att någon eller några lämnar en
reservation eller särskilt yttrande.
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bra att smer ligger nära
den politiska beslutsprocessen

Rådet är fristående från regering och riksdag men finns
nära den politiska beslutsprocessen. Det finns en närhet
till både regeringen och riksdagen. Rådet får sitt uppdrag
från regeringen och lämnar sina yttranden dit. Och i och
med att det finns representanter för de politiska partierna,
oftast riksdagsledamöter, finns också en tydlig koppling
till riksdagen.
Genom åren har det oftast funnits en viss personunion
mellan rådet och socialutskottet i riksdagen. Det har inte
varit ovanligt att de som varit representanter för politiska
partier i rådet också varit ledamöter i socialutskottet. Det
här har vid ett flertal tillfällen lett till att rådet bjudits in
till socialutskottet för hearings i någon fråga som Smer
hanterat. Det har då skett som ett led i utskottets arbetsprocess inför ställningstagande till någon proposition.
Den här personunionen mellan rådet och socialutskottet har också varit bra på ett annat sätt. Det faktum att
parlamentariker är med i rådet har haft stor betydelse för
frågornas hantering när de ska behandlas i utskottet. De
parlamentariker i rådet som följt en fråga, från hearingar
med experter till rådets diskussioner och utarbetande av
yttranden, har helt enkelt lärt sig en hel del under resans
gång om den specifika fråga som diskuterats. Dessa kunskaper har de sedan burit med sig in i socialutskottets
arbete.
Det har också funnits tillfällen när departementet vid
utarbetandet av en proposition vänt sig till Smer för synpunkter på någon specifik frågeställning som behövt belysas ytterligare efter remissomgången. Det är intressant
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att här göra en jämförelse med det danska etiska rådet
som har bestått av ett 20-tal personer som inte är utsedda
av organisationer eller myndigheter utan bara representerar sig själva. Det rådets yttranden spretar ofta åt många
olika håll. Det betyder att yttrandena visserligen har
bidragit till debatten, men inte varit till särskilt stor vägledning för dem som är satta att besluta i en fråga, oavsett
om det gäller politiker i regering eller riksdag.
i vilken utsträckning har smer
fått gehör för sina ställningstaganden?

För dem som följt Smers arbete råder det ingen tvekan
om att de ställningstaganden Smer gjort i olika frågor har
gett avtryck i den politiska beslutsprocessen. Regeringen
har ofta hänvisat till Smers ställningstaganden och argumentation när olika propositioner har förelagts riksdagen.
I många fall har regeringen i propositioner som behandlar svåra medicinsk-etiska dilemman citerat eller hänvisat
till resonemang som Smer fört i sitt yttrande och sedan
instämt i resonemanget. Man kan säga att regeringen på
så vis har visat en stor tilltro till rådets arbete.
Det står således helt klart att rådet vid en rad tillfällen
har fyllt en viktig funktion i den politiska beslutsprocessen. Att parlamentariker finns med i rådet betyder att
förankringsprocessen i riksdagen i flera fall har underlättats påtagligt. Det har också visat sig vara betydelsefullt
att ha ett forum för kommunikation mellan beslutsfattare
och forskare.
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smer har också riktat sig mot
sjukvårdshuvudmännen

Länge var det naturligt för Smer att främst rikta sig mot
regering och riksdag och se dem som mottagare av rådets
yttranden. Rådet inrättades ju av regeringen och många
av de frågor som togs upp i rådet gällde sådant som skulle
bli föremål för lagstiftning. Man tänkte då i termer av att
regeringen ansåg det behövligt att genom lagstiftning
”sätta upp staket” för tillämpningen av sådan forskning
som kunde vara känslig för människovärde och integritet.
Så var det när det gällde en rad frågor, exempelvis dödsbegreppet, befruktning utanför kroppen och samtyckesregler vid organdonation.
Men det är ju också så att en hel del av de nya behandlingsmetoder som forskningen leder fram till inte kommer
att leda till att de regleras genom lagstiftning, men att det
ändå kan finnas väl så starka skäl att ägna tid och eftertanke åt på vilka villkor nya forskningsrön ska få omsättas
i rutinsjukvård. Och då handlar det mer om att rådet
behöver rikta sig mot sjukvårdshuvudmännen med sina
synpunkter och bedömningar.
Utvecklingen inom sådan forskning som aktualiserar
medicinsk-etiska aspekter går rasande fort. Tyvärr, får
man väl säga, har det funnits exempel på att nya metoder
introducerats i vården redan innan den medicinska utvärderingen är avslutad. Ännu mindre har någon etisk eller
samhällelig analys hunnits med. Det har heller inte varit
ovanligt att beslutet om att introducera en ny metod i
rutinsjukvården tagits enbart av professionen utan att
vare sig politiker eller administration blivit involverade.
Jag tänker då på sådana metoder där en samhällelig debatt
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rimligen borde föregått ett beslut om introduktion i
vården. Någon samhällelig analys eller diskussion av de
etiska aspekterna eller överväganden på politisk nivå har
då aldrig kommit till stånd. I själva verket borde det vara
en självklarhet att diskussionen kring sådana känsliga
frågor som exempelvis fosterdiagnostik förs i samhället i
stort och inte förbehålls professionen och andra experter.
Att sådana samhälleliga diskussioner kommer till stånd är
också avgörande för allmänhetens förtroende för vården.
Mot bakgrund av de diskussioner kring dessa frågor
som fördes i Smer tillsatte Socialdepartementet 2006 en
arbetsgrupp med uppgift att överväga och lämna förslag
som rör introduktion av vissa nya diagnos- och behandlingsmetoder. Resultatet av gruppens arbete blev sedan
ett tillägg till hälso- och sjukvårdslagen med innebörd att
nya diagnos- och behandlingsmetoder som kan ha betydelse för människovärde och integritet ska bedömas
utifrån etiska aspekter innan de införs i vården.
nationella etiska organ
i andra europeiska länder

Sverige var ett av de första länder som tillskapade ett
medicinsk-etiskt råd med uppgift att verka på det nationella planet. Även i Frankrike och Danmark inrättades
vid ungefär samma tid likartade nationella etiska råd.
Därefter har många europeiska länder inrättat liknande
organ. Dessa organ och etiska råd ska inte förväxlas med
forskningsetiska kommittéer som ju bedömer etiska aspekter i ansökningar om forskningsanslag.
Som kuriosa, men på intet vis en oväsentlig fråga, kan
nämnas att representanter från andra länders etiska organ
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ibland förvånades över att det svenska etiska rådet, som
de tyckte, inte hade någon lekmannarepresentation. I
andra länder har det varit vanligt förekommande att
enskilda personer, vars uppgift är att representantera
allmänheten, finns med i det etiska rådet. Svaret från
svensk sida var enkelt; bättre ”lekmän” och företrädare
för allmänheten än politiskt förtroendevalda kan inte
tänkas!
Några internationella organisationer bedrev under
många år verksamhet som på olika sätt följde och stödde
de nationella organen. Så inrättade exempelvis Europarådet för många år sedan en ”European Conference of
National Ethics Committees (cometh). Syftet har dels
varit att möjliggöra informations- och erfarenhetsutbyte,
dels att ge stöd till länder som stått i begrepp att inrätta
ett nationellt etiskt organ. eu inbjöd vid ett flertal tillfällen representanter för nationella etiska organ till överläggningar i olika frågor. Även Unesco har erbjudit stöd
och hjälp till länder som ännu inte inrätta något organ.
några slutord

Man kan konstatera att de medicinsk-etiska frågorna inte
riktigt har följt de vanliga hanteringsgångarna. Många av
de frågor vi pratar om här är mycket komplicerade, både
kunskapsmässigt, etiskt och moraliskt.
Till att börja med sker det, som tidigare sagts, en väldigt snabb forskningsmässig utveckling på flera av områdena. Att hålla sig à jour med vad som händer forskningsmässigt är ett styvt jobb i sig. Men att känna till vad
som händer och att skaffa sig en faktabakgrund är ju en
förutsättning för att man sedan ska kunna ta ställning till
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de väldigt svåra etiska dilemman som många av sakfrågorna innefattar.
För det här krävs det en slags mognadsprocess, reflektion och eftertanke. Det är en av förklaringarna till att
beslut kring de här frågorna ibland har dragit ut på tiden.
Man kan göra en jämförelse med det svenska utredningsväsendet, där regeringen tillsätter en utredning med
uppgift att lämna förslag till regeringen i en viss fråga.
Förslaget skickas sedan ut på remiss till olika organisationer och myndigheter. Utredningens förslag liksom remissyttrandena är underlag till det förslag som regeringen
därefter överlämnar till riksdagen i form av en proposition som riksdagen tar ställning till.
Det arbete Smer utför kan på många sätt jämföras med
en utrednings arbete. Men man har kunnat konstatera att
arbetsprocessen delvis har tagit sig andra vägar och brutits ovanligt ofta, på ett annat sätt än i andra utredningssammanhang.
De medicinsk-etiska frågorna berör oss alla på djupet
och var och en som ställs inför frågeställningarna ”tvingas” på något sätt att ta ställning för egen del. Efterhand
som arbetet har nått nya nivåer och nya människor i
beslutsapparaten har det ofta dragits igång nya mognadsprocesser. Var och en som kommer i kontakt med
frågorna blir själv berörd på ett alldeles särskilt sätt.
Därför har det ofta krävts många diskussioner och
mycket förankringsarbete innan frågorna har kommit så
långt att de varit mogna för beslut i riksdagen. Det är här
också värt att notera att det många gånger inte har varit
partibundna voteringar utan riksdagsledamöterna har
röstat fritt.
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Smer i den globala etikvågen
––––––––
Daniel Tarschys
Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd
2001–2011

N

är Smer bildades fanns det en enda föregångare i
Europa, det franska etik-rådet. Idag har praktiskt
taget alla länder i Europa sådana organ, liksom många
runtom i världen. Modellerna skiljer sig något åt: en del
griper över hela det bioetiska fältet, andra fokuserar liksom Smer enbart på humanmedicinen. Det svenska rådets
sammansättning med partipolitiskt nominerade ledamöter är ovanlig, för att inte säga unik. En tredje skillnad
gäller gränsdragningen mellan vårdetik och forskningsetik, där linjerna löper olika.
Men huvudbilden är ändå entydig: på några decennier
har en sannskyldig etikvåg svept genom hälso- och sjukvården. Globala och europeiska rådslag avlöser varandra.
Varför denna boom för den medicinska etiken?
Förklaringarna följer lite olika spår. Ett pekar mot
gamle Maslow: vissa frågor tas upp först när grundläggande behov är täckta. Ett annat utgår från diffusionsteori. Länderna och professionerna lär av varandra, man
imiterar och inspireras av utländska förebilder. Dessutom
dyker det ständigt upp frågor som nationalstaterna måste
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hantera både på hemmaplan och i det internationella
samarbetet.
Den medicinska etiken engagerar och tänder långt
större grupper än de berörda professionerna. I många
länder har de blivit så explosiva politiska stridsämnen att
de spränger både partier och regeringar. De råd som
bildats har ofta haft till syfte att resonera, jämka, lugna,
pacificera och nå om inte enighet så ändå bred samsyn
inför svåra etiska avvägningar i lagstiftning och medicinsk praktik.
Mycket handlar om prioriteringar. Hälso- och sjukvården är full av fördelningsfrågor – hur ska resurserna
ransoneras mellan olika specialiteter och patientgrupper,
hur ska krämpor vägas mot krämpor, lidanden mot lidanden, förhoppningar mot förhoppningar? Den som har
enkla svar på sådana frågor har nog mer att fundera över.
Den svindlande takten i förnyelsen av hälso- och sjukvårdens teknik och metoder är förstås avgörande. När
både preventiva och botande insatser har fått en så radikalt ökad räckvidd, hur ska vi då använda vår nya kompetens? Särskilt som nya risker och intressekonflikter lurar
bakom varje hörn. Antibiotikan är ett utmärkt exempel:
den gör oss friskare denna vecka men kan ha vådliga effekter lite senare, både för oss själva och för andra. En del
fördelningsfrågor i sjukvården gäller inte hur vi ska prioritera mellan dagens olika patientgrupper utan mellan oss
som lever nu och våra efterkommande.
Med globaliseringen tillstöter nya komplikationer.
Förbud efterfrågas ofta och kan ibland införas, men med
porösa gränser blir nationalstaten allt mindre enväldig.
Vad hjälper det att förbjuda något i Sverige om biljetten
utomlands kostar en spottstyver? Vad som lite slarvigt
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kallas ”medicinsk turism” är ett mångfacetterat fenomen,
med både positiva och negativa inslag.
Vi kan allt mer – men vad bör vi? Det är den fråga som
Smer och dess systerorgan har brottats med under de
senaste decennierna. Nya dilemman anmäler sig hela
tiden, utan att de gamla försvinner. Inför de tankemödor
dessa frågor vållar spelar globala och internationella diskussioner en allt större roll. Smer har aktivt medverkat i
både Europarådets och EU:s etikkommittéer, liksom på
det globala planet.
Inom Europarådet antogs för snart 20 år sedan Oviedokonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna
och människovärdet i relation till biologi och medicin,
numera ratificerad av 29 medlemsstater. Den undertecknades av Sverige redan första dagen – det kan jag intyga eftersom jag som Europarådets generalsekreterare mottog den
svenska signaturen – men vi har sedan inte gått vidare med
en ratificering av konventionen och dess tilläggsprotokoll.
Hindret är framför allt brister i den svenska lagstiftningen, som vi sedan länge hade kunnat avhjälpa – vilket
Smer ofta har påpekat. Att ratificera internationella konventioner är förstås inget självändamål, men luckorna i
vår rättsordning beträffande till exempel beslutsoförmögnas ställning i sjukvården har allvarliga konsekvenser
för vård och forskning, för sjukvårdens yrkesfolk liksom
för berörda patienter och deras anhöriga. På senare år har
mycket handlat om att stärka patientens ställning i sjukvården. Det är nog gott och väl, men alla är inte i stånd
att bestämma själva. Deras intressen måste också tillgodoses.
Smers synpunkter täcker vida fält, och de har ofta påverkat både regelverk och praxis i sjukvården. Men det
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finns också skrivelser som sjunkit till botten av regeringskansliets byrålådor. I den cirkulära ekonomi som nu ska
främjas, med flitig återanvändning av befintliga resurser,
vill jag gärna hoppas att det inte bara är färskvarorna som
kommer till användning. Det finns också äldre tankar av
jubilaren som ännu förtjänar att begrundas.
Den globala etikvågen lär inte ebba ut. Smer önskas god
seglats!
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Etik och politik:
Smer 30 år
––––––––
Göran Hermerén
Professor em. medicinsk etik,
sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd 1985–

D

etta bidrag till Smers jubileumsskrift består av två
huvuddelar. Den första beskriver lite rapsodiskt hur
det var från början i Smer och några av de förändringar
som skett under den långa tid jag varit med i rådet. Den
andra delen innehåller några reflektioner kring principiella problem som aktualiseras av arbete i nationella och
internationella etikkommittéer.
i. början

Smers förste ordförande var Bertil Göransson, landshövding som hade en gedigen erfarenhet av sjukvårdspolitik.
Han har efterträtts av en lång rad andra ordföranden
(bland andra Gunnar Bengtsson, Daniel Tarschys, Kjell
Asplund), som var och en bidragit till att sätta sin prägel
på Smers verksamhet under dessa 30 år. Somliga har varit
mer diskussionsorienterade, andra mer handlingsinriktade. Vissa har haft medicinsk bakgrund, andra statsveten37

skaplig eller naturvetenskaplig. Några, men inte alla, har
också varit politiskt verksamma.
Smers mandat var först lite öppet och obestämt. Vi
skulle vara ett rådgivande organ till regering och riksdag
och särskilt uppmärksamma nya metoder i vården som
riskerade att undergräva respekten för människovärdet.
Det var lite oklart från början hur vi borde arbeta. Man
kan nog säga att vi trevade oss fram. Några internationella förebilder fanns, till exempel det franska nationella
etikrådet, och senare det danska, men inte många.
Utkiksfunktionen var något jag själv gärna betonade i
detta sammanhang. Det var viktigt att spana vid horisonten för att i tid upptäcka etiska frågor. Den etiska debatten riskerade annars att komma sent, när alla beslut om
investeringar var fattade och den etiskt kontroversiella
verksamheten redan var igång. I praktiken handlade det
om att följa debatten i andra länder och inte bara intressera sig för humanetik eller sjukvårdsetik. Vad till exempel veterinärerna gjorde på djur kunde om några år bli
aktuellt inom reproduktionsmedicin.
Min bakgrund var filosofisk. En distinktion som med
tiden blev viktigare och klarare för mig var den mellan
vad man kunde kalla teoretisk och praktisk etik. I teoretisk etik granskas och analyseras begrepp, definitioner
och förutsättningar i etiska teorier, till exempel Kants
pliktetik eller Benthams utilitarism. Syftet med arbetet är
förståelse och klargörande: att tydliggöra innebörden i
begrepp, precisera relationer mellan antaganden, granska
arguments relevans och/eller att systematisera argumenteringen. Hit hör också mer generella frågor om värdenas
subjektivitet och objektivitet.
Kunskap om argument och motargument i värdefrågor
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var en tillgång i arbetet. Men det blev allt tydligare för
mig att det jag hade nytta av i arbetet i Smer mindre var
kunskaper i teoretisk etik och mer den träning som jag
som filosof hade fått i att upptäcka flertydigheter, att
granska enskilda arguments hållbarhet och relevans, liksom att avslöja luckor i argumenteringen.
I praktisk etik gäller det att komma fram till ett beslut
i en bestämd fråga och argumentera för detta. Det finns
också en annan viktig skillnad mellan dessa former av
etik. Praktisk etik, till skillnad från teoretisk, är multidisciplinär eller tvärvetenskaplig. Kunskapsunderlaget
kommer från många håll och måste bearbetas och sammanställas, vilket förutsätter förmåga till diskussion och
analys över ämnesgränserna.
Arbetet i Smer under dessa 30 år har varit roligt, stimulerande och lärorikt. Det har alltid varit högt till tak.
Ytterst sällan har det under min långa tid i rådet förekommit taktisk partipolitik. Några gånger har det skett, t ex
när abortfrågan kommit upp. Det betyder inte att vi alltid
varit eniga. Per Jersild skriver i sitt bidrag till denna bok
mer om hur några kontroversiella frågor hanterats i rådet.
Vi strävade nog mer förr än nu efter enighet, med tanke
på att rapporter och rekommendationer kunde få större
tyngd om de stöddes av ett enhälligt råd. Senare har då
och då redovisats vad majoriteten respektive minoriteten
av ledamöter anser. I svåra och kontroversiella frågor är
det inte överraskande att meningarna kan vara delade. Att
presentera ett delat ställningstagande har i vissa fall varit
ett sätt att komma i mål, ibland enda sättet.
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ii. förändingar

Rollfördelningen mellan politiskt tillsatta ledamöter och
sakkunniga har blivit tydligare sedan 1985. I debatten
märks ingen större skillnad mellan sakkunniga och ledamöter. Men vid omröstningar deltar bara ledamöterna,
och de sakkunnigas roll är att bistå med granskning och
komplettering av argumenteringen. Men det har också
skett förändringar i arbetssätt, metodik (etiska utgångspunkter) och innehåll.
Från början sammanträdde vi ungefär en gång i månaden, alltid hela rådet. Det var viktigt för att vi skulle bli
en grupp och kunna lära av varandra. Detta arbetssätt
hade både fördelar och nackdelar. Det innebar att arbetet
med att få fram nya rapporter tog tid. Under senare år har
vi mer och mer använt oss av arbetsgrupper som presenterat förslag inför rådet. Detta innebär att hela rådet
inte sammanträder lika ofta som tidigare, nu kanske tre
gånger per termin, men att arbetsgrupper träffas mellan
dessa sammanträden. Rådets produktivitet har därigenom
ökat. Fler rapporter har tagits fram. Nuvarande ordförande och sekretariat har varit drivande i denna utveckling.
I gengäld saknas ibland diskussionerna med hela rådet
och de olika perspektiv som då kunde komma fram.
När rådet började, fanns ett behov att satsa på en skriftserie där viss grundläggande medicinsk-etisk litteratur
och internationella deklarationer presenterades och som
sedan kompletterades med skrifter om människosyn, människovärde, information, samtycke, gentestning, eutanasi
och livets början. Serien Etiska vägmärken, särskilt den
grundläggande skriften Etik – en introduktion (Smer 2008)
kom att bli använd vid många utbildningar och studie40

cirklar i landet. Introduktionen trycktes om flera gånger
och utkom också i en ny omarbetad version senare. Dåvarande huvudsekreteraren Wanja Gavelin var en drivande
kraft i arbetet med denna skriftserie.
Från början riktades uppmärksamheten särskilt på en
rad svåra problem vid livets gränser där frågor om respekt
för människovärdet uppenbart aktualiseras. Innehållet i
rapporterna har under senare år mer och mer fokuserats
på de etiska utmaningar som aktualiserats av den snabba
tekniska utvecklingen inom medicin och kanske särskilt
genteknik. Vissa frågor har rådet följt under lång tid och
återkommit till i flera rapporter, till exempel assisterad befruktning. Förändringar av innehållet i sådana rapporter
behöver inte bero på att värderingarna i rådet ändrats. Nya
möjligheter kan ha tillkommit, eller det har skett en teknisk
utveckling som innebär att metoder som förr var riskabla
nu är säkrare – vilket naturligtvis påverkar risk–vinst bedömningen. Det kan vara intressant att från dessa utgångspunkter jämföra till exempel Smer 2005 och Smer 2013.
När det gäller metoderna att etiskt analysera dessa utmaningar, har också förändringar skett. De fyra principerna, kraven på att göra gott, att inte skada, att respektera de berördas autonomi och att vara rättvis, var från
början en utgångspunkt för rådets tänkande, vid sidan av
mer traditionella redskap i etikarbetet. ”The Georgetown
mantra”, som principerna också kallades, spelade från
början en större roll i rådets etiska utgångspunkter än de
gör idag. Principerna har vissa uppenbara fördelar. De är
lätta att komma ihåg, och de hjälper nybörjare i ämnet att
identifiera etiska problem. Den som står inför ett val
mellan olika handlingsalternativ, där alternativen kommer i konflikt med dessa krav, har ett etiskt problem.
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Men principerna har också vissa uppenbara nackdelar.
Principerna motiveras av bakomliggande värden, som
tillämpningen av dem skall främja. Det är uppenbart att
det finns fler än fyra värden som är relevanta i etikdiskussioner. Här saknas bl a integritet och (respekt för) människovärde, som spelar en viktig roll i den internationella
diskussionen. Det är också uppenbart att principerna är
flertydiga, och att det kan uppstå konflikter inom och
mellan principerna. Den enes autonomi kan stå mot den
andres, patientens mot vårdpersonalens eller de anhörigas. Vidare kan ”autonomi” betyda många olika saker,
exempelvis självbestämmande, medbestämmande eller
delaktighet i beslutsfattandet.
Av naturliga skäl har arbetssättet i Smer mer och mer
fokuserats på argumenteringen. Sedan ett eller flera etiska
problem identifierats och handlingsalternativ formulerats, har arbetet inriktats på att ta fram argumenten
för och emot dessa handlingsalternativ. Diskussionen i
rådet redovisas i rapporterna. Där vägs argumenten för
och emot mot varandra. Detta leder till förslag eller rekommendationer, i regel riktade till politiska beslutsfattare.
En viktig del av arbetet i rådet när det gäller att granska
utkasten till argumenteringar har bestått i att först klargöra problemet – ofta väcks flera olika etiska problem som
inte alltid kan besvaras på samma sätt. Hanterandet av
värde- och intressekonflikter är det centrala i etiken.
Ställningstagande till etiska problem baseras på både ett
kunskapsunderlag och på värderingar. Då blir det naturligt och rimligt att inleda med att ta reda på – så långt
möjligt – relevanta fakta. Kunskapsunderlagets kvalitet
kan vara en etisk fråga i den meningen att felaktiga eller
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missvisande påståenden kan vara oetiska, leda till dåliga
beslut, och beslut som skadar.
Själv har jag i rådet och i andra sammanhang (t ex Hermerén 2014) argumenterat för att intresset för de fyra
principerna borde ersättas av ett motsvarande intresse för
de fyra frågorna: vad vet vi, vad kan vi, vad vill vi och vad
bör vi? Vem vi är kan sedan specificeras på olika sätt beroende på problemet. Kunskaper, handlingsutrymme och
preferenser varierar mellan patienter, läkare, annan vårdpersonal och anhöriga, liksom mellan politiker, skattebetalare och andra aktörer och berörda, till exempel
patientorganisationer och läkemedelsindustrin.
Svaren på de tre första frågorna är alla relevanta för det
etiska ställningstagandet men avgör det inte. Samhällsvetare kan t ex genom enkäter och intervjuer kartlägga
olika gruppers preferenser. Men dessa preferenser kan för
det första vara baserade på missvisande information. För
det andra är det inte självklart att alla och allas intressen
är legitima och bör tillgodoses.
När det sedan kommer till bör-frågan, behöver de
etiska utgångspunkterna preciseras. Vilka värden, och
vems, skall främjas långsiktigt och kortsiktigt? Många av
de slagord som används i etikdebatten är flertydiga och
behöver preciseras. Rättvisa är t ex ett centralt krav och
begrepp vid resursfördelningsproblem av det slag som
dagligen är aktuellt i hälso- och sjukvården. Alla politiker
är för rättvisa, ingen är emot orättvisa. Men de har olika
idéer om hur fördelningsproblemen skall lösas. Rättvisa
kan i olika sammanhang betyda skilda saker: fördelning
efter insats, efter förtjänst, efter behov etc. och insats, förtjänst och behov kan i sin tur preciseras och mätas på
många sätt.
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Kunskapsunderlagets kvalitet är en viktig fråga, som
redan påpekats. Många enskilda sakkunniga i rådet har
under årens lopp gjort stora insatser i detta sammanhang,
till exempel Jan Wahlström när det gäller gentestning och
genetisk diagnostik. Men eftersom antalet sakkunniga i
rådet är begränsat, har rådet i hög grad varit beroende av
att bjuda in externa experter i de frågor som varit aktuella.
De har presenterat kunskapsläget och svarat på frågor
från ledamöter och sakkunniga i rådet.
Sedan problemet preciserats och kunskapsunderlaget
redovisats (häri ingår den juridiska regleringen av området), blir uppgiften att identifiera aktörer och de berörda,
kartlägga deras intressen på kort och lång sikt, precisera
handlingsalternativen, redovisa de etiska utgångspunkterna för bedömningen av dessa alternativ och intressen.
Utgångspunkterna kan variera beroende på vilket problem vi talar om. Rättvisa är viktigare än självbestämmande vid prioriteringsproblem, kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är viktigare än rättvisa när
det gäller kontroverser kring aborter. Detta är grundtankarna i den så kallade aktörsmodellen (Hermerén 1996),
som rådet mer och mer kommit att arbeta med.
Smer fungerar ju som ett rådgivande organ till regering
och riksdag. Rådets rapporter har påverkat inte bara debatten utan också besluten i en rad frågor: hjärnrelaterade
dödskriterier, stamcellsforskning, prioriteringar, organdonation, obduktion och transplantation liksom reglering
av genetisk diagnostik av olika slag, assisterad befruktning och värdmoderskap.
Andra kommer förmodligen att skriva mer om det inflytande Smer haft på beslut i dessa eller andra frågor.
Detta inflytande är utgångspunkten för reflexionerna i
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den andra delen av mitt bidrag: nationella och internationella etikråds roll i ett demokrati- och ansvarsperspektiv.
Att internationella etikgrupper uppmärksammas i detta
sammanhang beror också på att Smer sedan länge deltar
i de internationella nätverk som förekommer mellan
nationella råd inom eu och globalt, dock inte längre i
Europarådets styrgrupp i bioetik, cdbi.
Även om en knivskarp gräns mellan etik och politik
inte alltid kan upprätthållas i ett nationellt etikråds arbete, bör ändå ambitionen vara att så långt möjligt hålla
dem isär. Ett nationellt etikråd, liksom ett internationellt,
bör sträva efter att renodla de etiska aspekterna i sin argumentering och sina rekommendationer. Särskilt de
sakkunniga skall inte försöka uppträda som politiker. De
skall granska argument, begreppsbildningar och förutsättningar inklusive kunskapsunderlag på det sätt som
skisseras här. De skall överlåta åt politikerna i landsting
och riksdag att kompromissa mellan etiska, ekonomiska
och andra hänsyn. Sådana kompromisser kan bli nödvändiga för att frågor skall komma upp på de beslutande
politiska församlingarnas dagordning och för att det skall
bli möjligt att forma koalitioner och etablera samarbete
över partigränserna – så att beslut kan genomföras i
landsting och riksdag.
iii. demokratiaspekter

Det är välkänt att politiker kan tillsätta en utredning eller
en ad hoc kommitté för att slippa ta i en besvärlig fråga.
De kan också använda sig av kommitténs resultat för att
legitimera beslut som de i förväg bestämt sig för att de
vill se genomförda. Det är politikernas, inte kommitténs,
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ansvar för hur de använder resultaten, både om de använder dem och om de inte gör det.
Ett problem ur allmän demokratisynpunkt kan alltså
aktualiseras av att politiker ibland skjuter ifrån sig svåra
problem och tillsätter råd, utredningar och/eller kommittéer som skall bereda dessa ärenden, föreslå möjliga handlingsalternativ och belysa deras för- och nackdelar. Politiker kan ju – i motsats till ledamöter och sakkunniga i
utredningar och kommittéer – vid allmänna val ställas till
svars för vad de gjort eller underlåtit att göra.
Statsvetare och rättssociologer har skrivit åtskilligt om
detta (t ex Hedlund 2007). Vad man ibland kan sakna i
denna diskussion är analys av för- och nackdelar med
olika alternativ till detta sätt att navigera genom till exempel biopolitiskt svåra vatten och trånga farleder. Att bara
peka på problem är endast ett första steg; det gäller att
hitta alternativ som är bättre än nuvarande styrformer.
Variationerna är stora mellan olika typer av etikkommittéer. Det finns etikkommittéer med skiftande
sammansättning, mandat och arbetsmetoder, vilket jag
försökt beskriva i ett tidigare arbete (Hermerén 2009).
Det finns också betydande skillnader mellan nationella
etikkommittéers sammansättning, arbetssätt och resurser
(Fuchs 2005). Det betyder bland annat att man måste
vara försiktig med generaliseringar. Sammansättning och
arbetsformer är viktiga för legitimitet och möjlighet att
påverka.
Om etikkommittéer på nationell och internationell
nivå förhindrar eller underlättar demokratisk kontroll
beror naturligtvis delvis på vad man menar med demokratisk kontroll. Demokratisk kontroll i generella termer
aktualiserar för övrigt också problemet hur man skall
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handskas med den distinktion Rousseau gjorde på sin tid
mellan ’la volonté générale’ (det som är bäst för samhället
i stort) och ’la volonté de tous’ (allas vilja). De sammanfaller ju inte alltid. Allmänviljan (volonté générale) måste
skiljas från summan av alla individers vilja, det vill säga
från allas vilja (Rousseau 1994). Men vem är den legitime
uttolkaren av allmänviljan?
Vi kan skilja mellan åtminstone följande fyra demokratiaspekter:
Demokratisk insyn förutsätter transparens och öppenhet beträffande vilka argument som har framförts, vilka
dokument och handlingar som har beaktats, när möten
har skett, vem som var närvarande, vad som sades, och
vem som deltog i besluten.
Demokratisk tillsyn förutsätter att det finns myndigheter som har i uppdrag att inspektera verksamheter i
samhället (vård, forskning, omsorg, skola etc) enligt politiskt fastställda lagar, regler och krav.
Demokratisk kontroll förutsätter möjlighet att ställa de
individer och grupper som fattat besluten till svars, eventuellt utkräva någon form av ansvar under preciserade
förutsättningar, ’accountability’.
Demokratisk överprövning, det vill säga kontroll i starkare mening förutsätter möjligheter att överklaga och
ändra tidigare fattade beslut, till exempel via domstolar
eller liknande förfarande.
Det kan vidare vara klargörande att skilja mellan tre
tidsaspekter: före, under och efter det att ett etiskt råd
eller en etikkommitté tillsatts och börjat arbeta.
Vilka de sakkunniga och ledamöterna är och har för
bakgrund kan spela en roll för hur rekommendationerna
ser ut. Därför är det självklart viktigt med öppenhet
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och insyn i tillsättningsförfarandet, särskilt beträffande
nominering, kriterier, och urvalsprocess.
Vem tar initiativet till att kommittén börjar arbeta med
en viss fråga, vem har problemformuleringsprivilegiet?
Vem sitter i förarsätet, vem i baksätet? Om kommitténs
politiskt beslutade mandat säger att kommittén har rätt
att ta egna initiativ, är detta knappast något problem ur
demokratisk synpunkt. Smer bestämmer själv vilka frågor
rådet vill arbeta med och gör sin egen prioriteringslista
med utgångspunkt från kriterier som gruppen kommit
överens om.
Vilken insyn finns i överläggningarna? Hur och av vem
påverkas arbetet? Också här är variationerna stora. European Group on Ethics, ege, har ’round tables’ före publiceringen av varje rapport, och ordnar liksom Smer
hearings med särskilt inbjudna experter. Men ingen av
dem har öppna möten, det vill säga möten som utomstående kan delta i under resans gång, medan svåra frågor
analyseras och diskuteras. Kommitténs oberoende är viktig för dess trovärdighet. Därav följer att möjligheter till
insyn och påverkan under arbetet för utomstående är begränsad.
När resultaten av arbetet med ett problem är publicerat, och en rapport alltså är klar, vilken möjlighet finns
då till demokratisk kontroll? De politiker som tillsatt
gruppen kan liksom andra påverkas att använda eller låta
bli att använda en del av rekommendationerna, att ändra
somliga i en viss riktning och så vidare. Oavsett vad de
gör eller underlåter att göra är det rimligtvis politikerna
– och inte rådet eller kommittén – som är ansvariga för
om och hur rekommendationerna utnyttjas.
Men den som tar fram underlaget och formulerar
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rekommendationer har också ett ansvar. Smer, liksom
andra nationella och internationella etikråd, kan naturligtvis kritiseras om de försummar att beakta relevant
evidens, brister i kritisk granskning, särskilt om detta
gynnar vissa parter på andras bekostnad. I den mån råden
gör normativa val, lyfter fram vissa alternativ, fokuserar
på dem, och väljer bort andra, görs normativa ställningstaganden som kan ha politiska konsekvenser. Motiveringarnas kvalitet är då avgörande. Om dessa val inte motiveras, är analysen bristfällig.
Att det finns olika former av demokratier och demokratiska beslutsprocesser tillhör grundkursen i statsvetenskap i de flesta länder. Därav följer också att det
finns olika utfallsmått och olika kriterier på demokratiska
processer och resultat.
Därmed öppnas för möjligheter att lämna svart-vit
tänkandet (demokrati – inte demokrati) och i stället ange
i vilket eller vilka avseenden en procedur eller ett resultat
är demokratiskt. Detta möjliggör också en diskussion om
värdet av demokrati i olika avseenden – i relation till
andra värden – om man inte förutsätter att demokratiskt
beslutsfattande i en eller annan mening är ett självändamål och överordnat alla andra värden.
Är det till exempel odemokratiskt att vissa personer
och vissa råd eller kommittéer i en demokrati får stort
inflytande och kan påverka beslut som riksdagen fattar?
Nej, naturligtvis inte, om beslut har tagits i demokratisk
ordning om inrättandet av dem, tillsättandet av utredningarna och förordnandet av personerna. Representativ
demokrati fungerar inte som ett stormöte.
Smer har en i internationella jämförelser unik sammansättning genom att politiker ingår. Det har varit så från
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början. Vi har i Sverige en tradition av parlamentariska
utredningar där man över partigränserna tillsammans
med experter resonerar sig fram till rimliga utgångspunkter och handlingsvägar. Smer har verkat inom denna tradition. Partierna utser sina egna representanter i Smer.
Dessutom har några myndigheter och institutioner representanter i Smer. Därigenom skapas förutsättningar för
en dialog i flera riktningar: från Smer till partier och
myndigheter, och från dem till Smer. Likväl har partipolitik förekommit vid ytterst få tillfällen i Smer sedan
1985, som redan sagts.
Skall riksdagen göra avvägningarna? Ja, slutligen. Men
det utesluter inte att politikerna i Smer lär av varandra,
ser och hör vilka argumenten är. Det kan bli en bättre
debatt i och utanför riksdagen på det sättet, i synnerhet
om de sakkunniga i kommittén ser som sin huvuduppgift
att mejsla ut de olika positionerna så tydligt som möjligt
och presentera argumenten för de olika positionerna så
klart de förmår. Det kan bidra både till bra beslut – beslut
som är robusta, som överlever kritik och inte behöver revideras snabbt – och underlätta debatt och demokratisk
kontroll av argument och positioner.
En av rådets uppgifter från början har varit att bidra till
den allmänna debatten med argument och analys av problem. Den utåtriktade verksamheten har ökat under
dessa 30 år. Detta är också ur demokratisynpunkt en viktig uppgift. Kan nationella och internationella etiska råd
göra något för att rentav bidra till att förbättra möjligheterna till demokratisk debatt och kontroll i en eller
annan mening? Det menar jag.
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iv. uppgifter

Vilka är då de etiska rådens och kommittéernas uppgifter? Sedan angelägna och relevanta problem – givet rådets
uppdrag – identifierats och prioritering av dem har skett,
är uppgifterna bl a följande fyra:
1. Granska kunskapsläget. De kan och bör ta reda på kunskapsläget när det gäller det problem som är i fokus.
Vad vet vi till exempel om olika nanopartiklars och
nanostrukturers toxikologiska egenskaper? Om risken för
falskt positiva och falskt negativa tester när det gäller
nipt (non invasive prenatal testing)? Om inställningar
till palliativ sedering och självvalt livsslut? Att gå igenom
kunskapsläget och visa vad som på basis av vetenskapliga
undersökningar för närvarande är säkert, osäkert och vari
kunskapsluckorna består förefaller både relevant i detta
sammanhang och ur demokratisynpunkt helt oproblematiskt. Det handlar då om att presentera bakgrundsmaterial om olika handlingsalternativ för politiker.
Hur säker är tillgänglig information om risker och möjligheter? När vet vi tillräckligt? Bör vi ta reda på mera?
Var skall ribban läggas? Frågor som dessa visar att också
kunskapssökandet och dess gränser aktualiserar värdefrågor. Beslut i sådana frågor kan gynna somliga på andras
bekostnad. Att lägga ribban på olika nivåer, att variera de
värderande utgångspunkterna och utforska deras konsekvenser kan främja en öppen demokratisk debatt. Men
i sista hand är det politiskt beslutande församlingar som
väljer var ribban skall läggas, och vilka de värderande
utgångspunkterna skall vara.
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2. Vägen mot målen. Vad kan och bör göras om man vill
uppnå i demokratisk ordning politiskt beslutade mål på
ett sätt som uppfyller vissa kriterier? Valet mellan olika
sätt att nå ett givet mål behöver inte vara värdemässigt
neutralt. Metoderna att nå målen kan jämföras i olika
avseenden, exempelvis tid, kostnad och förenlighet med
vissa politiskt beslutade etiska ramverk.
Det kan exempelvis handla om att inventera och granska vilka metoder som kan användas för att på rimlig tid
och till rimlig kostnad förbättra tillgängligheten i vården,
att se till barnets bästa i olika situationer, att förbättra
förutsättningarna för en fridfull och värdig död för fler
eller att minska risken för missfall och feldiagnostik vid
fosterdiagnostik.
3. Undvika faror och negativa trender. Vad kan och bör göras
om man på analogt sätt vill undvika vissa tillstånd och
trender som man i demokratisk ordning beslutat bör
undvikas eller minimeras? Inte heller sätten att undvika
sådant som är oönskat behöver vara etiskt neutrala; de
kan jämföras i en rad avseenden precis som metoderna att
nå önskade mål.
Det kan exempelvis gälla sätt att förebygga infektioner
på sjukhus, fallolyckor i vården, försvåra eller förhindra
diskriminering av utsatta grupper, stigmatisering på basis
av religion, ålder eller kön, ekonomisk brottslighet, segregering etc.
De två senaste uppgifterna exemplifierar varianter av
vad sociologen Max Weber på sin tid kallade ”Zweckrationalität” (Weber 1976). Målen är alltså givna, och
förslagen/rekommendationerna handlar om hur man
skall uppnå (alternativt: undvika) dem. Även detta torde
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vara förenligt med demokratisk kontroll i de tre första
betydelserna, eftersom målen inte är satta eller givna av
det etiska rådet eller etikkommittén själv.
Principerna om människovärde och integritet, som ju
anknyter till artikel 1 i Europarådets Oviedokonvention
och kantianskt inspirerat tänkande, spelar en viktig roll i
Smers arbete, liksom för det motsvarande tyska etiska
rådet. De kan emellertid tolkas på flera sätt, något som
också Smer uppmärksammat (Smer 2012, Smer 2013).
Ytterligare några utgångspunkter och uppgifter kan
diskuteras. Mera kontroversiellt är antagligen under vilka
förutsättningar normativa alternativ kan föreslås av nationella och internationella etikkommittéer. Det kan hur
som helst vara värt att diskutera under vilka förutsättningar en nationell eller internationell etikkommitté kan
bedriva följande verksamhet.
4. Preciseringar och nya mål. Rådet föreslår eller lägger till
nya mål, föreslår preciseringar av gamla, pekar på förbisedda normativa alternativ, vilka kommittén anser borde
diskuteras.
Här kan det bli svårt att upprätthålla en klar gräns
mellan etik och politik. Under vilka förutsättningar kan
denna uppgift utföras utan att rådet kommer i konflikt
med kravet på demokratisk kontroll, i varje fall i några
betydelser av ’demokratisk kontroll’? En möjlig sådan
förutsättning är om detta ingår i uppdraget från de politiker som tillsatt gruppen.
Det är enligt min mening hur som helst viktigt att skilja
mellan 1–4 och 5.
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5. Grundläggande moraliska val. Här finns en viktig skillnad
mellan två aktiviteter:
(a) Rådet gör öppna värdeanalyser i den meningen att
man utforskar olika möjliga etiska positioner och klargör
deras fördelar och nackdelar – för vem.
(b) Rådet tar själv ställning i grundläggande moraliska
frågor, som kan gälla fundamentala etiska principer, utgångspunkter för rådets arbete, moralfilosofiska teorier
(som rättighetsteori, utilitarism, egalitarianism eller principen om det mänskliga livets helgd osv).
Även här finns emellertid många gråzoner och gränsdragningsproblem. Olika idéer om sjukvårdens uppdrag
och mål kan bottna i sådana utgångspunkter, men nationella råd bör ha ambitionen att om möjligt överlämna
sådana grundläggande val till parlament och motsvarande.
Råden är emellertid oförhindrade att redovisa och granska
argument för sådana uppfattningar och att utforska valens
konsekvenser. Vem gynnas, vem drabbas?
Argumenteringen i rapporten från en nationell eller
internationell etikkommitté kan sammanfattningsvis
alltså gälla följande typer av frågor:
Kunskapsunderlagets kvalitet
Sätt att nå önskade mål
Sätt att undvika oönskade mål
Relationer mellan önskade mål
Diskussion av förslag till nya mål
Precisering av gamla mål som solidaritet och rättvisa
– de två senare under förutsättning att detta ingår i de
uppdrag de i demokratisk ordning valda politikerna givit
dessa råd eller kommittéer.
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Nationella etiska råd kan utforska olika värderande
utgångspunkter, deras förutsättningar och särskilt deras
konsekvenser. Däremot bör nationella råd vara återhållsamma med att själva ta ställning till grundläggande
moraliska värden och deras rangordning – såvida inte de
fått detta uppdrag av de politiker som tillsatt dem. I en
demokrati bör var och en – efter information om konsekvenser och tid till eftertanke – få möjlighet att välja
vilket samhälle han eller hon vill överlämna till sina barn
och barnbarn, och deras barn och barnbarn.
Genom att ägna sig åt fyra eller sex ovan nämnda frågor kan etikråd och etikkommittéer kritiskt granska – och
påvisa – osaklig argumentering och/eller främja saklig
argumentering. Detta innebär i sin tur att oklarheter i
teser och argument pekas ut, dolda förutsättningar lyfts
fram, deras hållbarhet och relevans belyses och frågor om
fullständighet reses: saknas några viktiga argument för
eller mot de påståenden som framförs?
Detta innebär inte nödvändigtvis att debatten blir
enklare. Svårigheter kan pekas ut, vanföreställningar om
etniska grupper, om religioner, om sjukdomar och deras
konsekvenser som många omhuldar kan avslöjas. Men
om demokrati inte är självändamål utan syftar till att
underlätta och främja bra beslut som är robusta både vad
gäller kunskapsunderlaget och de moraliska resonemangen kan detta främja debatten i demokratiska samhällen.
Rekommendationerna kan då stå sig och ligga i de berördas långsiktiga eget välförstådda intresse.
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v. dimbildning?

Det har gjorts åtskilliga försök att lägga ut dimridåer i de
debatter som förts om hjärnrelaterade dödskriterier, om
självvalt livsslut, om privata banker för stamceller från
navelsträngsblod och om stamcellsturism. Inkonsekvens
när det gäller att dra slutsatser av värderingar, liksom varandra motsägande värdepremisser har också förekommit,
vilket inte underlättar den demokratiska kontrollen, utan
tvärtom försvårar den. Nationella och internationella
etiska råd kan alltså, när de fungerar optimalt, arbeta i
demokratins tjänst. Dimbildning kan avslöjas.
Debatten om stamcellsturism är ett relativt färskt
exempel. Ett annat är debatten om självvalt livsslut och
om åldersgränser i olika sammanhang. Nyligen har en
debatt om möjligheterna att med en enkel genteknik
(crispr-cas) redigera människors arvsmassa blossat upp.
Efter Snowdens avslöjande har övervakningssamhället blivit ett politiskt eldfängt begrepp där olika försök till dimbildning och mörkläggning skett. Användningen av djur
i forskningen är ett annat område där det finns ett stort
behov av kritisk granskning av framförda argument för
och emot.
Om tvärvetenskapligt sammansatta nationella och
internationella kommittéer tar på allvar uppgiften att
kritiskt granska de kunskaps- och värdebaserade argument som framförs kan de bidra till att underlätta den
demokratiska debatten kring och kontrollen av beslut
som tas i frågor där starka lobbygrupper är intensivt verksamma. Detta arbete innebär också att man tydliggör de
förutsättningar som olika argument bygger på och granskar grunden för dessa förutsättningar. Då kan debatten
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om dessa förutsättningar är godtagbara underlättas. Har
förutsättningarna inte identifierats, är det svårt att föra
en demokratisk debatt om deras berättigande.
Men kommittéerna kan också bidra till att underlätta
och stimulera den demokratiska debatten genom att
relatera de rekommendationer som görs till mål som
demokratiskt valda församlingar fastslagit skall gälla, till
exempel beträffande mänskliga rättigheter, diskriminering på grund av ras, religion, ålder, kön, sexuell läggning
och liknande. Ett tydligt exempel på sådan argumentering finns i en av Smers senaste rapporter (Smer 2014).
Med hänvisning till vad som sägs i hälso- och sjukvårdslagen om vård på lika villkor och i den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen avvisades förslag om
olika former av medfinansiering som lanserats av en del
hälsoekonomer.
Många centrala termer i politiskt beslutade mål och
riktlinjer, koder och deklarationer, är vaga och värdeladdade. Det är inte svårt att hitta exempel: demokrati,
solidaritet, självbestämmande, rättvisa, integritet, människovärde, livskvalitet, hälsa etc. Förklaringen är enkel och
välkänd. Dessa dokument är framtagna i en politisk process som präglats av förhandlingar och kompromisser. Ett
sätt att uppnå enighet är då att använda vaghet.
Detta välkända fenomen leder i det här sammanhanget
till följande problem. Experter och ledamöter i nationella
och internationella etikkommittéer kan då frestas att
definiera om dessa termer, tolka eller precisera dem så att
den positiva värdeladdningen överförs till fenomen och
företeelser de vill främja. Tolkningar av rättvisa, solidaritet
och jämlikhet är inte etiskt eller politiskt neutrala. De kan
baseras på och gynna vissa samhällsideal eller människo58

syner. Här kan gränsdragningen mellan etik och politik
bli svår.
Detta behöver i och för sig inte vara ett problem, om
det redovisas öppet. Men om detta inte sker, kan sådana
tolkningar vara ett sätt att påverka attityder och styra på
ett sätt som de som beslutat om de etiska ramarna eller
utgångspunkterna inte tänkt sig.
Det finns de som inte tycker det skall finnas etiska råd
och etiska kommittéer. Deras utgångspunkt är ofta idéen
om stormötet som basen för demokrati; alla frågor bör
avgörs genom folkomröstning. Frågorna behöver inte beredas, inte analyseras – det oreflekterade tyckandet har
samma tyngd som goda argument. Men etiska råd och
etikkommittéer kan göra och gör ett värdefullt arbete
som bidrar till att främja den demokratiska debatten. Jag
vill därför gratulera nuvarande och tidigare vänner i rådet
till 30-årsjubileet och till fina insatser under åren!
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Prestigelöshet och högt i tak
en grund för bra beslut
––––––––
Chatrine Pålsson Ahlgren
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, 1997–

J

ag har haft förmånen att arbeta i Smer i många år. Det
ledamotsuppdraget har lärt mig oerhört mycket. Mina
tvärsäkra åsikter i början av ett ärende har i vissa fall lett
till att jag under processens gång ändrat uppfattning och
det skäms jag inte för att berätta.
I rådet finns såväl vi politiker som en rad mycket kompetenta sakkunniga. Alla är med i diskussionen på lika
villkor och det är högt i tak. Alla ger sina åsikter utifrån
kunskap, åsikter och erfarenhet. Vi tar den tid som behövs för att komma fram till beslut. Vi lyfter på alla stenar
och då kommer frågan i ett annat ljus.
Att lyssna till andras åsikter skapar förståelse, argument
och en bra grund för ett väl avvägt beslut. Så var det för
mig i frågan om medfinansiering i vården. Jag tyckte inledningsvis att det var en självklarhet att den enskilde
skulle kunna köpa exempelvis en dyrare hörapparat och
ta med sig den subvention som landstinget erbjuder, för
att sedan betala mellanskillnaden ur egen ficka. Men vid
djupare analys blev jag övertygad om att ett sådant beslut
61

skulle ge oacceptabla konsekvenser för befolkningen. Det
trygga sjukvårdssystem vi har i dag där alla har rätt till en
bra vård och omsorg utifrån behov oavsett ålder, kön och
bostadsort skulle riskera att falla. Om medfinansiering i
vården godtas, vet ju alla att om man vill ha högre kvalitet
på vården kan man köpa till det själv. Ett sådant system
är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen. För mig
är det självklart att alla ska få den bästa insatsen utifrån
sitt individuella behov.
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I Statens medicinsk-etiska råd
1986–2005
––––––––
P C Jersild
Författare, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd
1986–2005

S

jälv var jag inte med från starten. Jag kom in som
sakkunnig i Smer 1987 efter författaren Gun-Britt
Sundström, som – om jag förstått rätt – lämnade uppdraget i samband med de uppslitande diskussionerna kring
ett nytt dödsbegrepp. I mitten på åttiotalet hade trycket
blivit allt starkare att Sverige borde tillämpa hjärnrelaterade dödskriterier. En person skulle kunna dödförklaras
när storhjärnan var utslagen medan hjärtat fortsatte slå.
Detta av två skäl: för att möjliggöra hjärttransplantationer – och för att kunna använda personbegreppet som bas
för en människosyn. En person är den som har eller är på
väg mot ett medvetande. Medan människan upphör att
vara en person då medvetandet för alltid är borta. Personbegreppet kom att bli centralt för flera av de problemställningar som under åren skulle bli aktuella i rådet.
Den församling jag kom till bestod av politiker från de
olika riksdagspartierna och ett antal sakkunniga: sjukvårdspersonal, präster, filosofer och representanter för handi63

kapporganisationerna. Av någon anledning ville regeringen ha med en författare, som jag antar betraktades som en
sorts allmänrepresentant. Hur denna förbindelse mellan
mig och allmänheten skulle se ut klargjordes aldrig. I praktiken kom jag inte att representera någon annan än mig själv.
Ännu på 1980-talet var föreställningarna om vad medicinsk etik är ganska diffusa. Erfarenheterna från andra
världskrigets fasor och nazisternas experiment på människor hade drivit fram Helsingforsdeklarationen, riktlinjer för hur sjukvård och forskning på människa får
bedrivas. Men hur deklarationen skulle tillämpas i praktiken hade ännu inte riktigt funnit sin form. De flesta
medicinska fakulteter saknade institutioner för medicinsk
etik. Några pionjärer – som Gustav Giertz och Clarence
Blomquist – hade på eget initiativ försökt sprida intresset
för medicinsk etik. Men för läkarkåren i gemen var det
Hippokrates 2400 år gamla regler som gällde. I den mån
man kände till dem. Många läkare jag träffade den här
tiden var inte särskilt positiva till medicinsk etik. De
kunde känna sig utsatta för en förstucken kritik att de i
sitt arbete inte skulle vara tillräckligt ”moraliska”.
Begreppet etik ansågs ännu 1987 ligga nära teologin;
många satte likhetstecken mellan etik och kristen etik.
Detta avspeglades också i rådet, där religionen hade ett
starkt inflytande med kristna representanter som biskopen Helge Brattgård och jesuitpatern Erwin Bischofberger. Därtill var flera av politikerna bekännande kristna.
Den enda som enligt min mening med rätta kunde kalla
sig medicinetiker av facket var Göran Hermerén, då filosofiprofessor i Lund och författare till ett pionjärverk på
svenska, Kunskapens pris (Hermerén 1996). Hermerén fungerade som en sorts informell studieledare i rådet. Vid sidan
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av arbetet med konkreta problemställningar kom Smer
att bli en studiecirkel i etik. Under Göran Hermeréns varsamma ledning fick vi lära oss den medicinska etikens
grundprinciper: patientens rätt till självbestämmande, att
icke skada, att göra gott och rättvisa. Rättvisa definierat
som att vid prioritering endast vårdbehovet får avgöra.
Mina egna kunskaper i ämnet var blygsamma. Under
en period på 1970-talet hade jag som kursledare i socialmedicin vid Karolinska institutet visserligen hyrt in
Clarence Blomquist som föreläsare, men det var i stort
sett min enda kontakt med etiken. En orsak till att jag
tackade ja till att ingå i rådet var, att jag ungefär samtidigt
fick i uppdrag av Dagens Nyheter att skriva en artikelserie
om den då ännu nya gentekniken, eller ”genmanipulationen” som kritikerna gärna kallade den. För dn:s räkning
for jag runt i USA och Europa och intervjuade forskare på
området. Det lärde mig två saker: att genforskning inte
var särskilt svår att sätta sig in, så länge man inte gav sig
på detaljerna. Det andra var att det krävs en mer systematisk etik för att kunna ta ställning till avancerad grundforskning.
Smer:s sätt att arbetade passade mig utmärkt. För att
skaffa aktuellt faktaunderlag inbjöds olika forskare att
redogöra för sitt ämne, ofta de mest framstående inom
sitt gebit. Efter några år blev man på så vis ganska allmänbildad på stora delar av det medicinska fältet. När faktagenomgången var klar diskuterade rådet de aktuella
frågornas etiska tillämpning. Det som utmärker en etisk
konflikt är ju att det finns motstridiga intressen som i sig
är legitima och angelägna. Ingen har självklart rätt, ingen
har självklart fel. Det blev inga lättvindiga diskussioner i
ett råd där somliga var konsekvensetiker medan andra höll
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på pliktetiken eller kristna värden. I praktiken kom dock
konsekvenserna av ett ställningstagande att spela en avgörande roll. Ofta kunde beslut fattas i konsensus; andra
gånger gick det till omröstning. Den som inte var nöjd
med ett majoritetsbeslut kunde formulera en reservation.
Som ny i rådet höll jag i huvudsak tyst de första terminerna. Jag kände mig mer som elev än som sakkunnig.
När vi i en intervju tillfrågades varför vi tackat ja till att
sitta i rådet, svarade jag att jag var med för att jag ville lära
mig något nytt. Ett svar som väckte en del kritik från dem
som menade att den kunskapen borde jag haft från början.
Men varifrån skulle jag ha fått den?
Jag upplevde min roll som ifrågasättande och bromsande. Som ung läkare hade jag upplevt vänstervinden på
1970-talet och kraven på en politiserad medicin där också
läkarens roll ifrågasattes. Jag hade arbetat femton år med
forskning, sjukvård och undervisning, ofta i motvind. Jag
hade kritiserat läkemedelsindustrin och jag hade skrivit
en satirisk roman, Babels hus (Jersild 1978) om ett storsjukhus. En skildring som inte föll det medicinska etablissemanget helt på läppen. Min kritiska inställning gjorde att
jag tvivlade på mycket av det som hände på forskningsfronten, i ”framkanten” som man gärna sade. Forskarna
hade en tendens att rusa iväg, medan konsekvenserna och
etiken oftast kom på efterkälken. Hjärttransplantationer
hörde till det jag tvivlade på liksom vissa former av invitrofertilisering. Var det verkligen en mänsklig rättighet
att få föda barn? Jag var också kritisk till who:s hälsobegrepp som kräver ett fullständigt, medicinskt, psykologiskt
och socialt välbefinnande av den som vill kalla sig frisk.
Men jag insåg snart att en ensidig negativism inte förde
någon vart. Man kan inte reflexmässigt bara hålla emot.
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Ibland var det förstås vettigt att dämpa jakten på nya
landvinningar; andra gånger måste man tvärtom skynda
på. Inte minst när värdekonservativa politiker stod i
vägen. Jag minns det sammanträde på Forresta då jag
övergick från att vara i huvudsak kritiker till att också bli
en påskyndare. Frågan gällde hur länge befruktade ägg
fick hållas frysta. Lagstiftningen tillät ett år, forskarna
ville höja till fem. Ett år var för kort tid om det krävdes
mer än ett invitroförsök – vilket det ofta gjorde. Vid det
laget visste man att befruktade ägg kunde ligga frysta
åtskilliga år utan negativa konsekvenser. Jag tyckte gynekologerna hade rätt och bytte sida. Så småningom blev
det också rådets linje.
Gång på gång återkom frågor om befruktningen, fostrets ställning och begreppet människovärde. Om befruktningen fanns tre uppfattningar: att människan blir människa i befruktningsögonblicket (katolska kyrkan och en
del andra kristna), att människovärdet börjar vid äggets
implantation i livmodern (Svenska kyrkan) eller att människoblivandet bör ses som en process där fostret från
början har ett ”skyddsvärde”, men inte uppnår människovärde förrän det kan överleva utanför moderns kropp.
Under de närmare tjugo år jag satt i rådet återkom frågan
gång på gång, som när abortgränserna kom på tal eller
vad som skulle vara tillåtet vid artificiell befruktning. Och
senare beträffande stamcellsforskningen.
En annan fråga som kom att engagera mig var gränsen
för den personliga integriteten och hur man skulle hantera register med medicinska data. Att tystnadsplikt skall
råda om uppgifter som direkt kan knytas till en person
brukar det råda enighet kring. Men det sambandet saknades i flera register. Skulle det faktum att en siffra, ett
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laboratorievärde, som en gång varit knutet till mig men
som inte var det längre kunna omfattas av integriteten?
Jag kunde ju inte skadas av att siffran användes i statistiken. Men somliga menade att det räckte med vetskapen
att ”mitt” värde fanns med, för att kräva restriktioner.
Svårare blev det förstås när det fanns möjlighet att med
hjälp av en kodnyckel i efterhand knyta ihop en person
med ett värde; då måste man kunna lita på låset, att inte
en hackare lyckades dyrka upp det.
Sjukvårdens tystnadsplikt sattes på prov i ett annat
ärende: Genetikerna hade upptäckt att en ovanlig och
elakartad form av bröstcancer – ofta kopplad till cancer i
äggstockarna – var starkt ärftlig. Flera kvinnor med denna
farliga gen lät i förebyggande syfte operera bort bröstvävnad och äggstockar. De uppmanades också att ta kontakt med nära släktingar som kunde befaras ha samma
farliga gen. Men om de inte var beredda att göra detta –
borde då inte sjukvården bryta tystnadsplikten och upplysa dem som var i riskzonen att de kunde vara bärare av
genen? Skulle det inte rent av vara en plikt att varsko de
kvinnor som gick omkring med en cancergen som kunde
döda dem om de inte fick behandling i tid.
Ett annat bekymmer var och är donation och transplantation av organ. Socialstyrelsen hade startat en kampanj
för att få människor att anmäla sin uppfattning till ett
donationsregister eller skaffa sig ett donationskort att ha
i plånboken. I den folder socialstyrelsen skickade ut fanns
formuleringen ”…om du dör…”. Expressen uppmärksammade detta och raljerade kring begreppet. Det borde
naturligtvis stått ”…när du dör…”. I praktiken kom
Expressens skriverier att fungera som ett sänke för denna
angelägna kampanj. Vilket gjorde mig rejält förbannad –
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vilket jag skrev om som kolumnist i dn – att en av landets
ledande tidningar, Expressen, kunde agera så oansvarigt.
Donationsfrågan har blivit en sorglig följetong i Sverige. Som ”moralisk stormakt” är vi snabba med att fördöma organturismen, samtidigt som vi ligger i botten
bland jämförbara länder när det gäller organtillgång.
Detta har i decennier varit ett känt faktum och är särskilt
beklagansvärt i ett land som har så utmärkta resultat av
de transplantationer som trots allt blir av. Den svenska
lagen utgår från att den som inte sagt nej till organdonation antas vara villig att donera. Men det fungerar sämre
i praktiken. Anhöriga kan inlägga veto – säkert i allmänhet inte av ovilja utan av villrådighet. Ty hur kan man
veta, att den som i livet inte yttrat sig om en eventuell
donation och som plötsligt och oväntat dör, verkligen
velat donera? Många närstående säger i det läget nej som
en ren reflex.
Vad är det för fel på det svenska systemet? För det
första att lagen inte lever upp till sin föresats, att alla som
inte uttryckligen sagt nej får antas vara positiva till att
donera. För det andra att många organ missas för att
intensivvården är underdimensionerad och saknar sjuksköterskor. Eftersom organdonation är en ovanlig händelse kan vårdpersonalen vara oförberedd när den psykologiskt svåra frågan kommer upp, kanske mitt i natten.
För det tredje har Socialstyrelsens donationsregister – dit
man kan anmäla både ett ja och ett nej – trots flera kampanjer aldrig annat än högst tillfälligt lyckats ta sig över
en och en halv miljon anmälningar. Detta i ett land där
innevånarantalet närmar sig tio miljoner. En annan
broms är att tillgången till registret är hårt reglerad och
kan fördröja donationsprocessen.
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2012 års nobelpristagare i ekonomi, amerikanen Alvin
E Roth, belönades för en matematisk metod som anpassar
utbud och efterfrågan till varandra. Formeln kan också
tillämpas på organtransplantation. En stor andel njurar
tas numera från levande donatorer, ofta nära släktingar.
Men det är inte alltid släktingens organ passar ihop med
mottagaren. Det är här Roths fördelningsformel kommer
in. I en grupp med många givare och mottagare kan man
med Roths algoritm matcha givare och mottagare korsvis.
Ju fler familjer som deltar i byteskedjan desto större chans
att varje mottagare får ett organ som passar. Metoden har
framgångsrikt prövats i USA, men har dessvärre begränsad effekt på själva grundproblemet, att de rika länderna
lider en kronisk brist på organ med långa köer för transplantation. Medan det i de fattiga länderna finns organ
som kan köpas av kapitalstarka västerlänningar (Lundin
2014).
Fattiga luras att sälja sina organ utan att få mer än en
spottstyver i ersättning eller upplysas om konsekvenserna
av ingreppet. I Kina har kända politiker blivit mångmiljonärer på handel av organ från avrättade. Det finns
privata kliniker i framför allt Asien som står till tjänst
med kirurgin. Regeringar i den rika världen fördömer
organhandeln och lägger gärna ansvaret på den enskilda,
sjuka människan. Vilket är oanständigt. Den som i desperation försöker köpa sig ett organ för att överleva är inte
skyldig på samma sätt som de regeringar som struntar i
att lösa frågan inom sina gränser. En del ekonomer –
också Roth själv – är inne på att lösningen skulle ligga i
att öppna för en ren marknadsmodell, där organ kan
säljas och köpas till dagspris. Västvärlden skulle därmed
bli ”självförsörjande”.
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Om man inte vill gå på ekonomernas etiskt tveksamma
linje och öppna en ren köp-och-säljmarknad, vore en
rationell åtgärd att införa ett rent nej-register. Bara den
som inte kan tänka sig donera organ behöver då anmäla
sig till Socialstyrelsen. Alla andra betraktas – precis som
nu – som positivt inställda. Ett nej innefattar i detta förslag två beslut: att jag varken vill donera eller ta emot
organ. Det senare tillägget är viktigt. Det finns nämligen
människor som kan tänka sig ta emot organ men vägrar
donera. Vilket är en grov kränkning av en moralisk grundprincip. Vilket försäkringsbolag skulle ersätta en kund
som vägrat betala premien? Eller kan en demokrati tolerera att somliga tar emot välfärdstjänster utan att vilja
göra rätt för sig. Här handlar det inte om skattesmitning
utan om organsmitning.
Hur ska man då förvissa sig om att den som varken vill
donera eller ta emot organ kommer med i ett nej-register?
Få länder har större möjlighet att garantera detta än
Sverige. Kan så gott som varje medborgare nås av skattemyndigheterna, kan man också nås i frågan om organdonation. Det måste också vara tillåtet att ångra sig. Men
i slutänden är det den enskildes eget ansvar. Den som
absolut inte vill donera har ett starkt egenintresse att säga
nej, långt starkare än den som svarar ja av allmänna,
altruistiska skäl. Varje nation måste ta ansvar för bristen
på organ. Och inte på kolonialistiskt manér exportera
problemet till u-länderna.
Den fråga som utan tvekan kommit att engagera mig
mest är dödshjälp, eller med en modernare term självvalt
livsslut. År 1989 kom frågan upp på rådets agenda i samband med att Socialstyrelsen utfärdat nya riktlinjer för
vård i livets slutskede. Den allmänna meningen, också
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min, var att dödshjälp borde fortsätta vara förbjuden i
Sverige. Några ansåg att Socialstyrelsen inte var tillräckligt tydlig på den punkten. Representanter för de handikappade ville därtill att rådet skulle göra någon form av
uttalande som fördömde dödshjälpen i Nederländerna. Vi
var några som motsatte oss detta eftersom vi i rådet visste
ganska litet om vad som hände i Holland.
Det ledde till att jag fick i uppdrag att åka till Nederländerna. Svenska ambassaden hjälpte till med ett ambitiöst
program och under en vecka for jag runt och intervjuade
läkare, jurister, präster och handikapporganisationer.
Nästan ingen, utom en grupp konservativa kristna abortmotståndare, var emot eutanasi, inte ens handikapporganisationerna. Den representant för de funktionshindrade
jag intervjuade berättade hur hon själv upplevt sin mormors eutanasi. Den gamla kvinnan var döende i cancer
och ville slippa den sista tidens plågor. Hon bad sin husläkare om att få hjälp att dö. Sedan denne konsulterat en
kollega, en cancerspecialist, bestämdes att mormodern
skulle få sin önskan uppfylld. Familjen samlades för att ta
farväl, varpå de lämnade rummet så att läkaren kunde
koppla det dödliga droppet. En stund senare kom de tillbaka för att hålla likvaka över sin mormor. Allt hade gått
lugnt och stilla till; hos min uppgiftslämnare kvarlevde
händelsen som ett ljust minne.
Vad jag framför allt samlade på under min intervjurunda
var sjukhistorier som slutat med dödshjälp. Jag frågade ett
antal läkare om första gången de medverkat vid en eutanasi. Alla mindes detta mycket väl; ingen tyckte efteråt att
de gjort fel. När jag senare jämförde de här berättelserna
med hur jag trodde samma patienter hade behandlats i
Sverige, kom jag fram till att jag föredrog det holländska
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sättet. Det finns situationer då döden är så plågsam och
ovärdig att dödshjälp framstår som det humanare alternativet. Vid hemkomsten skrev jag en rapport till rådet,
där jag föreslog att frågan borde utredas. Vilket som väntat var kontroversiellt. Majoriteten var emot, inte minst
de kristna och handikapporganisationerna. De senare
menade att de som funktionshindrade, som ”oönskade”,
skulle kunna pressas till att begära dödshjälp.
Dödshjälpfrågan kom senare att genomgå många turer
inom rådet. Vi som ville ha en utredning fick så småningom gehör. Tillsammans med Erwin Bischofberger –
katolik och dödshjälpmotståndare – fick jag i uppdrag att
sätta ihop en pm, som kunde ligga som grund för en framställan till regeringen. Vi tvivlade på det meningsfulla i
att föreslå en utredning om enbart dödshjälp. Vi trodde
på en bredare utredning om livets slut där eutanasin
ingick som en delfråga. Resultatet blev att regeringen
Persson tillsatte en utredning som senare kom att kallas
Döden angår oss alla (sou 2001:6). Men dödshjälpen
ströks och fick enligt direktiven inte ingå i utredningen.
Senare har medlemmar i rådet tagit andra initiativ för
att få försöka upp frågan på dagordningen, bland annat i
ett brev om läkarassisterat självmord till Socialdepartementet 2008. Ett brev som när detta skrivs 2015 ännu
inte har besvarats. År 2008 företog för övrigt rådet som
helhet en studieresa till Holland för att informera sig om
eutanasiprogrammet.
Någon förutsättningslös utredning om självvalt livsslut
har ännu inte varit politisk möjlig. Vilket kan förefalla en
smula paradoxalt i ett av världens mest sekulariserade och
”rationalistiska” länder där befolkningen i flera enkäter
med stor majoritet uttalat sig för dödshjälp. Medan frågan
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legat på is i Sverige sker en fortlöpande liberalisering i
andra länder. Nederländerna har haft legal dödshjälp i
decennier; Belgien och Luxemburg har senare följt efter.
Schweiz har haft sitt eget system utanför sjukvården
sedan 1942. I flera av USA:s stater, nu också i Kalifornien,
är läkarassisterat självmord tillåtet och högsta domstolen i Kanada har nyligen öppnat för läkarassisterat självmord.
Frivillig dödshjälp finns i två former: eutanasi, som
innebär att en läkare avsiktligt ger patienten ett medel
som leder till döden – och läkarassisterat självmord, då
patienten får ett dödligt läkemedel att inta utan att läkaren är närvarande. En utmärkt översikt av hela problematiken finns i den kanadensiska filosofen L.W. Sumners
informativa bok, Dödshjälp (Sumner 2012).
Frågan om dödshjälp borde tillåtas i Sverige kommer
av och till upp i medierna och i fackpressen. När detta
skrivs sommaren 2015 pågår fyra parallella debatter, en i
Läkartidningen, en i Dagens Medicin, en i Dagens Nyheter
och en på SVT-opinion. Diskussionen blir lätt ytlig och
känslomässig. Det första man bör göra är därför att försöka se dödshjälp som en etisk fråga bland andra tunga
etiska problem, som fosterdiagnostik eller aborter. Det
finns ingen anledning att särbehandla dödshjälp. Bara
med en saklig diskussion kan man reda ut begreppen och
komma vidare.
Vad vet vi om livets slut i Sverige? Vi vet att drygt
90 000 människor dör varje år. Vi känner till åldersfördelningen och i stort sett vad människor dör av; de dominerande dödsorsakerna är hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Det finns också statistik på var man dör, på eller utanför
sjukhus. Däremot är det dåligt med uppgifter hur man
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dör. Ett rimligt antagande är att de flesta dör under vad
man kan kalla acceptabla omständigheter: med omhändertagande, med smärt- och ångestlindring. Däremot vet
vi inte hur många som tvingas sluta sitt liv på ett oacceptabelt sätt, på ett vis vi själva inte skulle vilja uppleva. I
smärta, i ångest, med andnöd, hallucinationer och andra
plågsamheter. Några mindre undersökningar talar för att
en minoritet får en svår död. Men någon representativ
statistik finns inte; däremot ett antal enskilda berättelser,
till exempel Claes Brittons Min mamma är död (Britton
2010), som beskriver hur medicinprofessorn Mona Britton dör på Stockholms sjukhem på ett sätt som åtminstone jag finner oacceptabelt.
I Nederländerna, som har den bästa statistiken om
livets slut, väljer 2–3 procent att få hjälp att dö. För
Sveriges del skulle det motsvara 1 800–2 700 personer per
år. Men är det verkligen så många? Och hur skulle vi
kunna ta reda på det? Låt mig skissera en undersökning:
Säg att det dör 300 läkare varje år; på två år blir det 600,
på tre år 900. Urvalet kan förstås diskuteras – men troligen är det så att läkare inte tillhör en negligerad andel av
de döende; sannolikt får de bättre vård än genomsnittet.
Om man kunde intervjua kvarlevande anhöriga till dessa
nästan tusen dödsfall, skulle man kunna få en ganska god
bild av hur det går till att dö i Sverige.
Det finns en laglig möjlighet att låta patienten sova
in i döden, så kallad terminal sedering. Ofta kombineras
terminal sedering med att patienten avstår från mat och
dryck. Räcker det? Problemet är att det kan dra ut på
tiden, för min egen syster tog det två veckor. Det finns
heller inga regler för hur sederingen skall tillämpas. Så till
exempel är det oklart om patienten själv kan begära ter75

minal sedering. Medan sedering ibland tillämpas utan
patientens medgivande.
Flera, inte minst anställda inom den palliativa vården,
har länge påstått att den palliativa vården redan nu klarar
alla tänkbara situationer. Om det vore riktigt är den
palliativa vården den enda grenen av den kliniska medicinen som lyckas till hundra procent. Vilket somliga läkare insett är ett ohållbart påstående och börjat erkänna att
det visst finns fall man inte klarar av. Enskilda berättelser
– som Mona Brittons – styrker detta. Också i länder med
en väl utbyggd palliativ vård efterfrågas dödshjälp. I själva
verket växer intresset runt om i världen. Den bästa lösningen tycks – som i Belgien och Oregon – vara en kombination av palliativ vård och möjlighet till dödshjälp.
Man bör då komma ihåg att en patient som beviljats
dödshjälp inte alltid väljer att fullfölja. Uppenbarligen
fungerar själva möjligheten som lindrande: patienten
upplever att skulle det bli alltför illa så finns alltid en
reservutgång.
Mer kunskap behövs om hur döendet går till och vad
som kan göras åt bristerna. Antingen skaffar man sig
den kunskapen – eller så fortsätter man att stillatigande
acceptera att några får dö på ett sätt vi själva skulle finna
oacceptabelt.
Dödshjälpsfrågan har likheter med debatten innan
Sverige införde fri abort 1975. Det var varken läkarna
eller politikerna som då var drivande, det var kvinnorna
själva, bland annat med att ordna resor till Polen som då
hade fri abort. Ett hinder var sjukvårdslagen. Det hade
länge hetat att en patient kan tacka nej till föreslagen
vård, men inte begära en åtgärd som inte sanktioneras av
vården. Med abortlagen 1975 flyttades avgörandet från
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vården till kvinnan. Om dödshjälp blev tillåtet torde
ordningen bli densamma: uppfylls vissa kriterier skulle
beslutet ligga hos patienten.
Men det finns också en avgörande skillnad. Vid abort
står två individers intressen mot varandra, fostrets och
kvinnans. Vid dödshjälp finns blott en huvudintressent,
den plågade patienten. Ur etisk-filosofisk synpunkt är
därför dödshjälp mindre komplicerat än abort. Vid abort
dör en blivande människa utan att ha tillfrågats. Vid
dödshjälp påskyndas döden hos en redan döende människa på hennes egen frivilliga begäran.
Många läkare inklusive Sveriges läkarförbund menar
att läkare aldrig kan tillåtas att avsiktligt förkorta någons
liv. Men detta rimmar illa med verkligheten. Respiratorer
kan stängas av, behandlingar avbrytas med döden som
följd. Fram till 1975 fanns inte fri abort i Sverige; nu
accepterar till och med Kristdemokraterna fri abort, det
vill säga att foster dödas.
Man kan inte frysa en kultur, allra minst den medicinska. Den generation, ”fyrtiotalisterna”, som nu går
i pension är vana att få bestämma själva. De kommer
också att vilja bestämma över sin egen död. Detta innebär med stor sannolikhet att någon form av självvalt
livsslut förr eller senare kommer att införas i vårt land.
Vi skulle få en ordning, då de som efter moget övervägande väljer självvalt livsslut inte betraktas som mindre
vetande, utan får sin önskan uppfylld. Medan de personer, patienter som personal, som av olika skäl, inte minst
religiösa, motsätter sig dödshjälp slipper att över huvud
ha med saken att skaffa. I stället för den nuvarande ordningen, där den ena gruppen, motståndarna till självvalt
livsslut, tar sig rätten att neka oss andra valfrihet. Att ena
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parten i en konflikt på detta vis sätter sig på den andra är
orättfärdigt.
Jag kom att sitta som sakkunnig i Smer fram till 2005.
En av de sista frågorna jag engagerade mig i var livstestamenten, också kallat livsslutsdirektiv. Människor har
länge kunnat skriva ner hur de ser på sin sista tid, vilken
behandling de anser meningslös, till exempel om de vill
att vården ska sätta in sina totala resurser efter en svår
hjärnskada eller ett hjärtstopp. Men dessa livstestamenten har ingen juridisk giltighet; vården kan följa viljeyttringen – vilket jag tror för det mesta sker – eller ignorera
önskemålen. En arbetsgrupp inom rådet försökte hitta ett
sätt att stärka dessa livsslutsdirektiv, men frågan fastnade
någonstans i departementen.
Efter närmare tjugo år märkte jag att jag blev alltmer
förströdd på sammanträdena. Det kändes också tungt att
läsa in alla förberedande handlingar. Jag hade lärt mig
mycket inte bara om etik utan om sjukvård och forskning
över huvud taget. Men det var dags att gå vidare med
andra engagemang.
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Överraskningen
på församlingshemmet
––––––––
Tuulikki Koivunen Bylund
Biskop emerita, ledamot i Statens medicinsk-etiska råd
1997–2008

V

i satt ett sextiotal kyrkligt aktiva på Församlingshemmet i Härnösand, snart skulle seminariet börja.
Jag hade sammankallat till ett stort medarbetarmöte med
diskussioner, utställningar, gudstjänster, seminarier och
olika aktiviteter. Mötets tema var mitt valspråk ”Kärleken fördriver rädslan” ur första Johannesbrevet. Efter att
ha blivit vald till biskop i Härnösands stift – den första av
kvinnligt kön – skrev jag ett herdabrev till församlingarna
i Ångermanland, Medelpad, Härjedalen och Jämtland,
där jag tog upp viktiga frågor till studier, läsning och diskussion. Ett av kapitlen hette ”Låt oss tala om döden”.
Där lyfte jag upp mina egna erfarenheter om svår sjukdom och de lärdomar jag fått genom mitt ledamotskap i
Statens medicinsk-etiska råd. Jag hade då medverkat där
sedan 90-talet, nominerad av Miljöpartiet de gröna. Frågorna som jag själv har varit särskilt inblandad i var de
som handlade om livets gränser, både i början och i slutet
av våra liv. Rådet hade sedan slutet av 1980-talet återkommande behandlat frågor om vård och andra åtgärder
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kring livets slut. Under 2006 återupptogs dessa diskussioner och rådet besökte Nederländerna och deltog där i
ett forskarseminarium om effekterna av deras lag om avslutande av liv på begäran och assisterat självmord. Smer
avslutade detta arbete med en skrivelse och publicerade
en promemoria om överväganden vid livets slutskede.
Detta var frågor som jag ville lyfta fram till diskussion
i församlingarna. Jag skrev att vi måste våga tala om
döden. Döden uppfattas ofta som något skrämmande och
tabubelagt. Vi i kyrkan som inte tror på någon slutgiltig
död borde ha frimodighet att kunna tala om den. I synnerhet när vi fortfarande begraver de allra flesta svenskarna och har en viss kompetens på området. Jag kom i
herdabrevet med förslag om utvidgade möjligheter till
kontinuerlig palliativ sedering, läkarassisterat självvalt
livsslut och aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut. Åtminstone borde frågor av detta slag utredas vidare, utan att
glömma frågan om införande av ett så kallat livsslutsdirektiv, tyckte jag.
Jag fingrade nervöst på mitt guldkors från 1805, som
burits av mina företrädare. Nu skulle kanske kritiken, de
elaka kommentarerna och okvädinsorden komma. Efter
seminariet satt jag kvar överraskad och häpen. Vanligt
kyrkfolk ansåg som jag. Skillnaden var betydlig till kyrkornas proffsetiker. Många ville dela med sig plågsamma
berättelser de hade upplevt med sina anhöriga.
En enda kritisk synpunkt fick jag. Jag hade påstått i
herdabrevet att ”Faktum är att palliativ vård inte alltid
kan lindra alla smärtor, som kan bli helt outhärdliga”.
Mot detta reagerade en av våra sjukhuspräster, som ansåg
att jag starkt underskattade den palliativa vården i Jämtland, vilket han ansåg vara en svår förolämpning.
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Den humanistiska etik, som anser att människan alltid
kan göra anspråk på respekt för sin egen skull och som
värnar om människovärdet som är knuten till människans
existens och inte till det hon har, gör eller kan, är också
grunden för den kristna etiken som jag bekänner mig till.
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Behöver vi etiska
laboratorier?
––––––––
Daniel Brattgård
Sjukhuspräst 1974–2015, sakkunnig
i Statens medicinsk-etiska råd 1994–2011

S

tatens medicinsk-etiska råd har genom åren gett ut
en rad publikationer. Bland de mest efterfrågade är
en liten skrift i skriftserien Etiska vägmärken. Detta är
ingen vetenskaplig publikation. Avsikten med denna utgåva är enligt rådet ”att ge en kunskapsgrund för att väcka
och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta
i samtal om etik.” Skriften heter Etik – en introduktion och
publicerades första gången 1989 och har sedan reviderats
ett flertal tillfällen, senast 2008.
I denna skrift finns det ett avsnitt som heter Etikens
redskap. Tankegångarna i detta kapitel har varit vägledande för mig och många andra när det gäller det etiska arbetet i den kliniska vardagen inom hälso- och sjukvården.
Under mina år som sjukhuspräst har jag medverkat till
och deltagit i många olika etiska grupperingar – nationellt
som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd, regionalt
inom Västra Götalandsregionen och lokalt på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Etik har för mig alltid
varit ett praktiskt redskap – ett sätt att få de etiska värde83

ringarna att slå igenom i den praktiska vardagen inom
hälso- och sjukvården.
den språkliga bakgrunden

Det finns många definitioner av etik och själva ordet har
en lång historik. Bakom ordet döljer sig två ord på grekiska. Det som är mest känt är ετοσ, som helt enkelt
betyder sed, vana och bruk. Etik innebär därför i viss
mening läran om seder, vanor och bruk. Seder, vanor och
bruk som vi har inom hälso- och sjukvården brukar vi
kalla rutiner. När vi står inför en arbetsuppgift, ett problem eller ett tillstånd hos en patient, så finns det ofta
seder, vanor och bruk – rutiner som ibland blivit fastställda i riktlinjer, där man kan hämta vägledning.
Ordet rutin har också sin historia, som kan fördjupa vår
syn på den etik i betydelsen seder, vanor och bruk, som
finns inom hälso- och sjukvården. Rutin kommer via
franskans routin ur det latinska verbet rumpere, som
betyder bryta sig ny väg. Som perfekt particip heter det
rupta, som betyder bruten, banad väg. Efter vetenskaplig
forskning inom ett område, beprövar man det sedan i
praktisk erfarenhet. Om vetenskapen och den beprövade
erfarenheten visat sig bryta en ny väg kan det utvecklas
och implementeras som en ny rutin. Rutin är därmed
släkt med medicinens långa tradition att arbeta efter
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det andra ordet på grekiska med anknytning till etik är
ordet ητοσ, som har en djupare innebörd. Det betyder
inre tänkesätt, ståndpunkt och handlingsmönster. Bakom
våra yttre seder, vanor och bruk döljer sig ett inre tänkesätt. Där föds våra ståndpunkter om vad som är rätt och
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fel, vad som är gott och ont. Detta visar sig sedan i vårt
sätt att handla. Om vi skall ha någon glädje av etiken
behöver man gå bakom de yttre sederna, vanorna och
bruken till det inre tänkesätt, där våra ståndpunkter föds,
som sedan ligger till grund för vårt sätt att handla.
Ordet ητοσ har på nygrekiska kommit att betyda karaktär. När vi slår samman vad en människa tänker, vad hon
säger och hur hon handlar framträder den människans
karaktär. Detta gäller hos en enskild människa. Men det
gäller i lika hög grad t.ex. i en kultur, i en religion, i en
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller inom en
specialitet inom den medicinska vetenskapen. Allt får sin
karaktär utifrån hur de människor som arbetar där tänker, vad de säger och hur de handlar.
Även ordet karaktär har sina rötter i grekiskan. Ordet
καροσσω på grekiska betyder ordagrant rista in i sten.
Ibland talar man om sådant i en kultur, i en verksamhet,
inom en specialitet inom medicinen, som inte bara sitter
i enskilda människor, utan som sitter i väggarna. Varje
specialitet inom den medicinska vetenskapen, varje verksamhet inom hälso- och sjukvården utvecklar ett gemensamt tänkesätt, där ståndpunkter utkristalliseras och där
handlingsmönster grundläggs.
Den etik som sätter sin prägel på en verksamhet är därmed inte bara den som finns hos de enskilda människor
som för närvarande arbetar där. Den har under årens lopp
fått sin karaktär utifrån de värderingar som de enskilda
medarbetarna tillsammans utformat. När det kommer
nya medarbetare lär de sig snart, vad som sitter i väggarna – oskrivna regler som gäller för den arbetsplatsen.
På senare år har medvetenheten om detta ökat inte
bara inom hälso- och sjukvården utan i vårt samhälle och
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vår kultur i stort. Därmed har det blivit allt vanligare, att
man tillsammans mer medvetet arbetar fram en gemensam värdegrund för verksamheten. Varje enhet med någorlunda självaktning ska idag ha en gemensam värdegrund.
Detta är särskilt viktigt och särskilt känsligt inom hälsooch sjukvården, där det finns många olika uppfattningar
om och inställningar till alla de särskilda etiska frågeställningar och ställningstaganden, som den moderna medicinska vetenskapen ställer oss inför. Detta gäller såväl
läkare och annan vårdpersonal, som har ett professionellta
ansvar för etiska frågeställningar och ställningstaganden.
Men det gäller även patienter och deras närstående, som
får ta del av vård och behandling, där det inte alltid är
självklart vad som bör göras av allt det som kan göras.
etikens yta och djup

Det finns både en yta och ett djup inom etiken. Ytan innebär, att vi egentligen inte kan dölja våra värderingar. De
framträder medvetet eller omedvetet genom vad vi tänker, vad vi säger och hur vi handlar i den kliniska vardagen. Här blir etikens uppgift, att bidra till att lyfta fram
och tydliggöra, vilka värderingar, vilken människosyn,
vilken livsåskådning, som visar sig i eller döljer sig bakom
våra tankar, våra ord och våra handlingar.
Djupet inom etiken innebär att man behöver vara medveten om, att våra innersta tankar, hur vi formulerar oss
och inte bara vad vi gör utan även hur vi handlar avslöjar
vilka värderingar, vilken människosyn, vilken livsåskådning vi har. Här blir etikens uppgift att på ett djupare plan
ge vägledning om vilken etik som bör sätta sin prägel på
allt som sker inom verksamheten.
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Etikens bidrag blir därmed att tydliggöra de grundläggande värderingar, den människosyn och den livsåskådning som finns implicit och som särskilt i etiska dilemman och värdekonflikter behöver lyftas fram, analyseras
och diskuteras explicit. För att kunna göra detta på ett
genomgripande och trovärdigt sätt behövs en noggrann
etisk analys.
Med tanke på detta har det under senare år vuxit fram
allt fler etiska grupperingar såväl nationellt som regionalt
som lokalt med lite olika inriktning, mandat och uppdrag. Flera olika former av etiska nätverk har också vuxit
fram.
intern och extern risk
med etiska grupper

När man bildar etiska grupperingar ute i den kliniska vardagen finns det två risker. Den ena risken är extern. Den
externa risken innebär, att verksamheten kan slå sig till
ro med att man bildat ett etiskt råd eller en etisk kommitté. Därmed kan de som sitter i det etiska rådet eller
den etiska kommittén syssla med de etiska frågorna. Så
slipper andra engagera sig och fördjupa sig i dem.
Den andra risken är intern. Den interna risken innebär,
att man i det etiska rådet eller den etiska kommittén läser
spännande litteratur, för mycket intressanta debatter och
har många givande falldiskussioner att analysera och ta
ställning till. Men – allt detta når inte ut i den kliniska
vardagen, utan stannar inne i de slutna etiska rummen.
För att undvika båda dessa risker är det viktigt att ha
en tydlig strategi i det etiska arbetet ute i den kliniska
vardagen.
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vikten av noggrann etisk analys

I en skrivelse i december 2011 till ansvariga för läkareoch sjuksköterskeutbildningar i Sverige framhåller Statens medicinsk-etiska råd vikten av utbildning inom
ämnesområdet etik för all personal inom hälso- och sjukvården:
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vill med denna skrivelse belysa det stora behovet av satsningar inom området
medicinsk etik och vikten av att detta uppmärksammas av
utbildningsansvariga vid landets medicinska fakulteter
och vårdhögskolor.
Etiska dilemman
Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför
etiska dilemman. Dessa frågor kan vara akuta och svåra,
som t ex vid beslut om livsuppehållande behandling ska
sättas in, avbrytas eller fortsätta. Den medicinska kunskapsutvecklingen har medfört mycket positivt för vård
och behandling av många tillstånd. Men allt oftare ställs
läkare och annan sjukvårdspersonal inför frågor om det är
meningsfullt att göra allt man kan. Då uppstår den medicinsk-etiska frågeställningen: vad bör vi göra av det vi kan
göra? Inför sådana beslut krävs en noggrann och systematisk etisk analys.
Den medicinska forskningen utvecklas snabbt inom alla
medicinska områden exempelvis inom områden som genetik, nanoteknik, reproduktionsteknologi och stamcellsforskning, vilket leder till etiska utmaningar. Gentester kommer
bli allt viktigare instrument för medicinering och förebyggande behandlingar. Men gentester kan också skapa oro,
i synnerhet om det inte finns någon självklar medicinsk
behandling att erbjuda. it och sociala medier har i sig
lett till en förändring där allt fler patienter skaffar egen
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information och delar med sig av sina erfarenheter av vården på nätet.
Etisk reflexion
All sjukvårdspersonal behöver kunskaper i medicinsk etik,
vilket innebär att behovet av undervisning och forskning
i ämnet är stort. Utbildning behövs för att ge personalen
redskap att självständigt och tillsammans med kolleger
reflektera över medicin- och vårdetiska frågor. Utbildning
i medicinsk etik är en viktig förutsättning för att uppfylla
hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård (Smer 2011).

På World Medical Associations hemsida (http://www.
wma.net) finns det en utmärkt Medical Ethics Manual,
som ständigt uppdateras. Där står följande om etikens
plats och roll inom medicinen:
So what exactly is ethics and how does it help physicians
to deal with such questions?
Put simply, ethics is the study of morality – careful and
systematic reflection on and analysis of moral decisions
and behaviour, whether past, present or future.
Morality is the value dimension of human decisionmaking and behaviour.
The language of morality includes nouns as rights, responsibility and virtues and adjectives such as good and
bad, right and wrong, just and unjust. According to these
definitions, ethics is primarily a matter of knowing whereas morality is a matter of doing.
Their close relationship consists in the concern of ethics
to provide rational criteria for people to decide and behave in some ways rather than others.

I engelskan blir både skillnaden och likheten mellan det
grekiska ordet etik och det latinska ordet moral tydligare
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än på svenska. Etik blir ”a matter of knowing” medan
moral blir ”a matter of doing”. Inom medicinen bör man
utifrån den etiska analysen veta vad man gör, innan man
gör det.
Här slår man fast att en etik värd namnet handlar om
en noggrann och systematisk reflexion över och analys av
etiska beslut och beteenden – vare sig igår, idag eller
imorgon. Det är inte bara frågan om att mer eller mindre
tillfälligt sätta sig ner och känna efter och tänka efter, vad
som är rätt eller fel, gott eller ont i en viss klinisk situation.
Ibland krävs det att man lyfter ut en klinisk situation
ur den vanliga verksamheten och verkligen renodlar ett
etiskt perspektiv för att få fram vad man bör göra bland
allt det som man kan göra för en patient i en viss given
situation. Utifrån den etiska analysen kan man sedan få
fram mer rationella kriterier för människor att besluta
och bete sig på ett visst sätt snarare än på andra sätt.
Samtidigt framhåller World Medical Association med
all önskvärd tydlighet, att etik eller moral är värdedimensionen i allt mänskligt beslutsfattande och beteende.
Etiska aspekter är ingenting som man kan välja eller välja
bort eller att i efterhand lägga på en viss given situation i
den kliniska vardagen. En etisk analys innebär i stället att
man väljer att så tydligt som möjligt lyfta fram den etiska
dimensionen i ett medicinskt beslutsfattande eller ett
professionellt beteende.
etiska grupper
som en form av laboratorium

I skriften Etik – en introduktion beskrivs detta arbete på
följande sätt: ”Med vårt förnuft bedömer vi fakta och
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erfarenheter och sorterar dem till en gemensam kunskap,
som sedan analyseras utifrån etiska utgångspunkter.” Här
tvekar man inte, att till och med ta ett steg till med
följande uttryck: ”Det är en illusion att tro att man med
utgångspunkt från fakta kan härleda vad som bör göras
… Fakta behöver kompletteras med etiska överväganden…” (Smer 2008, sid. 18.)
Den etiska dimensionen av till exempel en medicinsk
frågeställning kan egentligen aldrig läggas ovanpå – även
om vi ofta uttrycker det såsom etiska aspekter på en
medicinsk fråga. All etik värd namnet måste bygga på ett
gediget faktaunderlag, byggd på vetenskap och beprövad
erfarenhet. En etisk analys handlar mera om att lyfta fram
och tydliggöra vilka värderingar, vilken människosyn,
vilken livsåskådning, som visar sig i eller döljer sig bakom
den medicinska frågeställningen.
Min erfarenhet efter 18 år som sakkunnig ledamot i
Statens medicinsk-etiska råd är att rådets överläggningar
alltid hade detta fokus – att lyfta fram och tydliggöra vilka
värderingar, vilken människosyn och vilken livsåskådning
som visar sig i eller döljer sig bakom den medicinska
frågeställningen. Här har rådet fortfarande ett ansvar för
etisk analys av de frågor som hamnar på dess bord.
Men ansvaret för etiska frågeställningar och ställningstaganden ute i verksamheten eller inne i beslutsfattandet
bär alltid de som har ett ansvar för verksamheten eller
beslutsfattandet. Uppgiften och ansvaret för etiska råd
och kommittéer är bara att göra den etiska analysen och
ge vägledning i form av etiska ställningstaganden. Ansvaret för vilken etik som ska gälla har de som arbetar ute i
verksamheten eller inne i beslutsfattandet.
Under flera år satt jag i Sahlgrenska universitetssjuk91

husets ledningsstab med särskilt ansvar för de etiska
frågorna. Detta var en lärorik tid som gav viktiga erfarenheter om etikens roll i ledningsstrukturen på ett stort
sjukhus. Ibland hände det, att jag på ett tydligt sätt markerade avvikande uppfattning ur etisk synvinkel på det
beslut sjukhusledningen till slut fattade.
Efter överläggningarna i de olika frågor som en ledningsstab på ett sjukhus har att hantera och ta ställning
till kunde sjukhusdirektören efteråt komma med en försiktig undran, om jag ändå inte tyckte i enlighet med det
beslut som fattades. Mitt svar var tydligt. Min roll som
sjukhuspräst med särskilt ansvar för de etiska frågorna i
staben var att renodla det etiska perspektivet och bidra
med detta.
Sjukhusledningens uppgift var att i sina beslut väga
samman alla aspekter i en frågeställning inför sitt ställningstagande – politiska, organisatoriska, medicinska,
ekonomiska och givetvis etiska. Att man vid en sådan
sammanvägning kommer fram till, att de etiska aspekterna inte kan eller får väga lika tungt som andra hänsyn,
är inte så märkligt.
Men etikens uppgift är fortfarande att renodla det
etiska perspektivet. Sedan är det de som har ansvar för
verksamheten, som har att väga samman detta med alla
andra perspektiv.
etiska ronder
som en form av laboratorium

Det finns situationer i den kliniska vardagen inom hälsooch sjukvården, som behöver en djupare analys än vad
verksamheten kanske tillåter eller har kompetens till att
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göra. Liksom såväl diagnostik som medicinsk behandling
kräver både provtagning och analys på ett laboratorium
eller röntgenundersökning på en röntgenavdelning för att
patienten ska få rätt vård och behandling, kan det vara
nödvändigt att få en patientsituation belyst i en djupare
etisk analys.
Allt oftare får en sådan etisk analys namnet etisk rond.
Det är egentligen självklart, men behöver kanske påpekas
ändå: Detta innebär på intet sätt, att de medicinska ronderna i framtiden överlevt sig själva och nu skulle ersättas
av etiska ronder. Uppgiften vid en etisk rond är att renodla det etiska perspektivet. Vid en etisk rond får det
aldrig fattas medicinska beslut om förändringar i behandlingsstrategi. Dessa beslut tas i vederbörlig ordning av
ansvariga läkare vid de ordinarie medicinska ronderna.
På detta sätt kan etiken renodlad i en djupare etisk analys inom olika etiska grupperingar bli en integrerad del av
såväl beslutsfattande som verksamhet.
tre exempel på integrerade
etiska aspekter

Låt mig ge tre exempel på vad jag skulle vilja kalla för en
integrerad etik. I dessa tre exempel från olika sammanhang är det tydligt, att det gjorts en ordentlig etisk analys,
innan det i en särskild frågeställning vuxit fram ett ställningstagande med tydlig etisk grund.
1. Norska helsedepartementets skrivelse om organdonation. Under
mina år som sjukhuspräst kom jag tidigt i kontakt med
frågorna kring organdonation och transplantation. Intresset för dessa frågor har sedan följt mig genom åren.
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Det ledde till att min tjänst som sjukhuspräst på Sahlgrenska sjukhuset blev knuten till verksamheten med
organdonation och transplantation. När det nationella
Donationsrådet bildades ledde jag under de första åren
den etiska kommitté, som var knuten till detta råd.
Där kom vi i kontakt med ett politiskt uttalande från
det norska hälsodepartementet, som blivit en form av
värdegrund som i Norge har legat till grund för lagar och
föreskrifter, som gäller organdonation och transplantation.
Uttalandet kom redan 2003 och upprepades sedan 2008
som ett politiskt ställningstagande med följande lydelse:
Helsepersonell skal ta opp sporsmålet om organdonasjon
av omsyn til den avlidne, for å sikre at eit eventuelt ønske
frå den avlidna om å donere organ blir respektert. Med
utgangspunkt i den store mangelen på organ og dei mange
pasientane som ventar på eit livreddende organ, skal
sporsmålet om donasjon stillastmed det målet for auget å
få eit positivt svar.
Helsepersonell som får eit slik oppgåve overfor pårørende, må ha stor evne til empati og kommunikasjon. Ikkje
minst er det viktig at dei naermaste til den avlidne får
spørsmålet om organdonasjon stilt på ein måte som visar
att holdninga deira blir respeketert, same kva svaret blir.
Leiinga ved helseinstitusjonen har ansvar for at det er
lagt opp system och rutinar som sikrar at plikta til å informere og spørje blir følgd opp pårørende einskild tilfelle.
(Det kongelige helse- og omsorgsdepartement 2008)

När jag fick uppdraget att medverka i den expertgrupp
som knöts till den statliga utredningen om organdonation blev det naturligt att föreslå, att denna norska värdegrund också skulle kunna bli en form av värdegrund för
verksamheten med organdonation och transplantation
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även i Sverige. Etikkapitlet i den statliga utredningen om
organdonation fick därmed sin avslutning i detta uttalande tillämpat och översatt till svenska förhållanden.
Utredningen har vidare funnit att den värdegrund som i
Norge under flera år har legat till grund för lagar och föreskrifter när det gäller organdonation och transplantation
innehåller flera delar som tydligt sammanfattar viktiga
etiska utgångspunkter för donationsarbetet.
I denna ligger att personal inom hälso- och sjukvården
ska utreda patientens vilja till organdonation, då de medicinska förutsättningarna för detta föreligger av främst två
skäl. Huvudskälet är att detta ska göras av hänsyn till den
avlidne, för att säkerställa att en eventuell vilja hos den avlidne att donera sina organ blir respekterad. Ett annat skäl
är att med utgångspunkt i den stora bristen på organ och
de många patienter som väntar på ett livräddande organ,
ska utredningen om organdonation ske i en positiv anda.
Personal inom hälso- och sjukvården som har uppgiften
att utreda patientens vilja med hjälp av anhöriga/närstående när det gäller organdonation bör ha stor förmåga
till empati och kommunikation. Det är viktigt att de närstående till den avlidne vid utredning om patientens uppfattning om organdonation får frågan om organdonation
ställd på ett sätt som visar, att patientens inställning blir
respekterad – oavsett om patienten är positiv eller negativ
till organdonation.
Slutligen ska ledningen för verksamheten för organdonation och transplantation inom hälso- och sjukvården
ha ansvar för att det finns system och rutiner som säkrar
att plikten att utreda patientens vilja till organdonation får
adekvat uppföljning i varje enskilt fall.
Ett donationsarbete inom vården som bygger på en värdegrund där dessa delar ingår skapar enligt utredningens
uppfattning förutsättningar för en välfungerande och trans-
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parent donationsprocess. (Organdonation. En livsviktig
verksamhet. sou 2015:84. Sid 104.)

2. Ansiktet – vården börjar med mötet. Det andra exemplet
hämtar jag från en krönika skriven av professor Ingemar
Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etiska
delegation och också sakkunnig i Statens medicinsketiska råd. Här lyfter Ingemar Engström tydligt fram en
etik, som är integrerad i läkarens kliniska arbete och inte
ligger som en etisk fernissa ovanpå verksamheten.
Vården börjar i mötet med patienten. Det är i ansiktet hos
den Andre, som filosofen Emanuel Lévinas uttrycker det,
som patienten kommer till uttryck som subjekt. Det är en
unik patient som kommer till vården med ett problem, en
oro, en undran eller ett behov av något slag. Patienten har
ett behov som denne inte kan lösa på egen hand och är
därför beroende av vårdarens kunskap men också av dennes vilja att gå patienten till mötes.
Det är synen på patienten som subjekt som gör det
möjligt att etablera en dialog med en unik människa,
inte som en galla eller en reumatika eller något annat
objektifierande som skapar distans och avhumanisering i
vården.
Denna grundsyn kan sägas utgöra grunden för all form
av medmänsklighet, men den blir alldeles särskilt viktig i
situationer där människor kommer till sjukvården med
lidande, plågor och oro. Som läkare har vi ofta redskap att
möta dessa behov med, men startpunkten för varje medicinskt möte måste vara behovet från den Andre och det
etiska krav som detta medför.
Att vara professionell innebär därför att kunna pendla
mellan en mänsklig närhet till den Andre som en annan
människa av samma sort som jag själv men som konkret
annan och en vetenskaplig distans där patientens bekym-
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mer kategoriseras, tolkas och bedöms utifrån professionell
kunskap. I denna pendling mellan mänsklig närhet och
vetenskaplig distans ligger det professionella. Det innefattar en syn på arbetet som etiskt baserat och motiverat
vilket innebär att etiken inte är något som läggs på i efterhand på en evidensbaserad och vetenskapligt grundad
vård. Snarare innebär det att sätta in evidensbaserad
kunskap i ett etiskt sammanhang där värden av olika slag
tillmäts betydelse.
I tider av ekonomism, npm, lean production och evidensbaserad vård finns det skäl att påminna om startpunkten för varje medicinskt möte – ansiktet som uttryck för
det unika subjektet hos den Andre. Ansiktet är det som
väcker etiken och ansvaret. I medvetenhet om detta kan
medicinen fortfara att vara en humanistisk och moralisk
verksamhet med patienten som utgångspunkt och dennes
bästa som enda mål.
Att arbeta i vården erbjuder en sällsynt spännande
möjlighet att förena naturvetenskaplig kunskap med en
humanistisk grundsyn på människan. Först när båda dessa
ben ges möjlighet att utvecklas kan en sjukvård för sjuka
människor och inte en sjukvård för sjukdomar komma
till stånd. Det kan göra skillnad i sjukvården! (Engström
2014)

3. Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Det tredje och
sista exemplet på en integrerad etik hämtar jag från en
artikel i Svenska Dagbladet i juli 2015. Professor emeritus
Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd,
gör där en etisk analys av några av teknikens senaste landvinningar, som får sin tillämpning inom hälso- och sjukvården. Teknik i vilken form den än kommer är till sitt
väsen värdeneutral. Värdet av tekniken uppstår i hur vi
som människor väljer att använda den. Här handlar det
97

om vilken glädje kroniskt sjuka patienter kan få av den
nya tekniken genom att själva ta ansvar för sin sjukdom
och sin hälsa.
Till de uppenbara positiva effekterna av egenmätningar
hör nytta och autonomi. Nyttan handlar om att understödja ett hälsosamt leverne eller att tidigt upptäcka sjukdom. Den kan också gälla personer med kroniska sjukdomar som får hjälp att själva hantera sin sjukdom. När
personer med diabetes började med egenmätningar fick
många av dem radikalt förbättrade blodsockernivåer.
Känslan av att själv ha makt över sin sjukdom – autonomin
– stärktes. De nätverk som vuxit fram bland personer med
kroniska sjukdomar har betytt mycket för kunskap och
ömsesidigt stöd. Man kan se dessa nätverk som 2000talets tillämpning av de idéer om erfarenhetsutbyte som
många patientorganisationer byggts upp kring.

Men det finns också risker, att tekniken får ett egenvärde
och en icke önskvärd påverkan på människosynen inom
hälso- och sjukvården. ”Men nya etiska dilemman kan
också uppstå” skriver Kjell Asplund vidare.
Värden som nytta och autonomi måste vägas mot risker.
Den övergripande filosofiska frågan rör den digitaliserade
människan. Vilken bild får man av den människa vars aktiviteter mer och mer översätts i ettor och nollor?
De båda danskarna Jacob Birkler, filosof och psykolog,
och Mads Ronald Dahl, hälsoinformatiker, har i sin bok
”Den digitala patienten” (2014) pekat på hur den patient
som träder fram när man läser en digitaliserad patientjournal kan vara en helt annan än den ”verkliga” patienten
av kött, blod och själ. För läkare och annan vårdpersonal
är det frestande att lita till den bild som framträder på
skärmen. Den är enkel och platt – men knappast identisk
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med den sammansatta och mer svårtolkade bild man möter
hos den person som sitter i besöksstolen eller ligger i sjukhussängen.

den etiska analysen integrerad
inom hälso- och sjukvården

Den etiska analysen behöver ibland särskilda etiska laboratorier. Men det är först när denna etiska analys når in i
beslutsfattandet och ut i verksamheten som etiken kan bli
en naturlig och integrerad del av hälso- och sjukvården.
Det är därför min förhoppning, att Statens medicinsketiska råd även i framtiden skall vara en stark röst i den
etiska debatten inom hälso- och sjukvården i vårt land.
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Låt min vilja vara skäl nog
––––––––
Nils-Eric Sahlin
Professor i medicinsk etik,
sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd 2007–

P

å räcket på en av Smålands nations balkonger i Lund
hängde för några månader sedan en banderoll med
texten: ”Vi vill ha allt! Och vi vill ha det nu!” Jag hade
nog aldrig lagt märke till banderollen om jag inte dagen
innan läst C. S. Lewis underbara bok Människans avskaffande. Lewis citerar Juvenalis: Hoc volo, sic jubeo. ”Detta
vill jag, därför befaller jag det.” Meningen fortsätter med
sit pro ratione voluntas, ”och låt min vilja vara skäl nog”.
Juvenalis brukar man säga var en klarsynt iakttagare av
sin samtids moraliska krumbukter. Min läsning av hans
berömda citat är att han manar oss till eftertanke. Visst
vill vi ha allt och genast. Visst vill vi ha våra momentana
önskningar tillfredsställda och omedelbart. Men det goda
moraliska beslutsfattandet kräver eftertanke, förnuft och
genomtänkta värderingar och bör inte styras av övergående emotioner, kortvariga affekter eller tillfälliga känslostämningar. Men det är inte bara det affektstyrda beslutsfattandet som oroar både Juvenalis och Lewis, utan även
risken att vi helt och hållet förlorar våra värderingar – vår
kunskapstörst och vår tro på nya teknikers möjligheter
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blir så stor att vi till slut inte längre förmår bedöma konsekvenserna av det vi tar fram och det vi skapar.
Denna festskrift innehåller flera fina bidrag som blickar
bakåt och ger oss en bild av en del av vad Smer gjort under
sina trettio år. Mitt bidrag kommer även det att kasta
blickar bakåt, men framför allt skall jag försöka kika framåt, dock inte särskilt långt. Jag skall ge mig på att gissa vad
som kommer att stå på Smers agenda under det kommande årtiondet och därmed försöka säga vilka värdefrågor som kommer att stå i fokus. Tio år är inte en särskilt lång tid. En del etiker diskuterar idag en framtida
förädling av människan, koloniseringen av nya planeter,
till och med byggandet av nya planetsystem – de har ett
tusenårigt perspektiv. Men eftersom det inte sällan är
svårt att säga vad som kommer att hända nästa dag bör
man inte kisa alltför långt in i framtiden.
Mina exempel kommer att handla om reproduktionsmedicin, genetisk diagnostik och genterapi, flertalet tagna
ur Smers kommentarer och rapporter. Smer spelade en
viktig roll när den nuvarande lagstiftningen om genetisk
integritet skrevs. Detta är en lagstiftning som i många
avseenden är genomtänkt och tydlig och den har i mitt
tycke en rak moralisk ryggrad. Det är till exempel förbjudet att utföra ”försök i forsknings- eller behandlingssyfte
som medför genetiska förändringar som kan gå i arv hos
människa” (3 §). Det är inte tillåtet att handla med biologiskt material. ”Den som i vinstsyfte tar, överlämnar, tar
emot eller förmedlar biologiskt material från en levande
eller avliden människa eller vävnad från ett aborterat
foster döms till böter eller fängelse i högst två år” (6 §).
Och ”med biologiskt material avses även material från
mänskliga ägg samt från celler och cellinjer från sådana
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ägg”. Dock görs ett undantag för blod, hår, modersmjölk
och tänder.
människan till salu

De som skrev lagstiftningen om genetisk integritet tänkte
nog inte ens i sina vildaste fantasier att modersmjölk
något årtionde senare skulle säljas på nätet. På webbplatsen onlythebreast.com kan man idag köpa modersmjölk,
och den säljs inte endast till barn som behöver den utan
även till kroppsbyggare och hälsomedvetna. Det kanske
är helt rätt att den svenska lagstiftningen på detta område
gör ett undantag just för modersmjölk. Men såg lagstiftarna riskerna? Den mjölk man idag kan köpa innehåller
ibland skadliga ämnen. Såg lagstiftarna kommersialiseringspotentialen fullt ut? Kvinnor med akademisk examen
verkar kunna få mer för sin produkt än andra kvinnor.
Vilka värden är det som här står på spel?
Nu till ett närliggande men annat exempel. Med min
kollega Mats Johansson har jag i ett par artiklar tagit upp
att man kan skönja en tendens att ovan nämnda lag om
genetisk integritet börjar ”vittra sönder”, att vissa landsting och politiker tycks anse det acceptabelt att köpa och
sälja biologiskt material, till exempel ägg.
Det finns landsting som mångdubblat ersättningen för
äggdonation. Som förväntat har denna höjning varit
framgångsrik. Väntetiderna för behandling med donerade
ägg har försvunnit. Ett gott syfte har uppnåtts. Men risken är att Sverige genom att tillåta denna höjning tagit
ett steg mot handel med biologiskt material. Som framgår
av citaten ovan är detta förbjudet, såväl i svensk lag som
i den av Sverige undertecknade Oviedokonventionen.
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Den som försvarar höjningen menar givetvis att det
inte sker någon handel med ägg. Ett märkligt påstående,
kan man tycka. Varor och tjänster som byts mot pengar?
Det rör sig definitivt inte om en donation – en donation
är en gåva.
Ibland hävdas det att den betalning som sker inte är en
betalning för äggen utan för de faktiska omkostnader som
kvinnan har, hennes tid, hennes obehag och de eventuella risker hon utsätter sig för i samband med att äggen
plockas ut. Även detta strider mot själva andemeningen
bakom dagens förbud mot handel med biologiskt material. Och om man vill införa ett sådant ersättningssystem
bör det ju ersätta de verkliga kostnader kvinnan har, inte
byggas på ett schablonbelopp.
Detta är en svår fråga. Det är tydligt att det finns stora
behov. Att altruistiska motiv spelar en roll är nog klart.
Men just eftersom detta är en svår och emotionellt laddad
beslutssituation bör vi göra allt vi kan för att undvika ett
”detta vill jag, därför befaller jag det”-beslut. Skall man
tillåta handel med biologiskt material eller organ så skall
detta ske först efter en ordentlig etisk analys och först när
man gjort hälsoekonomiska studier värda namnet.
Vi har idag en akut brist på donerade njurar. Behoven
är stora och här handlar det inte sällan om liv eller död. I
en Sifo-undersökning från 2011 svarade hela 22 procent
av de tillfrågade att de kan tänka sig att sälja en njure.
Skall vi tillåta organförsäljning? Nästan en fjärdedel av
befolkningen verkar vara för det. Även i detta fall kan
man försöka dölja vad det handlar om genom att klä frågan i en annan språkdräkt. ”Vi betalar inte, vi ersätter.”
Notera att den springande punkten inte är beloppens
storlek. Frågan är om det rör sig om ett köp eller inte.
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Men den avgörande frågan, en fråga som jag gissar att
Smer ånyo måste ta tag i, är: Vill vi leva i ett samhälle där
vi kan köpa och sälja organ?
artificiella könsceller

ivf – provrörsbefruktning – är en teknik som hjälpt
hundratusentals ofrivilligt barnlösa. I dag finns en rad
metoder att tillgå, en del används redan i hälso- och sjukvården, andra är under utveckling. Vi kan göra barn av
donerade spermier, ägg och embryon. Och vi kan göra
barn som vi vet saknar vissa egenskaper. Beroende på
vilken metod som används kommer den genetiska länken
till föräldrarna att vara fullständig, partiell eller obefintlig. Jag kommer här att upprepa saker jag tidigare skrivit
i andra sammanhang.
Japanska forskare har visat att man kan ta en hudcell
och förvandla den till förstadiet av en könscell. Hudcellen
programmeras helt enkelt om till en så kallad pluripotent
stamcell. Sedan försäkrar man sig om att stamcellen utvecklas till en så kallad pgc-cell (primordial germ cell).
Det japanska forskarlaget visade att om pgc-celler förs in
i testikeln på en mus som själv inte kan producera spermier, så utvecklas de transplanterade pgc-cellerna till
sädesceller. Dessa sädesceller kunde i sin tur användas för
att befrukta ett musägg och friska musungar föddes.
Samma metod kan användas för att skapa fullt fungerande äggceller.
Forskningen har gett oss en metod för att skapa artificiella könsceller, en metod med vars hjälp vi kan göra
barn på ett helt nytt sätt. Inte i dag, men väl på några års
sikt.
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Ett lesbiskt par skulle kunna få egna genetiska barn.
Den ena kvinnan ger en hudcell som programmeras om
till en sädescell, den andra kvinnan ger sitt ägg eller en
hudcell som programmeras om till en äggcell. Sedan kan
beprövade fertilitetstekniker tillämpas. Två homosexuella
män skulle på precis samma sätt kunna få ett barn där den
genetiska länken från dem är obruten. Skillnaden är att
det i detta fall behövs en surrogatmoder. Heterosexuella
par skulle kunna använda metoden. Och inget hindrar att
en ensamstående, man eller kvinna, skulle kunna bidra
med två hudceller – båda könscellerna – och därmed få
barn med sig själv.
Nya reproduktionsmetoder och tekniker bör givetvis
bedömas och värderas var för sig. Men metoderna och
teknikerna måste ju också jämföras med varandra. Det
finns i dag många alternativa sätt att hjälpa ofrivilligt
barnlösa – spermadonation, äggdonation, embryodonation, surrogatmödraskap … och adoption. Behöver vi
satsa pengar på att utveckla fler och alltmer extrema
reproduktionstekniker, till exempel livmoderstransplantation och artificiella könsceller? Räcker inte de metoder
vi redan har långt nog? Om vi accepterar att den genetiska länken inte är särskilt viktig har vi redan i dag de
redskap som behövs för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet.
Dessa komplexa frågor kräver en fortgående och grundlig
etisk analys. Annars riskerar vi att återigen hamna i Juvenalisfällan.
mitokondriebyte

Mitokondrierna brukar beskrivas som cellernas kraftverk.
Skälet är att det är mitokondriernas uppgift att omvandla
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födoämnen till energi. Omvandlingen sker i en process
som kallas den mitokondriella andningskedjan. Förutom
att skapa energi till cellerna har mitokondrierna som
uppgift att kontrollera celldelning och celldöd. Mitokondrierna finns i cellernas cytoplasma, utanför cellkärnan. De
har en liten mängd egen arvsmassa (mtdna) som styr
nödvändiga funktioner i mitokondrien (13 gener kodar
för proteiner, 22 för olika transport-rna och 2 för ribosomalt rna).
Mutationer i mitokondriernas dna kan leda till störningar i cellernas energiproduktion. Inte sällan leder
detta till allvarliga sjukdomar tidigt i livet; bland annat
muskler, hjärna, nerver, lever, blod och ögon skadas mer
eller mindre allvarligt, och tidig död är inte ovanligt.
Om något är trasigt brukar vi byta ut det, inte minst
om skadan kan få allvarliga konsekvenser. Mitokondriebyte innebär helt enkelt att skadade mitokondrier byts ut
mot friska. Bytet sker i samband med assisterad befruktning. Vad som behövs är ett donerat ägg med friska mitokondrier, och bytet av mitokondrier kan göras på både
obefruktade och befruktade ägg. Det finns varken plats
eller anledning att här ta upp dessa tekniker i detalj,
eftersom de finns utförligt beskrivna och diskuterade i
Smers Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom– etiska
aspekter (rapport 2013:2).
Såvitt jag känner till har mitokondriutbyte aldrig utförts på människa. Däremot har det gjorts på djur, och på
människa har man tidigare genom så kallad cytoplasmaöverföring flyttat mitokondrier från ett friskt obefruktat
ägg till ett annat obefruktat ägg. Men i detta fall har man
inte tömt mottagarägget på dess mitokondrier. Resultatet
av cytoplasmaöverföringen blir ett ägg med mitokondrier
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från två mödrar, och det lär ha fötts drygt trettio barn
med hjälp av denna teknik och ivf. I Smers rapport kan
man läsa att det i olika studier rapporterats om missfall
på grund av kromosomavvikelser hos fostret och att minst
ett barn fötts med autismspektrumstörning. Dessa negativa konsekvenser kan inte direkt tas som belägg för att
de metoder för mitokondriebyte man nu diskuterar inte
kommer att fungera. Däremot är det ovedersägligt att
kunskapsunderlaget är minst sagt spinkigt. Vi vet till
exempel ingenting eller mycket lite om vilka riskerna är
på lång sikt, för barnet men också för kommande generationer. I vilken utsträckning skall behov, ”detta vill jag”,
få leda till risktagande? Det är en värdefråga, inte en
medicinsk fråga, inte en kunskapsfråga. En annan värdefråga är vilken nivå på risktagandet vi som samhälle kan
acceptera.
Vi är tillbaka vid lagen om genetisk integritet (2006:
351). Mitokondriebyte innebär en förändring som kommer att återfinnas i alla kroppens celler, en förändring
som kommer att gå i arv till kommande generationer.
Denna typ av genetisk förändring är oförenlig med 3 § i
lagen om genetisk integritet – ”försök i forsknings- eller
behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som
kan gå i arv hos människa”. Konflikt kan visserligen undvikas eftersom det mitokondriella dna:t ärvs matrilinjärt, så om man endast tillåter att pojkar föds med den nya
tekniken verkar allt vara frid och fröjd, åtminstone i juridisk mening.
Det etiska grundproblemet kvarstår dock. Vi har nya
tekniker som kan förhindra mycket allvarliga skador och
svår sjukdom, men dessa tekniker går stick i stäv med våra
nuvarande värderingar, som har kodifierats i lag. Krävs
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det en etisk översyn av rådande lagstiftning? Smer är inte
enigt i denna fråga. Delar av rådet anser att lagstiftningen
måste ses över, att metoden när den är rimligt tillförlitlig
bör tillåtas (givetvis efter sedvanliga prioriteringsöverväganden). Andra delar av rådet har argumenterat för att
den lagstiftning vi har idag är bra och att konsekvenserna
av att på detta sätt öppna dörren för genetisk förändring
som går i arv är oöverskådliga och bland annat står i strid
med en grundläggande människovärdesprincip.
Det är inte mycket till djärv förutsägelse om framtiden
att påstå att denna fråga, denna viktiga moraliska demarkationslinje, kommer att stå i fokus, på olika sätt och i
olika sammanhang, under de kommande åren.
nipt

Etik i samband med fosterdiagnostik och fosterdiagnostiska metoder är något som Smer sedan rådet bildades har
intresserat sig för. En drivande och kunnig person vad det
gäller dessa frågor var den nu bortgångne Jan Wahlström.
Idag är det nipt (non-invasive prenatal test) som är föremål för den etiska diskussionen. Detta test är en metod
för fosterdiagnostik som innebär att ett blodprov från en
gravid kvinna analyseras avseende genetiska egenskaper
hos fostret.
Under graviditeten kan man hitta fragment av fostrets
dna i den gravida kvinnans blod. Det är dessa dna-bitar
som isoleras och analyseras. nipt kan bland annat användas för att påvisa förekomsten av trisomier.
En av de verkligt stora fördelarna med nipt är att
metoden i det närmaste är riskfri. Provet kan därför ersätta så kallade invasiva prov, moderkaksprov och foster109

vattenprov, där det finns en låg men definitivt inte
försumbar risk för missfall på grund av provtagningen.
Provet är i precision och tillförlitlighet oerhört bra och
vida överlägset b:et i det kub-test, kombinerat ultraljud
och biokemiskt test, som vissa landsting idag erbjuder en
selekterad grupp av kvinnor.
sbu skriver att alla positiva nipt-resultat bör bekräftas med invasiv provtagning. Skälet till detta ställningstagande är enligt sbu att ett visst antal tester kommer att
vara falskt positiva, det vill säga visa att fostret har en
trisomi trots att ingen avvikelse föreligger. sbu:s granskning av den vetenskapliga litteraturen visar att när det
gäller trisomi 21, Downs syndrom, är endast 5 av 10 000
provsvar falskt positiva och motsvarande siffra för falskt
negativa är 1 provsvar av 9 825. Vad det gäller trisonomi
13 (Pataus syndrom) och 18 (Edwards syndrom) är inte
siffrorna anmärkningsvärt sämre.
Vilken säkerhet skall man i dessa sammanhang kräva?
Absolut visshet går inte att få, all provtagning kan på ett
eller annat sätt ge ett inkorrekt provresultat, men man
kan givetvis öka tillförlitligheten genom att kombinera
ett antal av varandra oberoende test. Men till vilket pris
skall detta göras? Ett test som ”nästan alltid ger korrekt
besked om att det finns en kromosomavvikelse hos fostret
eller kan uteslutas” bör räcka. Skälet till att jag nämner
detta är att det även i siffror av detta slag kan dölja sig
viktiga moraliska frågor. Här är det frågor om hur vi
använder sjukvårdens resurser, hur vi prioriterar och
givetvis den grundläggande frågan om när säkerheten är
tillräcklig.
Det bör även nämnas att nipt i Sverige används för
blodgruppsbestämning av foster hos gravida kvinnor som
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är immuniserade mot RhD eller Rhc. Vid immunisering
kan kvinnans antikroppar förstöra röda blodkroppar hos
fostret, vilket kan vara livshotande för fostret och kräva
blodtransfusioner.
Intressant i detta sammanhang är inte vad nipt idag
kan användas till utan vad man i en inte alltför avlägsen
framtid kommer att kunna göra med metoder som denna.
I en rapport från 2011, Fosterdiagnostik. Etisk analys för
diagnostik med foster-dna, ser Smer flera utvecklingslinjer
för framtidens fosterdiagnostik. Analyserna kommer att
utföras tidigare än idag och detaljupplösningen kommer
att öka. Provsvaret kommer att inkludera epigenetiska
förändringar. Inte endast enstaka monogent nedärvda
sjukdomar kommer att vara en del av analysen. Det är
idag möjligt att få information om fostrets hela dnauppsättning. Men vi vet ännu inte hur vi kliniskt fullt ut
skall dra nytta av denna information. Här går utvecklingen rasande snabbt och om några årtionden kan vi förvänta oss att den så kallade individbaserade medicinen
tagit betydande steg framåt. Detta innebär att när vi med
metoder som crispr/cas9 (se nedan) kan bota eller korrigera sjukdomsanlag så kommer vi att göra det. I de fall
då detta inte är möjligt finns all anledning att misstänka
att de nya teknikerna banar vägen för en selektion av
foster. De etiska frågorna är många och svåra och är väl
diskuterade i litteraturen.
Att tidigarelägga diagnostiken är fullt möjligt redan
idag. I princip är det möjligt att analysera ett stort antal
befruktade ägg och välja det ägg som har oönskade egenskaper och minsta risken för sjukdom. Överblivna ägg
destrueras. Möjligheterna är många och de etiska problemen komplicerade, men att detta på ett eller annat sätt
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kommer att bli en väsentlig del av framtidens reproduktionsmedicin är otvivelaktigt. Frågan är bara i hur stor
utsträckning vi kan välja vår framtid, välja den värld vi vill
leva i – och det beror mycket på vår beredskap att tänka
igenom och försvara våra värderingar.
crispr/cas9

Under Almedalsveckan 2015 arrangerade tidskriften Forskning & Framsteg tillsammans med Riksbankens jubileumsfond ett seminarium med rubriken ”Ska vi tillåta genförändrade människor?” Under seminariet tillfrågades
publiken om sin inställning till genmodifierade människor. En klar majoritet var positiva till genmodifierade
människor. Nu skall sägas att resultatet har allvarliga vetenskapliga brister, men det är trots detta intressant. Det
är spännande inte minst i ljuset av det kompakta motstånd som funnits mot genmodifierade grödor. Det verkar
som om vi vill ha genmodifierade barn men inte genmodifierade tomater.
I fokus för nämnda seminarium stod crispr/cas9,
den genmodifieringsteknik som idag anses vara den absolut bästa. Bakterier använder en mekanism för att skydda sig mot bland annat virus. Denna mekanism har utvecklats till en generell metod för att ”klippa-och-klistra”
i arvsmassan, en metod som gör det möjligt att byta ut
eller ta bort enstaka baspar eller längre sekvenser. Många
anser att denna metod är ett stort genombrott inom gentekniken och idag används den flitigt – utvecklas och förfinas runt om i världen.
Idag pågår forskning som försöker använda tekniken
för att genom somatisk genterapi förhindra eller behandla
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olika typer av sjukdom, till exempel cancer. Men den kan
givetvis även användas för att genförändra könsceller eller
embryon i samband med ivf. Sjukdomsanlag kan klippas
bort och nya egenskaper kan klistras in. Dessa förändringar kommer att gå i arv. Men tekniken kan även användas för att utveckla andra former av terapi och i grundforskningssammanhang.
I Sverige är det tillåtet att använda genterapi på kroppsceller för behandling av sjukdomar, men det är förbjudet
att göra genetiska förändringar som går i arv hos människor. Det finns idag många problem med crispr/cas9,
men det vore oförnuftigt att kräva ett generellt förbud
eller att förespråka ett moratorium, det vill säga att forskarna lägger undan provrören tills vi hunnit tänka igenom
situationen och diskutera teknikens samhälleliga konsekvenser. Kunskapsosäkerheten i fråga om denna teknik
och dess olika tillämpningar är idag mycket stor, om vi
talar i termer av terapier. Men detta betyder ju inte att
olika utmärkta och relativt riskfria genterapier inte på
sikt kommer att utvecklas. Vi måste bedöma terapierna
var och en för sig – att stoppa tekniken som sådan verkar
fel väg att gå.
Som tidigare står lagen om genetisk integritet i skottgluggen. Inte alla men vissa saker vi kan göra med hjälp
av crispr/cas9 kommer att kräva en översyn av denna
lagstiftning. Men skall vi ändra vår lagstiftning för att vi
inte kan använda en viss teknik? Skall vår lagstiftning
vara teknikdriven eller värderingsdriven? Är inte den
rimliga vägen att vi först tänker efter vilken typ av samhälle vi vill leva i och vilka värderingar vi vill ställa upp
bakom och sedan lagstiftar? Gör vi det vet vi vad som är
tillåtet och vad som är förbjudet och dessutom varför. Att
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gå det andra hållet, det vill säga börja med tekniken,
känns bakvänt och riskerar att lämna fältet öppet för en
felriktad behovsargumentation där behovet av att använda tekniken kommer i fokus i stället för behovet av att
lindra och bota sjukdom, vilket leder till att den moraliska ståndpunkten tvingas fram av vår önskan att introducera tekniken i stället för att styras av våra värderingar.
Vi kan idag göra barn på helt nya sätt. Vi har allt mer
förfinade tekniker med vars hjälp vi kan få information
och kunskap som vi kan använda för att välja vilket barn
vi vill ha men också välja bort barn vi inte vill ha. Vi kan
få barn genom att anställa en surrogatmoder, vi kan föda
barn med transplanterade livmödrar, vi kan göra barn
med artificiella könsceller, vi kan klippa och klistra i våra
blivande barns gener … och det är inte omöjligt att vi
inom kort kommer att få se externa livmödrar.
ingen född av kvinna
eller av kvinna född?

När man radar upp de medicinsk-etiska och tekniska
framstegen och beaktar hur snabbt vår syn på människan
som resurs har förändrats bara sedan lagen om genetisk
integritet tillkom känns Aldous Huxleys Du sköna nya
värld (1932) mer beskrivande än skrämmande och fjärrsynt. Kom ihåg vad mr Foster berättar:
om det växande fostret på dess bädd av bukhinna, lät dem
smaka på det kraftiga blodsurrogat, av vilket det levde, och
förklarade, varför det måste stimuleras med placentin och
thyroxin. … Sedan beskrev han den artificiella modercirkulationen …Han gnuggade händerna. Ty de nöjde sig
naturligtvis inte med att bara kläcka ut foster – det kunde
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ju vilken kossa som helst göra. – Vi predestinerar och
fostrar också. Vi dekanterar våra barn som socialiserade mänskliga varelser, som alfa- eller epsilonmänniskor,
som kloakarbetare eller blivande … (Huxley, 2012, sid.
26–27)

Att vi inte kommer att skapa lyckliga, hårt arbetande,
”förskräckligt duktiga” alfabarn, något mindre duktiga
betabarn, dumma gamma- och deltabarn eller ens epsilonbarn som är för dumma för att kunna läsa eller skriva är
nog helt klart. Eller?
Vad kommer vi att använda alla dessa nya tekniker till?
Vilka egenskaper kommer vi att sortera bort – vilka kommer vi att selektera fram? Vems och vilka värderingar
skall styra utvecklingen inom det mycket breda reproduktionsmedicinska området?
Kommer vi till slut, som jag tror att C. S. Lewis menade, att vara så förändrade av tekniken att vår förmåga till
moraliskt tänkande är mer eller mindre utplånad? Om jag
förstått saken rätt är målet för de så kallade transhumanisterna, som vill använda teknik för att förbättra människan, först och främst att göra oss smartare och friskare
och ge oss ett liv som sträcker sig mot evigheten, inte att
skapa goda människor med empati och personlighet.
den irrationella människan

Årtionden av välgjord och minst sagt imponerande empirisk-psykologisk forskning har lärt oss att vi som beslutsfattare är allt annat än rationella. Vi är inga beslutsekvilibrister, inte i jämförelse med det teoretiska idealet.
Vi är både enögda och närsynta och vi har ett allvarligt
brytningsfel. Vi tror det vi vill. Vi föredrar att bekräfta
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det vi tror. Vederläggning ligger inte för oss. Vi är dåliga
på att göra osäkerhetsbedömningar (vilket inte minst är
viktigt i medicinska sammanhang). Våra osäkerhetsbedömningar är många gånger skeva och inkoherenta.
De senaste årtiondena har psykologerna även visat att
våra beslut styrs av affekter, emotioner och känslostämningar. Ibland fungerar detta alldeles utmärkt. Men vill
vi att medicinska beslut, prioriteringsbeslut i hälso- och
sjukvården och hta-analyser styrs av hastigt övergående
sinnesrörelser? Nej, våra beslut skall styras av våra preferenser, helst väl genomtänkta och stabila värderingar.
Om besluten dirigeras av alltför flyktiga ingivelser och
momentana begär är risken överhängande att långsiktigheten och rationaliteten blir lidande. Tyvärr verkar det
inte som om vårt beslutsfattande med åren blir bättre;
snarare visar all forskning att våra kognitiva förmågor
börjar klinga av så där strax efter det att vi fyllt tjugo år.
Vi kompenserar denna förlust med erfarenhet. Detta är
givetvis ytterligare en anledning till att om möjligt ge
beslutsfattandet tid.
Vi behöver vetenskap och beprövad erfarenhet, god
kunskap av det slag som sbu ger oss, och vi behöver ge
oss själva tid att tänka igenom de värderingar som står på
spel, tid att göra genomtänkta etiska analyser av det slag
som Smer försöker åstadkomma. Det tar tid att fatta
moraliskt stabila, välargumenterade beslut.
Juvenalis måste ha sett vad psykologerna nu med sina
experiment visat. Det är ju bristen på stillsam reflektion,
de rusande affekterna, det häftiga känsloförloppet som
han varnar för. Helt enkelt de ogenomtänkta viljeyttringarna – vi vill ha allt och vi vill ha det nu. Men denna
starka vilja kan ju innebära att någon annan drabbas,
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någon som har större och mer legitima behov. Här har
Smer en viktig uppgift att fylla.
den galopperande utilitaristen

Det finns två teoribildningar som på papperet är i det
närmaste oemotsägliga. Den ena är utilitarismen, den
andra är teorin för rationellt beslutsfattande. Och nu talar
jag inte om några fördärvade hemkokta varianter av dessa
teorier, utan om teorierna i deras renaste form. Teorierna
är som de flesta vet nära släkt, endast några baspar skiljer
dem åt.
Den medicinsk-etiska facklitteraturen är full av mer
eller mindre välgenomtänkta, ibland till synes oklanderliga utilitaristiska argument:
• att det är moraliskt försvarbart att ta livet av en människa, transplantera hans eller hennes organ och på så
sätt rädda livet på fyra eller fem andra personer
• att det är fel att hjärndöda kvinnors kroppar inte hålls
igång så att de kan användas som externa livmödrar och
därmed optimera tillvaron för kvinnor som vill ha barn
men som varken har tid eller lust att genomgå en graviditet
• att artificiella könsceller i kombination med olika former av preimplantatorisk genetisk diagnostik bör användas för att de på sikt kommer att ge oss människor
som är mindre sjuka och på olika sätt överlägsna de
barn som föds idag, med andra ord att teknikerna bör
användas för lyckomaximering
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• att det under ideala omständigheter inte finns några
problem med att sälja organ och vävnad, eftersom en
sådan kommers bara gör oss alla lyckligare
• att nya genetiska redigeringstekniker kommer att ge
oss ett redskap att förädla människosläktet, det vill säga
att de ofullständiga varelser vi ser idag förhoppningsvis
snart är ett minne blott
• och så vidare.
Kritiken mot den klassiska seriösa utilitarismen och teorin för rationellt beslutsfattande har varit omfattande.
Kritikerna har pekat på saker som att konsekvenser inte
är allt, att vi inte har den överblickbarhet teorierna förutsätter, att osäkerhetsfaktorer negligeras och att saker som
rättigheter, rättvisa och människovärde inte riktigt tas i
beaktande. Teorierna är svåranvändbara.
Det problem jag tycker mig se är att vissa filosofer –
vissa medicinska etiker – tar spjärn mot den rena teorin,
den goda utilitarismen, men för in sina högst personliga
värderingar i kalkylen. De galopperar iväg. Det finns sällan
några större fel i deras argumentation, den är oftast klar
och redig. Det vi kan anmärka på är just det något partiska
valet av preferenser och värderingar, att ”detta vill jag”
blir normgivande. Varför, undrar man, är våra – dina och
mina – preferenser och värderingar mindre värda?
Det finns till exempel filosofer som med eftertryck har
argumenterat för artificiella könsceller. Argumenten som
framförs är av lite olika art. Det sägs att tekniken inte bara
hjälper barnlösa utan även kan bidra till att utveckla stamcellsforskningen. Det sägs att evolutionen visat sig ofull118

gången och att vi nu har redskapen att göra något bättre
än det den hittills lyckats åstadkomma. Med tanke på hur
enögda och närsynta beslutsfattare vi är kan man undra.
Samma argumentationslinjer ligger öppna för den som
vill förespråka en oreglerad användning av crispr/cas9.
Den internationellt välkände medicinske etikern John
Harris gav den senare åsikten en retorisk röst när han för
några år sedan föreläste på en stamcellskonferens i Lund:
”Den mänskliga rasen, som vi känner den, kommer snart
att upphöra att existera. Och det är ingenting att beklaga.” (Min översättning av ”The human race, as we know
it, will cease to exist. And that is not to be deplored”.) Och
inte minst hävdar dessa tänkare att vi med nya reproduktionstekniker kan maximera nyttan (lyckan) i samhället.
Denna typ av argumentation visar enligt mitt förmenande prov på en filosofisk aningslöshet – en filosofisk hybris.
Argumenten är inget annat än argument för rashygien,
visserligen via bakdörren men ändå, och för ett samhälle
med en mörk människosyn.
Någonstans i dessa frivola konsekvensetiska analyser
försvinner viktiga etiska dimensioner; rättvisa och diskriminering är två av dem. Dessa galopperande utilitarister
(konsekvensetiker) tillämpar en lysande teori, utilitarismen,
för att torgföra sina egna värderingar. Det är en framtida
uppgift för Smer att sakligt, lågmält men med eftertryck
och all tydlighet blottlägga denna nyttokörs missljud.
moraliskt tondöva

På en konferens där nya avancerade medicinska tekniker,
bland annat crispr/cas9, stod i fokus visade en internationellt välkänd amerikansk forskare två power point119

bilder. Enligt honom symboliserade dessa den goda medicinska forskningen. Den första bilden var en röd Ferrari.
Den andra bilden var ett porträtt av Christiaan Barnard.
Medicinsk forskning, sa han, skall vara snabb, dyr och
vacker, och man måste acceptera dödsfall på vägen. Efter
denna presentation ställde sig en av deltagarna upp och
frågade: Måste inte även en Ferrari kunna bromsa i kurvorna?
En annan internationellt välkänd forskare sa:
– är det inte bättre att vara rik än fattig?
– är det inte bättre att vara frisk än sjuk?
– är det inte bättre att vara lycklig än olycklig? och drog
av detta slutsatsen att vi skall släppa forskningen helt fri.
Denna slutsats följer definitivt inte ur premisserna.
Dessa forskare är övertygade om att vi bör sluta att
etiskt granska och värdera tekniker som crispr/cas9.
Det vi bör göra är att snarast börja använda dem, se vad
som händer – i det långa loppet kommer världen att bli så
mycket bättre och några dödsfall på vägen är inte mycket
att orda om.
Man kan rycka på axlarna åt denna typ av moralisk tondövhet och oreflekterad argumentation. Men när Smer
för någon månad sedan anordnade den internationella
konferensen Hindsight and foresight – based on 30 years of
medical ethics (med anledning av rådets trettioårsjubileum) dök samma typ av argument upp igen: det bästa för
forskningen, det bästa för samhället, är att hålla bioetiker
och medicinska etiker så långt borta från forskningen
som det bara går.
Här har Smer, som det brukar heta, en grannlaga uppgift i att nyansera diskussionen och stå emot de värsta
formerna av privatutilitarism.
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allmänvilja och allas vilja

Göran Hermerén tar i sin text i denna volym upp JeanJacques Rousseaus distinktion mellan ”la volonté générale”, det som är bäst för samhället i stort, och ”la volonté
de tous”, allas vilja. Hur skall vi i framtiden hantera komplicerade medicinsk-etiska frågor? Skall vi lyssna till alla
– via omröstningar på nätet, bloggar, fora eller twitter?
Eller skall vi försöka uttolka vad som är bäst för samhället
i stort? Här finns ett problem som Hermerén elegant
sätter fingret på – går det att segla mellan Skylla och
Karybdis – mellan moraliskt envälde och moraliskt pöbelvälde? Här och hos Rousseau finns egentligen ingen spänning mellan jag och vi i de två fraserna. I realiteten har vi
två former av jag som står emot varandra. Det enskilda
”jag vill” och det kollektiva men inte alltid samordnade
”jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill …” Första person
singularis i all ära och mångfald, men utgångspunkten
när vi samtalar om saker som berör oss alla, om vilket
framtida samhälle vi vill leva i, måste ändå vara första
person pluralis. Det fanns säkert ett skäl till att Juvenalis
inte skrev Hoc volumus, sic jubemus.
Min personliga uppfattning är att omröstningar i den
typ av frågor som diskuteras av Smer inte är en väg att gå.
Å andra sidan är det ingen som vill förorda moralisk
despotism. Hur ser den flotta av moraliska fartyg ut som
tar oss genom sundet? Smer har i trettio år arbetat hårt
för att undvika att vi skall gå på några moraliska blindskär
– bland annat genom att motverka moralisk enögdhet
och förorda det breda moraliska samtalet. Grattis på
födelsedagen och må Smer bli 120!
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Surrogat/värdmoderskap
– min väg från nej till ja
––––––––
Barbro Westerholm
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 2006–

I

frågor om livets början och livets slut grundar många
sin uppfattning på de känslor de väcker och inte på de
fakta som kan finnas i målet. Därför är det en förmån att
som politiker vara ledamot i Statens medicinsk etiska råd
(Smer). Här har vi inför ställningstaganden i dessa och
andra etiska frågor tid för att hämta in kunskap från
experter på olika områden, diskutera och sova på saken.
När vi sedan tar beslut bygger de på genomarbetade, noggrant övervägda ställningstaganden. De är inte baserade
på maggropskänslor. Här ett självupplevt exempel, det
om surrogatmoderskap som jag helst skulle vilja kalla
värdmoderskap därför att ordet surrogat för mig står för
dålig kopia av originalet.
först, vad är det
vi talar om

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna samtycker till
att bli gravid för att föda ett barn inte för att själv behålla
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det utan för att föda det för en annan persons eller ett
annat pars räkning.
Det finns två former av surrogatmoderskap. Den ena
kallas partiellt surrogatmoderskap och innebär att surrogatmoderns egna ägg befruktas genom spermier från en
donator. Den andra formen, som är den som används
idag, benämns fullständigt surrogatmoderskap, innebär att
ett befruktat ägg där både ägg och spermier är donerade,
förs in i surrogatmoderns livmoder. Fostret utvecklas därefter i surrogatmoderns livmoder för att efter födseln
lämnas över till de tilltänkta föräldrarna. Surrogatmoderskap är en komplex och svår fråga där det är viktigt att
beslut tas på bästa möjliga faktaunderlag så att ingen som
berörs kommer till skada.
är surrogatmoderskap något nytt?

Svaret är nej. I Gamla testamentet kan vi läsa att Abraham och Sara fick barn genom att Hagar, som var jungfru
hos Sara, ställde upp som surrogatmoder. Rakel och Jakob
fick barn genom att Rakel gav sin tjänarinna Bilhah till
Jakob som konkubin för att föda deras barn.
Mitt första möte med frågan var i januari 1985 då jag
var generaldirektör för Socialstyrelsen. Ett par tidningar
publicerade artiklar om tre barn födda i Sverige efter
surrogatmoderskap. En pojke var född i början av 1970–
talet, de båda andra barnen 1983 och 1984. Ofrivilligt
Barnlösas Riksförbund hade hjälpt till så att surrogatmoderskapen kom till stånd. Inga pengar var inblandade i
tillkomsten av barnen. I de tre fallen rörde det sig om
kvinnor, som fött barn åt nära väninnor. Befruktningen
hade skett genom insemination, antingen utomlands eller
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i Sverige. Efteråt hade surrogatmödrarna fortsatt att vara
vänner i familjerna – och till barnen. Den då tolvåriga
pojken tyckte det var roligt med två mammor.
vilken blev reaktionen
på de svenska fallen?

Mitt svar som generaldirektör på mediernas frågor styrdes av vad min ”maggrop” sa, inte på kunskap. Jag visste
ju ingenting om surrogatmoderskap. Mitt svar löd: ”Personligen tycker jag heller inte om surrogatmammor.
Barnlöshet måste lösas på annat vis, till exempel genom
adoption”. Rådman Göran Ewerlöv, som vid den tidpunkten var sekreterare i inseminationsutredningen och
mer kunnig i frågor kring assisterad befruktning än jag,
hade en annan syn: ”Vi är inte negativa till surrogatfödslar som sådana. Vad vi vänder oss emot är de pengar
som brukar figurera i sammanhanget. Utredningens inställning är att man inte får handla med barn. Det är
förbjudet redan nu.” Evert Svensson, vice ordförande i
socialutskottet och ordförande för de kristna socialdemokraterna kunde tänka sig att jämställa surrogatfödslar
med befruktning genom insemination. ”Så länge det sker
öppet och utan affärsverksamhet kan jag inte se något fel
i det”. Han trodde inte att barn födda av surrogatmödrar
löpte några speciella risker. ”Tvärtom! Om några barn är
önskade och efterlängtade så är det väl dessa”.
debatten tar ny fart

Därefter tystnade debatten i stort sett och dök upp först
efter det att riksdagen 2002 beslutat om att samkönade
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par fick rätt att adoptera. Det visade sig ganska snart att
det inte fanns några barn för samkönade par att tillgå. De
länder som Sverige samarbetar med när det gäller adoptioner accepterar inte att barn adopteras av homosexuella
par. Homofobin är ett faktum. Lesbiska par kan lösa sin
barnlängtan genom assisterad befruktning men den möjligheten finns inte för homosexuella män. Det männen
gjorde och gör för att få sin barnlängtan tillgodosedd är
att bli föräldrar genom surrogatmoderskap utomlands.
Samtidigt aktualiserades behovet hos kvinnor utan livmoder eller med skadad sådan. Idag finns det mer än
hundratalet barn i Sverige som fötts genom surrogatmoderskap.
vad tycker jag nu och varför?

Den debatt som följde ledde till att Smer tog upp frågan
i samband med att rådet behandlade området assisterad
befruktning som helhet. Vi tog fram den kunskap som
finns i länder där surrogatmoderskap är tillåtet, bland
annat i Nederländerna, Storbritannien, USA samt Finland där det var tillåtet under några år. Vi anlitade landets
främsta experter inom områden som etik, genusvetenskap, obstetrik och gynekologi, reproduktionsgenetik, pediatrik, barnpsykiatri och medicinsk rätt. Vi mötte också
experter med internationell erfarenhet av surrogatmoderskap, organisationsföreträdare och debattörer.
Arbetet resulterade efter två års arbete i rapporten
Assisterad befruktning (Smer 2013:1) där frågan om surrogatmoderskap behandlas.
En majoritet i rådet, där jag alltså ingick, ansåg att
altruistiskt, det vill säga icke kommersiellt värdmoder128

skap, kan utgöra en etiskt godtagbar metod om det föreligger en nära relation (vän eller anhörig) mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. Surrogatmodern
ska ha genomgått en graviditet och ha egna barn. Hon ska
inte vara det blivande barnets genetiska mor. Hon och de
tilltänkta föräldrarna ska ha genomgått en lämplighetsprövning (medicinsk och psykologisk) och ska få omfattande psykologisk rådgivning innan, under och efter behandling. Barnet bör tidigt få vetskap om sin tillblivelse
och i mogen ålder få rätt att få information om surrogatmodern. Om metoden tillåts i Sverige är det nödvändigt
att initiera långtidsuppföljande studier som inbegriper
hur det går för barnet, surrogatmodern och föräldrarna
En minoritet av rådet ansåg att surrogatmoderskap
inte är ett etiskt godtagbart sätt att få barn, att det finns
kunskapsluckor rörande konsekvenserna för såväl surrogatmödrar som barn och att det är svårt att säkerställa att
moderskapet är frivilligt samt att det i förlängningen är
risk för kommersialisering.
Sedan rapporten kom har jag ändrat uppfattning om
surrogatmoderns relation till de blivande föräldrarna.
Surrogatmodern bör helst inte ha någon relation till dem.
Det baseras på erfarenheter jag senare fått från USA. En
anhörig eller vän till det barnönskande paret kan känna
sig tvingad att ställa upp som surrogatmoder.
vad händer nu

Smer har liksom Socialutskottet i riksdagen för regeringen aktualiserat en annan fråga som är akut för barnen,
deras föräldrar och surrogatmodern, nämligen de juridiska oklarheter som finns kring barnens, föräldrarnas och
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surrogatmoderns rättsliga ställning. Den frågan måste
klaras ut skyndsamt. Barnen finns ju och blir fler och fler.
Förhoppningsvis kommer lösningen från utredningen
Ökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Dir.
2013:70) regeringen tillsatte som svar på Smers rapport.
Den ska lämna sina förslag i februari 2016.
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H

älso- och sjukvården är en verksamhet som alltid
har varit impregnerad av frågor som rör medicinsk
etik. I takt med den medicinska utvecklingen har medicin-etiska frågor kommit alltmer i fokus, såväl på systemsom individnivå. Den teknologiska utvecklingen inom
medicinen har möjliggjort att insatser som bara för något
eller några decennier sedan var otänkbara nu är möjliga.
Många insatser som man tidigare, formellt eller vanligare
informellt, satte upp mer eller mindre fixa åldersgränser
för, utförs nu utan begränsning. Det kan gälla såväl vid
livets början som vid dess slut. Detta ställer en rad etiska
frågor på sin spets. En vanlig sådan fråga är om vi bör
göra allt som kan göras inom hälso- och sjukvården. En
vanlig följdfråga till detta är då vem som ska bestämma
vad som ska göras – läkaren, patienten, anhöriga eller en
kombination av dessa? Eller kanske staten också har en
mening om detta, inte minst med avseende på finansiering och prioritering.
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En annan ytterst central medicin-etisk fråga gäller prioritering av hälso- och sjukvårdens resurser. Dessa är förstås
ändliga och därför måste prioriteringar göras men av vem
och enligt vilka etiska principer. De tre principer som
riksdagen fastställde i den så kallade etiska plattformen
äger fortfarande sin giltighet och har också kodifierats i
den gällande hälso- och sjukvårdslagen. Dock utmanas
dessa principer ständigt av konkurrerande politiska och
medborgerliga önskemål, framför allt då vad gäller tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta har bidragit till
att den behovsstyrda vård som vi varit vana vid att verka
inom ersatts av en efterfrågestyrd vård, där medborgaren
menar sig ha dragningsrätt på samhällets resurser som
inte främst baserar sig på en prioritering gjord på medicinska grunder.
Under senare decennier har också den medicinska juridiken, ibland benämnd medicinsk rätt, blivit allt mera
utvecklad. Hälso- och sjukvårdsrätten växer i omfattning, vilket kan sägas avspegla en form av juridifiering av
hälso- och sjukvården. Det är en verklig utmaning för den
enskilde läkaren att ha full kännedom om alla de bestämmelser som reglerar yrket. Tyvärr är den grundläggande
läkarutbildningen alltför begränsad på detta område och
även om det finns en hel del fortbildningsmöjligheter så
är det tämligen få som tar del av dessa. På senare år har
det emellertid vuxit fram nätbaserade informationscentra
som på privat basis regelbundet tillhandahåller uppdateringar av nya lagar och bestämmelser samt relevanta
domar och andra jämförbara utslag. Det är bra att dessa
möjligheter finns men det tyder emellertid på en brist i
det offentliga systemets ambitioner att på ett enkelt och
lättillgängligt sätt tillhandahålla denna information, som
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den enskilde yrkesutövaren eller vårdgivaren knappast
borde behöva betala för.
Den nämnda juridifieringen kan ses som en variant av
en generell trend i samhället där alltfler verksamheter
reglerats allt hårdare juridiskt i en tro att detta ska lösa
verksamhetens grundläggande problem. Det kanske tydligaste exemplet på detta är skolan, där det nu tycks vara
en allmän uppfattning att denna utveckling gått för långt
och där även politiken nu närmast konkurrerar om att
vilja avreglera verksamheten för att inte formalisera den
på ett för innehållet menligt sätt. Liknande röster hörs
när det gäller socialtjänsten, polisen och andra myndigheter som utvecklats på liknande sätt.
Den bakomliggande tanken bakom denna juridifiering
kan ses i ljuset av begreppet ”new public management”
(npm) som varit föremål för intensiv uppmärksamhet
under senare år, inte minst dess yttringar inom hälso- och
sjukvården. Centralt i npm är att verksamheten styrs alltmer på ekonomisk, för att inte säga ekonomistisk, grund.
Allt som går att mäta ska mätas, vilket ibland inverkat
menligt på kvalitetsutvecklingen av innehållet i vården.
En annan central komponent är tilltron till att reglera
formerna för verksamheten på ett stramare sätt i tron att
en juridisk accentuering skapar bättre förutsättningar för
en effektiv och rättssäker hälso- och sjukvård. Målet är
givetvis en kostnadseffektiv och högproduktiv vård som
möter medborgarnas förväntningar på bästa sätt. Detta
har emellertid skett på ett sätt som marginaliserat det
professionella utrymmet vilket i sin tur tycks ha minskat
det professionella ansvarstagandet. Risken är att det man
uppnår med denna utveckling är en merkantilt baserad
styrning och ledning av hälso- och sjukvården som bygger
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på principer från tillverkningsindustrin som inte omedelbart låter sig appliceras på en verksamhet som baseras på
mänskligt lidande.
Efter denna mycket skissartade beskrivning av senare
års utveckling av svensk hälso- och sjukvård så vill jag
övergå till frågan om hur samspelet mellan etik och juridik ser ut eller snarare kan se ut. Min bakomliggande tes
är att detta samspel kan ses på i huvudsak tre olika sätt;
konkurrerande, kompletterande eller beledsagande. Innan
jag utvecklar dessa tre perspektiv närmare så vill jag beskriva några konkreta situationer som illustrerar komplexiteten i dessa frågor sett ur ett medicinskt perspektiv.
En flicka på 17 år kommer in till akutmottagningen
tillsammans med ett par kamrater efter att ha skurit sig
ordentligt i handleden. Hon omhändertas och såret sys
igen med gott resultat. Flickan är fåordig och vill inte
berätta varför hon skurit sig men i korridoren berättar en
av kamraterna att hennes pojkvän gjort slut vilket gjort
henne förtvivlad. Hon ska till och med ha sagt att livet
inte längre är värt att leva. Läkaren bedömer att flickan
behöver professionell hjälp och få möjlighet att samtala
om sin livssituation vilket hon bestämt avvisar. Läkaren
känner det oansvarigt att bara låta flickan gå och ber därför om att få kontakta hennes föräldrar och försäkra sig
om att det finns någon hemma som kan ta hand om
henne. Även detta avvisar flickan bestämt. Hon säger att
”pappa skulle bli galen på mig”. Hur ska läkaren handla?
För många läkare, ja sannolikt de flesta, så skulle det dock
uppfattas som oetiskt och oansvarigt att bara låta flickan
gå från akutmottagningen i detta tillstånd utan uppföljning. Men är juridiken solklar i detta fall? Det finns ett
flertal rättsfall och jo-uttalanden som ger äldre tonåringar
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ett starkt sekretesskydd för information rörande den egna
personen. Om det är mycket stora värden som äventyras
måste emellertid ett genombrott i den unges sekretesskydd kunna ske i syfte att ge vårdnadshavarna möjlighet
att se till att den unge får den vård och behandling som
krävs i situationen. Men vad räknas som ”mycket stora
värden”? Blir situationen annorlunda om flickan nyss
fyllt 18 år? Rättsligt blir situationen plötsligt annorlunda
men gäller det även etiken? Är detta ett exempel på där
etik och juridik kolliderar? Eller skulle man kunna se att
de båda sfärerna kompletterar varandra och hur skulle
detta i så fall påverka utfallet?
En person som saknar tillstånd att vistas i landet söker
vård för sin diabetes som är i betydande olag. Den gällande lagstiftningen på området stadgar att endast ”vård
som inte kan anstå” får meddelas personer som tillhör
denna personkrets. Läkaren uppfattar dock att personen
är allmänt nergången och missköter sin grundsjukdom,
dock inte på ett sådant sätt att akut vård är påkallad. Det
finns emellertid medicinsk grund för att anta att dennes
diabetes kommer att bli allt sämre om hen inte får vård.
Tolkningen av lagen i det aktuella landstinget är att detta
inte är ”vård som inte kan anstå” men läkarens yrkesetik
bygger på att alla människor, oavsett bakgrund och hemvist, har rätt till hälso- och sjukvård eftersom detta är en
grundläggande mänsklig rättighet. Är detta också ett
exempel på konkurrens mellan etik, i det här fallet yrkesetik, och juridik? Är det möjligt att verka utifrån den
grundläggande yrkesetiken inom ramen för denna lagstiftning eller måste vården ”gå under jorden” för att
detta ska vara möjligt?
Ett gossebarn föds i vecka 24 och är gravt underviktig.
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Trots avancerad neonatalvård så lyckas man inte med de
medicinska insatserna och barnet synes vara på väg att dö.
Barnet visar tydliga tecken på att ge upp livet inom kort
och prognosen är mycket dålig. Föräldrarna är förkrossade och mår fruktansvärt dåligt av att se barnet lida.
Läkaren är beredd att ge smärtstillande och ångestlindrande preparat för att lindra plågorna men är samtidigt
medveten om att detta marginellt kan påverka barnets
återstående livslängd. Läkaren erinrar sig något om
doktrinen om ”den dubbla effekten” vilket etiskt skulle
kunna motivera denna behandling men blir plötsligt
osäker på om detta är förenligt med svensk rätt och om
hen därmed riskerar att bli åtalad för sitt handlande trots
att det sker i barnets intresse, såväl som i enlighet med
föräldrarnas önskan. Hur ska läkaren kunna vara trygg i
att detta kan vara i överensstämmelse med svensk rätt då
en dylik fråga aldrig prövats i ett prejudicerande domslut?
Exemplen kan mångfaldigas men torde räcka för att
illustrera hur samspelet mellan juridik och etik kan vara
synnerligen problematiskt i en konkret vårdsituation. Jag
tänker nu övergå till ett mer allmängiltigt och abstrakt
resonemang om detta samspel med dessa konkreta exempel från vårdens vardag som bakgrund.
För mig som icke juridiskt skolad person så förefaller
det som att en del jurister uppfattar att etiken är ett konkurrerande perspektiv som mest ställer till det för juridiken. Ett sådant exempel är professor Peter Wahlgren som
i tidningen Dagens Juridik tycks förhålla sig skeptisk till
etikens plats i sammanhanget. Författaren utgår från det
faktum att etiken aktualiseras i allt fler sammanhang, så
också i en rättslig kontext. ”För juristen kan utvecklingen
vara förvirrande. Rätten baseras på identifierbara rätts136

källor och en någorlunda enhetlig juridisk metod. Argument om att etik skall ges företräde utmanar mycket av
detta.” Författaren öppnar förvisso för en dialog mellan
dessa båda perspektiv men uttrycker samtidigt en skepsis
mot etikens ”variation”: ”Etiska normer är många gånger
oprecisa varför även rättssäkerheten berörs… Variationen är dock stor och en enhetlig etiklära saknas. Vad en
uppfattar som oförvitligt kan en annan anse förkastligt.”
Jag uppfattar denna hållning som ett uttryck för en
rättspositivism som, efter vad jag förstår, har tämligen
djupa rötter i svensk juridik. I en sådan rättsordning antas
gällande rätt inte grundas på någon slags universell moral
utan strävan är att finna ett fast underlag för att kunna
göra en tydlig distinktion mellan är och bör. Jag delar
denna distinktion såtillvida att ”av vad som är följer inte
vad som bör” för att travestera David Hume. Frågan är då
om detta konstaterande också innebär att ”av vad som
bör följer inte vad som är”. Med andra ord är min undran
vad som är möjligt att grunda lagar och bestämmelser på.
Om det inte är ett bör som är utgångspunkten så menar
jag att juridiken har problem. Vad annars kan eller bör
den vila på?
Låt mig som läkare föra ner frågan på en konkret och
praktisk nivå. Frågan om dödshjälp aktualiseras gång på
gång också i Sverige. Smer har frågan för kontinuerlig
bevakning och har under åren fört upp den på den offentliga dagordningen på olika sätt. Vad är det som gör att
dödshjälp är tillåtet i vissa länder men inte i de flesta
andra? Är det en tillräcklig förklaring att säga att lagen
ser olika ut? Ibland används begreppet ”vad säger lagen?”
I min förståelse säger lagen det vi i demokratisk anda
kommit överens om ska gälla inom en viss jurisdiktion,
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varken mer eller mindre. Lagen säger ingenting i sig själv
av den enkla anledningen att lagen inte är ett subjekt.
Däremot är lagen det instrument med vilket staten kommunicerar till medborgarna om vad som i ett visst samhälle och en viss tid anses som rätt eller orätt. I till exempel Holland och delstaten Oregon i USA har lagstiftaren
funnit det rätt och rimligt att införa en bestämmelse som
gör det möjligt att en patient som är obotligt sjuk och
därutöver uppfyller vissa andra kriterier ges möjligheten
att avsluta sitt liv i förtid med eller utan medicinsk hjälp.
Jag antar att dessa lagstiftare har funnit att respektive
befolkning i huvudsak önskat denna möjlighet och att det
inte strider mot det allmänna rättsmedvetandet i respektive land/delstat att så medges. Detta kan också förstås
och/eller formuleras som att man i dessa länder ansett det
etiskt rätt att en person under vissa omständigheter ges
rätten att få samhällets stöd i att avsluta sitt liv i förtid för
att undkomma ett svårt lidande i en medicinskt hopplös
situation. I Sverige har lagstiftaren gjort en annan bedömning.
Ska detta då förstås som ett exempel på ett etiskt gungfly som juridiken näppeligen kan baseras på? Ja, möjligen
är det så. Men detta bygger i sin tur på en grunduppfattning om att etik borde vara någonting som är mer stabilt
över tid och rum för att ha något att säga juridiken.
Jag menar att ett sådant krav är både orimligt och
olämpligt. Såväl etik som juridik är i någon mening produkt av sin tid och sin plats men inte på ett sådant sätt att
det kan variera hur mycket som helst. Det finns en grundläggande etik vars principer både bör vara och som regel
är stabila över tid och rum. Som exempel kan nämnas
förbudet att ta någon annans liv. Detta förbud finns,
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såvitt jag vet, i alla jordens länder men förvisso finns det
också undantag från denna mycket grundläggande regel,
exempelvis under krig. Då upphävs detta förbud på ett
systematiskt sätt även om världens stater försökt att
reglera också krigets lagar med större eller mindre framgång så att dödandet inte kan gå till hur som helst.
Låt mig då återvända till de tre möjliga perspektiven
för samspelet mellan juridik och etik; konkurrens, komplement eller beledsagande. Jag har gett några konkreta
exempel på när juridik och etik kan upplevas eller uppfattas som konkurrerande i den konkreta vårdvardagen.
Vad ska läkaren gå efter i en sådan situation? I fallet med
den femtonåriga flickan kan jag mycket väl tänka mig att
många skulle välja att kontakta föräldrarna för att de
skulle kunna ta hand om hennes olycka därhemma. Samtidigt kan man inte blunda för den potentiella risken att
flickan inte skulle få det hon behöver i situationen utan
kanske till och med i vissa fall löpa risk att utsättas för
oförståelse, kränkningar eller i värsta fall våldshandlingar. Det är verkligen en grannlaga uppgift som läkaren står
inför där svaret inte är alldeles givet.
I fallet med den papperslöse personen med diabetes
bedömer jag det som troligt att många läkare skulle välja
att ge personen adekvat vård oavsett juridiskt status
utifrån en grundsyn innefattande alla människors lika
värde och allas rätt till hälso- och sjukvård. Den situation
som råder i Sverige idag anser nog flertalet läkare vara
ovärdig och oetisk vilket bland annat medfört att Svenska
Läkaresällskapet aktivt arbetar för en lagändring.
Exemplen visar att juridik och etik kan uppfattas vara
konkurrerande och att den enskilde yrkesutövaren i den
situationen måste göra ett aktivt val. Av det följer dock
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inte att perspektiven i princip är oförenliga eller konkurrerande utan mera att det ibland kan skava dem emellan,
vilket kan ha det goda med sig att det kan vara utgångspunkten för ett arbete som syftar till att påverka lagstiftaren till att ändra lagen. I vissa fall kanske det motsatta
också kan inträffa såtillvida att den enskilde tvingas att
reflektera över sin etiska hållning eftersom lagen ser ut
som den gör. Slutsatsen kan emellertid även då komma
att bli att det är lagen som måste ändras.
Kan etiken då vara ett komplement till juridiken? Ett
möjligt svar är att det knappast är möjligt att på juridisk
väg reglera allt tänkbart handlande i hälso- och sjukvården. Det är heller inte önskvärt. Det finns därtill
exempel på att juridifieringen av hälso- och sjukvården
redan gått alldeles för långt. Det är heller ingen önskvärd
framtid om beslut inom vården i större utsträckning än
vad som är fallet idag blir föremål för juridisk prövning i
domstol. Vi har för vården anpassade strukturer för tillsyn och granskning av vårdgivare och legitimerad personal, vilka dock kan behöva en grundlig översyn för att
fullfölja sitt syfte. Jag tror dock inte lösningen är att överlämna detta till de reguljära domstolarna.
Alltså finns det alla skäl att beskriva både juridiken och
etiken som nödvändiga rättesnören för det medicinska
handlandet. I den meningen kan de komplettera varandra
och i bästa fall ge ett pålitligt ramverk för det medicinska
beslutsfattandet. Men juridiken kan aldrig bli bra om den
inte finns i ett etiskt sammanhang och vice versa.
Så vad bör då juridiken inom hälso- och sjukvården
baseras på för grunder? För mig som läkare så är svaret
tämligen klart. Etiken måste föregå, omsluta och efterfölja juridiken. Det är i den kollektiva och enskilda etiska
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reflektionen som vi kan komma fram till vilka värden och
principer som bör gälla i hälso- och sjukvården. Det betyder att lagstiftaren i en öppen dialog med medborgarna
ständigt bör pröva och ompröva vilka dessa värden och
principer bör vara. Låt oss ta hälso- och sjukvårdslagen
som ett gott exempel. Vårdens grundpelare finns där tydliggjorda som till exempel alla människors rätt till vård på
lika villkor, patientens rätt att tacka nej till erbjuden vård,
patientens rätt till delaktighet, respekten för patientens
integritet och andra liknande begrepp. Jag ser detta som
värdebegrepp av en etisk karaktär och ett etiskt ursprung.
Det är dessa värden som bör styra den fortsatta utformningen av lagstiftningen.
Det är således i etiken som juridiken måste hämta sina
grundpelare. Juridiken har sedan till uppgift att kodifiera
etiken på ett sätt som är begripligt, hanterbart och kommunicerbart till såväl vårdgivare, personal och medborgare/
patienter. Det är inte minst viktigt i detta sammanhang
att det juridiska språkbruket då är sådant att det är möjligt att tillgodogöra sig detsamma utan tidsspillan eller
särskild kompetens. Här tycks det som tur är finnas en
ökad medvetenhet om behovet av en uppstramning som
till exempel i den nya patientlagen vilken är utformad på
ett för icke-jurister ovanligt tillgängligt sätt.
Den inledande frågan var således på vilket sätt juridik
och etik kan samspela på ett konstruktivt och meningsfullt sätt i hälso- och sjukvården. Låt mig sammanfatta
min uppfattning med att hävda att juridikens källa är
etiken sådan den tar sig uttryck i den gemensamma uppsättningen av önskvärda värden i ett visst samhälle i en
viss tid. Etiken kan därför sägas ha ett primat före juridiken i den meningen att etiken måste föregå juridiken och
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utgöra dess grund. Etiken måste också omsluta juridiken
med vilket jag menar att lagar och regler ständigt måste
prövas mot såväl den professionella etiska kompassen
som mot praktiska möjligheter att tillämpa regelverket. I
det fall det skaver mellan etik och juridik så är det av
största värde att de som har att tillämpa regelverket
annonserar när så är fallet och föreslår en översyn av
gällande lagändring.
Slutligen måste etiken också efterfölja juridiken. Det
räcker inte att säga ”jag gjorde som det står i lagen”. Läkarens uppdragsgivare är först och främst den enskilde
patienten med det lidande som medför att denne söker
vård. Det är den etiska fordran som uppstår i mötet med
den enskilda patienten som är drivkraften för det fortsatta handlandet. Den gamla hippokratiska grundregeln
om att endast ha patientens bästa för ögonen äger fortfarande giltighet, kanske än mer så i en kommersialiserad
tid när risken ökat för ovidkommande incitament för det
medicinska handlandet. Dock lever vi i en annan tid än
Hippokrates då patienten var, eller i varje fall ansågs vara,
ovetande och läkaren ansågs besitta all nödvändig kunskap. Paternalismen i den tappningen är död. Men vi vill
heller inte hamna i andra diket där patientens autonomi
och efterfrågan på tjänster kommer att styra hälso- och
sjukvården fullt ut som vilken annan tjänst som helst.
Hälso- och sjukvården är en väldigt speciell verksamhet
i så måtto att det är någon form av lidande som driver
människan till att söka vård. Det är patientens unika
kunskap om sig själv och sina symtom som måste förenas
med en professionell kunskap om vad detta lidande kan
representera ur medicinskt perspektiv. Först i en sådan
dialog präglad av ömsesidig respekt och delaktighet kan
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någonting gott uppstå. Detta kan uttryckas som viktiga
grundläggande värden i de lagar som styr vården men de
kan bara förverkligas av människor av kött och blod vars
etiska fordran driver dem att realisera dessa värden.
Statens medicinsk-etiska råd är en sällsynt konstruktion på så vis att det innehåller såväl politiskt valda ledamöter som sakkunniga med olika bakgrund av kompetens. Bredden i rådet är imponerande och spännande.
Vi har ovärderlig hjälp av att det finns juridisk kompetens
i rådet som kan fördjupa och bredda den etiska diskussionen. Rådet kan därför sägas vara en av samhällets
viktigaste arenor för den nödvändiga dialogen mellan etik
och juridik. Så kan Smer bidra till att samspelet mellan
dessa båda sfärer utvecklas, understundom genom kritisk
konfrontation men mestadels genom konstruktivt samarbete till patienternas bästa.
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Det etiska samtalet
– från klassrummet
till Statens medicinsk-etiska råd
––––––––
Elina Linna
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd
1999–2014

N

är beslutet att bilda ett medicinsk-etiskt råd togs i
riksdagen för trettio år sedan arbetade jag som vårdlärare. I min vardag i klassrummet uppstod det ofta situationer där det fanns ett behov av att stanna upp och diskutera olika etiska dilemman i vården med eleverna. Det
kunde vara frågor som berörde dilemman som uppstår
vid prioriteringar inom vården, organdonationer eller
homosexuella pars rätt att få adoptera barn på samma villkor som heterosexuella par. Jag vet att många med mig
verksamma inom vårdutbildningen var glada över bildandet av Smer. Vi gladde oss över att medicinsk-etiska frågor skulle få mer uppmärksamhet. Jag kunde då aldrig
tänka mig att jag själv skulle sitta som ledamot i rådet
några år senare.
Uppdraget i Smer kom att bli det jag haft längst av mina
uppdrag som politiker – 15 år. Det har varit krävande, men
också bland det mest givande av allt jag gjort som politiker.
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Att sitta som politiker i ett medicinsk-etiskt råd är inte
självklart. Sverige är ett av ytterst få länder som inte bara
har sakkunniga med i rådet, utan även representanter från
riksdagspartierna, som i förlängningen representerar medborgarna. När jag blev invald i Smer var jag landstingspolitiker, men jag blev sedan även invald till riksdagen.
Liksom flera andra ledamöter i Smer representerade jag
mitt parti i socialutskottet. Att arbeta både i Smer och i
socialutskottet anser jag vara en stor fördel eftersom det
fördjupar och berikar arbetet åt båda hållen.
Under de senaste åren har rådet anordnat dialogmöten
med ungdomar på gymnasienivå och jag har fått chansen
att återvända till medicinsk-etiska diskussioner i klassrummet. Vi har bland annat diskuterat etiska aspekter vid
assisterad befruktning och etiska aspekter vid adhddiagnoser. Resultatet av diskussionerna har sedan använts
som underlag i Smers rapporter.
Att lyssna på ungdomars åsikter i dessa frågor är viktigt. Jag hoppas att Smer håller igång dialogen med ungdomar och fortsätter att bjuda in morgondagens vuxna
till etiska reflektioner och analyser. På så sätt tror jag att
rådet kan bidra till en bättre värld för oss alla att i framtiden leva i.
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Ny teknik
– prioriteringar och andra
etiska utmaningar
––––––––
Kjell Asplund
Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd 2012–

E

n av Smers många uppgifter är att etiskt utvärdera
ny teknik. Vi har startat ett projekt kring egenmätningar. Vi ledamöter och sakkunniga har försetts med ett
aktivitetsarmband, så att vi ska kunna skaffa oss egna
erfarenheter. Vi kan inte bara följa antal steg utan också
pulsfrekvens, hur många trappor vi gått i, energiförbrukning, om vi sovit tillräckligt, m.m. Armbandet samlar in
våra data och ger återkoppling.
Nu var jag på Kjell & Company i Ö-vik. Mannen före
mig i kassan, i min ålder, köpte en campingdusch. Alldeles
bredvid kortläsaren fanns en uppsättning av olika modeller av aktivitetsarmband. Den i mitten var den modell jag
bar. Nyfiket frågade jag den unga expediten:
– Vad skiljer dem åt?
Hon började trevande förklara.
– Herre gud i himmelen, sa campingduschmannen som
dröjt sig kvar.
En smula högmodigt pekade jag på mitt armband och
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frågade expediten om inte hon funderat på att skaffa sig
ett sånt armband. Nolaskogsaren med campingduschen
såg på mig uppifrån och ner.
– Gud sig förbarme.
Hans ansats var kanske den rätta. Möjligen svävar något
pseudoreligiöst över självmätningsrörelsen. Håller jag på
att bli en av dessa självmätningsnarcissister som mest
lever för nästa omgång mätvärden? Att jag överhuvudtaget accepterat att bära detta armband, är det bara en
fåfäng trängtan efter ungdomlighet, fysiskt, kanske också
mentalt?
Smer ägnar sig mycket åt etiska analyser av nya tekniker. Dessa etiska analyser har både gemensamma och
vissa särskiljande drag som jag diskuterar i denna artikel.
Ny teknik ställer oss ofta inför breda etiska frågor om
medicinsk nytta och säkerhet (möjliga skador), autonomi,
integritet, ansvar, rättvisa och kostnadseffektivitet. En del
av de nya metoderna, till exempel inom fosterdiagnostiken,
neurobiologin och gentekniken, kan också beröra mer
grundläggande filosofiska frågor om människovärde och
vår bild av människan.
Efter tre år som Smer-ordförande tyckte jag det kunde
vara intressant med en återblick – vilka etiska problem
har vi ägnat oss åt den senaste tiondedelen av Smers liv?
Jag gjorde det lätt för mig och räknade bara antalet aktiviteter, några tidmätningar var det inte fråga om. Det
visade sig att vi har ägnat ungefär hälften av alla våra
aktiviteter åt ny teknik i bred mening.
Under rubriken ”Ny teknik” döljer sig ett mycket brett
spektrum av tekniker. Ska man utse topp tre för Smers
del så blir det neuroetik, stamceller och fosterdiagnostik.
I övrigt handlar det om allt från genetisk diagnostik och
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genterapi till nanoteknik och robotar och övervakning i
äldrevården. Inom it-sfären har vi arbetat mycket med
etiken kring e-hälsa, register och andra stora databaser
(sk. Big data ethics). Till detta kommer förstås de nya
(och dyra) läkemedlen, som jag sorterar in under ”ny
teknik”.
Att Smer ägnat sig så mycket åt ny teknik, it och nya
läkemedel ligger i linje med rådets uppdrag. Ofta har vi
själva tagit initiativet, men agendan sätts också av andra
– vi svarar på remisser och deltar i arrangemang där andra
tagit initiativet.
Riksdagen har ställt krav på att ny teknik i hälso- och
sjukvården ska bedömas etiskt. År 2010 infördes en ny
bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (hsl):
Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha
betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att
metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska
aspekter.

En uppföljning av bestämmelsen som riksdagen gjorde
häromåret visade att det visserligen fanns några goda
exempel där landstingen och regionerna gjort de etiska
bedömningar som lagen kräver. Men överlag blev bilden
nedslående. Merparten av landstingen har inte tagit bestämmelsen om etiska bedömningar av nya diagnos- eller
behandlingsmetoder på allvar.
I detta kapitel diskuterar jag hur de nya teknikerna kan
granskas ur etiska perspektiv och jag pekar på de dilemman som kan uppstå när olika etiska principer ställs mot
varandra. Jag börjar med att diskutera prioriteringsetiken,
eftersom den täcker in så många av de etiska frågorna
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kring nya tekniker. Sedan tar jag upp en del etiska frågor
som faller utanför prioriteringsetiken.
hur ska nya metoder prioriteras?

I mitten av 1990-talet var jag sakkunnig i den parlamentariska prioriteringsutredningen, ledd av Jerzy Einhorn,
chef för Radiumhemmet men då även riksdagsledamot
för kds (jo, det hade fortfarande tillägget Samhällspartiet). Att utredningen kom till stånd berodde mycket på
alla nya och dyra metoder som redan kommit eller väntade om hörnet. Medborgarnas förväntningar på svensk
hälso- och sjukvård var långt större än resurserna – och
man litade på att den offentligt finansierade vården skulle
klara att införa nya verksamma metoder även om kostnaderna var höga. Känns det igen?
Jag hade nog aldrig begripit hur en korridorpolitiker
arbetade förrän jag såg Jerzy Einhorn i aktion. Artade det
sig att bli blockpolitik, tog vi paus. Han och Bengt Lindqvist, den socialdemokratiske f d socialministern, gick ut
i korridoren och kom snart tillbaka med en kompromiss.
Jag förvånades över att termen solidaritet, då så intimt
förknippad med socialdemokratiskt språkbruk, kunde
användas över alla partigränser. Men jag förstår nu att det
var ett av korridorpolitikens resultat, särskilt acceptabelt
för alla eftersom vi kunde ge begreppet solidaritet så
konkret innebörd i prioriteringssammanhang.
Den som i utredningen stod för den etisk-filosofiska
stringensen var Göran Hermerén, landets första professor
i medicinsk etik, redan då sakkunnig i Smer – vilket han
fortfarande är. Han kunde förklara varför de gamla hippokratiska principerna som läkarna försökt hålla sig till i ett
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par årtusenden – gör gott, skada inte, var rättvis, respektera självbestämmandet – inte var de bästa för just prioriteringar i vården. I stället kom prioriteringsplattformen
att utgöras av de tre grundläggande prioriteringsetiska
principerna om människovärde, behov/solidaritet och
kostnadseffektivitet. Riksdagen tog sedan beslut om att
de skulle gälla för svensk hälso- och sjukvård.
Som ett resultat av 1990-talets prioriteringsutredning
står det nu i hälso- och sjukvårdslagen: ”Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde
till vården.”
Enkelt och rättframt, kan det tyckas. Men uttrycket
”behov” är mycket elastiskt och därför bekvämt att
använda i hälso- och sjukvårdspolitiken. Att i praktiken
tillämpa behovs- och solidaritetsprincipen när vårdens
resurser fördelas är dock inte helt lätt, särskilt inte när det
gäller nya metoder. Och solidaritet? Jo, det innebär att
man särskilt måste beakta behoven hos de som inte är
medvetna om sitt människovärde eller har mindre möjlighet än andra att göra sin röst hörd eller utnyttja sina
rättigheter.
Under min tid som chef för Socialstyrelsen fick vi ett
regeringsuppdrag om att skriva nationella riktlinjer för de
stora folksjukdomarna. Riktlinjerna skulle innehålla prioriteringar. Vi ställdes då inför frågan: Hur ska vi omsätta
behovs- och solidaritetsprincipen till praktiska rekommendationer? Begreppen behov och solidaritet var alltför
omfattande för att vi på ett någorlunda genomskådligt
sätt skulle kunna sammanfatta och gradera dem.
Vi tog hjälp av Prioriteringscentrum i Linköping. Lösningen blev att spalta upp i två komponenter, dels tillståndets svårighetsgrad, dels effekterna av olika åtgärder,
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det senare utifrån en definition som brukar tillskrivas den
finländske filosofen von Wright: ”behov har vi av det
som vi far illa av att vara utan”. Det innebär att man bara
har behov av åtgärder med gynnsamma nettoeffekter,
inte av åtgärder utan effekter eller av åtgärder där ogynnsamma effekter riskerar att dominera över gynnsamma.
Det blev, tyckte jag, en rimlig balans mellan pliktetiska
(svårighetsgraden) och konsekvensetiska (effekterna) överväganden.
När behovs- och solidaritetsprincipen tillämpas på nya
metoder i vården innebär det att personer med de svåraste
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten i första hand
ska få tillgång till nya verksamma metoder. Fast i verkligheten är det tvärtom. När jag och mina forskningsmedarbetare i Umeå har studerat vilka som först fått tillgång till
nya metoder i strokevården så har jag blivit rätt bedrövad.
Under mina 30 år som doktor i Säffle och Umeå hade jag
varit stolt över att jobba i ett system där vi inte behövde
ta hänsyn till betalningsförmåga eller social ställning när
vi tog hand om patienterna. Nu såg vi att när ny teknik
introduceras i svensk sjukvård så får högutbildade tillgång
till den tidigare än lågutbildade, de med hög inkomst
behandlas oftare med de nya metoderna än de med låg
inkomst, Sverigefödda oftare än utlandsfödda.
Bedrövad, men knappast överraskad. Överallt där man
studerat saken, finns ett tydligt mönster – nya tekniker
tillämpas först av/hos välutbildade. Det är uppenbart att
vården måste motverka denna typ av diskriminering,
något som Smer envisas med att påpeka i sina rapporter
om nya metoder. Människovärdesprincipen måste försvaras. Människovärdet är knutet till själva existensen och
det värdet är lika för alla. Man får till exempel inte låta
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någon få företräde eller stå tillbaka på grund av kön, ålder,
social ställning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.
De etiska bedömningarna av nya metoder kommer i
mycket att handla om vägningen mellan potentiell nytta
och potentiella risker. Som jag uppfattat det, har Smers
ledamöter och sakkunniga ofta en positiv grundinställning till ny teknik. Samtidigt har vi gång på gång påpekat
att varje ny frontlinjeteknik har sin egen etiska profil och
kräver sin egen, grundliga etiska analys.
Några få exempel på frågor Smer nyligen arbetat med,
där de nya metodernas stora nytta måste vägas mot möjliga risker och konsekvenser.
• Ny teknik ökar precisionen och minskar riskerna vid
fosterdiagnostik. Här finns en uppenbar nytta. Men
finns det också invändningar när det gäller effekterna
på vår människosyn?
• Djup hjärnstimulering introduceras brett i svensk sjukvård för behandling av vissa svåra hjärnsjukdomar. Hur
ska den stora nytta vissa patienter har balanseras mot
osäkerheten om långtidseffekter? Och vilka risker finns
det om indikationerna för djup hjärnstimulering vidgas?
• Stamceller används numera rutinmässigt – och mycket
framgångsrikt – i leukemibehandling, men är det därför givet att fördelarna överväger nackdelarna när
stamceller används för andra sjukdomar?
Egenmätningar kan vara ett annat intressant exempel. Vi
som bär aktivitetsarmband hoppas att vi eggas till ett
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hälsosamt leverne. Nyttan med egenmätningar kan också
gälla att personer med kroniska sjukdomar får hjälp att
själva rå över sin sjukdom.
Jag var med när personer med diabetes själva kunde
börja mäta sitt blodsocker. Mitt intryck var att många av
dem markant förbättrade sina blodsockernivåer och att
de mådde bättre. När jag föreläste för studenterna framhöll jag att egenmätningarna var den största omvälvningen i diabetesvården sedan insulinet kom. Att patienten själv kunde följa sitt blodsocker skulle kunna stärka
självkänslan och ge honom eller henne makten över sin
hälsa, den eftersträvansvärda empowerment som många i
vården då började tala om.
Men dessa påståenden byggde på intryck. Det rörde sig
om åsiktsbaserad medicin. Nu har det kommit en rad
kliniska prövningar som – överraskande för mig – visat
att egenmätningar har inga eller bara små effekter på
blodsocker, patientnöjdhet och livskvalitet. Den etiska
analysen får då en helt annan utgångspunkt.
Kan det också finnas biverkningar av de nya teknikerna
för egenmätningar? Riskerna för narcissism och neurotisering är uppenbara. Det är t.ex. väl känt från diabetesvården att det finns patienter som mest lever för vad
nästa blodsockeranalys ska visa. De mår inte bra, hur
välreglerad deras sjukdom än kan tyckas vara när den
uttrycks i millimoler per liter.
Gemensamt för de allra flesta av de nya metoderna är
att effekter och biverkningar ofta är ofullständigt kända.
För läkemedel krävs omfattande dokumentation innan de
introduceras. Det kan ändå dyka upp överraskningar när
man går från kliniska prövningar till vardagssjukvård,
inte minst när det gäller biverkningar. Och de riktigt
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långsiktiga effekterna – gynnsamma eller ogynnsamma
– är av naturliga skäl okända.
När det sedan gäller nya medicinsk-tekniska produkter
så är den vetenskapliga dokumentationen om möjliga
biverkningar i regel bra mycket sämre än för läkemedlen.
Tänk bara på skandalerna kring de franska bröstimplantaten. Eller vissa typer av höftledsproteser som använts
storskaligt i USA och Storbritannien och som visat sig
vara värdelösa på längre sikt. Därför är omsorgsfull uppföljning av nya metoder ett etiskt imperativ.
En av de tre prioriteringsprinciperna rör hälsoekonomin. De flesta nya tekniker är dyra, åtminstone i
introduktionsfasen när företagen ska ta igen sina utvecklingskostnader. Särskilt uppenbart är detta när det gäller
nya läkemedel, men inom medicintekniken är mönstret
detsamma.
Många av de nya dyra läkemedlen har de senaste åren
introducerats för behandling av cancer och svåra sällsynta
sjukdomar. Den svenska debatten kring de nya dyra läkemedlen har varit intensiv med patientorganisationer och
läkare som deltagare och industrin som underliggande
pådrivare. Flera aktörer på både den statliga och landstingskommunala sidan söker lösningar. Här finns tydliga
dilemman – olika etiska värden ställs mot varandra – och
inga av de förslag som nu kommer fram kommer att göra
alla nöjda. Möjligen kan en ingående etisk analys utrusta
beslutsfattarna med ett verktyg för att komma vidare.
autonomi och integritet

I 1990-talets prioriteringsutredning fanns det enighet
över partigränserna om att efterfrågan visserligen är
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viktig, men som styrprincip för prioriteringar måste den
underordnas behovet. Man kan säga att vi tog tydlig ställning i den etiska konflikten mellan behov och autonomi.
Skulle det idag tillsättas en ny prioriteringsutredning, är
jag inte säker på att slutsatsen skulle bli lika självklar.
Idag har autonomiprincipen snarast blivit den överordnade etiska principen, till den grad att det riskerar
handla om efterfrågan snarare än behov när vårdens
resurser fördelas. Att politiskt fokus så tydligt ligger på
tillgänglighet är ett uttryck för detta. Och i kampen om
listade patienter ligger det nära till hands att tillgodose
patientens önskemål om utredningar, behandlingar och
sjukskrivningar, hur omotiverade de än kan tyckas ur
behovssynpunkt. Det fria vårdvalet och vårdgarantin har
luckrat upp gränserna mellan medicinskt behov och efterfrågan. Mitt intryck är också att sjukvårdspolitiker och
andra beslutsfattare – på gott och ont – blivit bra mycket
känsligare som förmedlare av efterfrågan (efterfrågan via
ombud).
Fast möjligen håller pendeln på att svänga tillbaka. Ett
Smersymposium 2012 hade rubriken ”Autonomi till varje
pris?”. Åsa Kadowaki, psykiatriker och medlem i nätverket Läkare med gränser, talade engagerat om att
kunden inte alltid har rätt (om man överhuvudtaget i
vården ska tala om kunder). Hon pläderade för att vårdprofessionerna måste våga sätta gränser. Och själv funderar jag på om inte många doktorer tycker att det blivit
väldigt bekvämt att i autonomins namn överlåta alla
riktigt svåra beslut till patienten ensam, utan särskilt
mycket stöd från vårdens professioner.
Många av de nya teknikerna innebär att olika typer av
autonomi ställs mot varandra. Bara två exempel på de
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autonomifrågor Smer nyligen arbetat med när det gäller
nya metoder.
• Behöver man assistans i hemmet, till exempel för att gå
på toaletten eller värma mat, kan det då vara en fördel
ur autonomisynpunkt om en robot står för den assistansen? Man slipper vänta på upptagen personal, man
rår själv över när man vill anlita hjälpen. Självbestämmandet skulle på så vis kunna stärkas med tekniska
hjälpmedel.
• Nya diagnostiska metoder kan stärka möjligheterna att
utöva sitt självbestämmande. Den nya fosterdiagnostiken är mer precis än den tidigare. Den ger säkrare
besked om fostret bär på allvarliga kromosomrubbningar eller inte och ger på så sätt ett bättre underlag
för kvinnan att besluta om hon ska fortsätta sin graviditet. Hon kan bättre än tidigare utöva sin autonomi.
Detta ska vägas mot andra etiska överväganden som rör
fosterdiagnostiken, inte minst människovärdet.
Integritetsfrågorna ligger nära de om autonomi, ibland
överlappar de. De företag som utvecklat teknikerna för
egenmätningar samlar in data, bearbetar dem och ger
återkoppling till individerna. Företagen bygger upp stora
databaser. Det finns ett kommersiellt värde i de individdata som lagras. Den grundläggande integritetsfrågan blir
då: Vem äger och vem disponerar de data som lagras?
I svensk sjukvård kan en patient enligt lagen kräva att
journaluppgifter raderas. Borde det finnas motsvarande
möjligheter att radera data som lagrats hos de kommersiella företag som säljer apparaturen för egenmätningar?
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Redan när man börjar använda utrustningen, klickar man
bort äganderätten till sina data. Många av de som levererar in uppgifter till databaserna skulle nog vara kritiska
till att deras uppgifter används för nätförsäljning eller
släpps till försäkringsbolag och domstolar. Svensk lag har
visserligen tydliga gränser för integritetsintrång, övervakade av Datainspektionen. Men det räcker knappast
när de riktigt stora multinationella databaserna ligger i
andra länder.
I medicinsk-etiska kretsar är det inte ovanligt att höra
att man behöver skynda långsamt när det gäller it i
vården. Min uppfattning är att man måste skynda, men
inte långsammare utan snabbare än hittills. Nu gäller det
att skapa system som är fullständigt säkrade mot integritetsintrång och som dessutom ger den enskilde makt att
själv råda över innehållet mer än idag.
När vi diskuterar integritet, handlar det allra mesta om
digitaliserad information. Men ibland ger ny teknik upphov till frågor kring kroppslig integritet. Mest tydligt blev
det när vi i Smer arbetade med robotar och övervakning
i äldrevården. I Sverige har äldre med funktionsnedsättningar och svåra sjukdomar ännu bara i mycket begränsad
utsträckning fått ta del av den teknikutveckling som kommit de flesta andra i samhället till del. Det verkar nu som
att vi står inför ett tekniksprång också inom äldrevården.
Det är då viktigt att vi står rustade inte bara tekniskt utan
också etiskt för att möta de utmaningar som robot- och
it-tekniken innebär.
För vissa äldre skulle robotar kunna innebära ökat
oberoende och mer självständighet. De kanske inte vill att
andra människor ska vara med vid toalettbesök och i duschen, det känns alltför privat. Då skulle en robot kanske
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kränka den kroppsliga integriteten mindre. Och man
slipper vänta på upptagen personal, man rår själv över när
man vill anlita hjälpen. För dem skulle självständigheten
och den kroppsliga integriteten kunna öka. Andra har
behov av den mänskliga närvaron. De skulle tycka det
vara obehagligt, kanske rentav förnedrande, att duschas
av en robotarm.
Motsvarande överväganden gäller övervakning i äldrevården. Min pappa, inte alltid helt närvarande i sinnet,
bodde de sista åren på nybyggda Himmelska fridens borg
i Holmsund (jo, det låg vid Himmelska fridens torg). När
barnbarnen kom på besök var hans favorittrick att trycka
på den larmknapp han bar på handleden, då en innovativ
teknik: ”Nu ska vi ta tid! Få se om dom klarar det på fem
minuter.”
Idag handlar det om mycket mer avancerad teknik för
olika former av övervakning och larm – kameraövervakning i hemmet, gps-sändare utanför hemmet och
mätningar av olika kroppsfunktioner. Många sjuka eller
bräckliga äldre skulle kunna känna sig tryggare om de
visste att de på detta sätt får en form av ständig tillsyn.
Det skulle också kunna innebära att anhöriga kunde
känna sig tryggare. Andra skulle känna mycket stort
obehag att ständigt vara övervakade, de skulle uppleva ett
intrång i sin personliga integritet. De kan vilja att en
medmänniska, inte en kamera, tittar till dem också nattetid.
Gemensamt för robotar och övervakning är att de personer som ska utnyttja dessa möjligheter måste förstå vad
den nya tekniken handlar om innan de tar ställning. Det
handlar om autonomi som bygger på sant informerat
samtycke.
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risk för onödig diagnostik
och behandling

Många av de nya teknikerna i vården rör kartläggningar
och diagnostik. Av rent statistiska och tekniska skäl måste
antalet larm om avvikelser, sanna eller falska, öka när antalet mätningar ökar och vi får nya diagnostiska metoder
som upptäcker allt mer. De nya metoderna riskerar att dra
in personen i ett utredningsmaskineri och kräva insatser
som metoderna i sig skapat. Ibland upptäcks en sjukdom
som behöver åtgärdas. Men de allra flesta av larmen visar
sig vara falskt positiva, det vill säga de handlar inte om
någon bakomliggande sjukdom. Andra larm kan visa
sjukdom eller avvikelse som inte behöver åtgärdas, de har
då bara förbrukat utredningsresurser och orsakat oro.
Jag fick en tidig erfarenhet av vad ökat antal larm kan
innebära, när det blev möjligt att undersöka buken med
datortomografi. Jag var då överläkare på endokrinologisektionen i Umeå. De patienter vi kom i kontakt med
hade bland annat sjukdomar i binjurarna. Vad man än
primärt ville undersöka med bukdatortomografi – lever,
njurar, bukspottskörtel, gallblåsa – så nog kom binjurarna
med på bilderna. Helt plötsligt dök det upp en mängd
patienter med binjuretumörer. Vi endokrinologer kunde
knappast ducka – vad skulle hända om vi bara negligerade
något som visade sig vara cancer eller en godartad tumör
som utsöndrade stresshormoner? Så … en rad prover
(bl a litervis med urin) och uppföljning med nya datortomografier för att se om tumören växt. Vad blev utbytet?
Jo, en rad människor som inte var sjuka, åtminstone inte
i binjurarna, men de var oroade. Med större vana vid den
nya tekniken sansade vi oss, gav fenomenet det distan161

serande namnet incidentalom (av latinet för ”av en händelse” och ”tumör”) och lärde oss begränsa undersökningarna och, förhoppningsvis, patientens (och vår egen) oro.
I stort sett varje ny diagnostisk teknik bjuder på motsvarande problem med diagnostik som kan leda till onödiga undersökningar och onödig behandling. När en ny
teknik introduceras i vården finns inte alltid en riktigt
genomtänkt strategi hur dessa problem ska hanteras.
Vården måste bli smartare att hantera larmen när de ökar
i antal.
Tänk bara på vad som ligger framför oss när vi nu ska
skörda frukterna av jättesatsningarna på kartläggningar
av vår genuppsättning. Omfattningen av den signalspaningsverksamhet som väntar inom sjukvården kommer att likna fra:s. Vår förmåga att testa hela vår arvsmassa är långt mer utvecklad än vår förmåga att ta hand
om informationen. De flesta av oss kanske trodde att vi
var friska. De genetiska screeningarna av vår arvsmassa
kommer att visa att vi bär på anlag för en lång rad sjukdomar. Jag nämnde tidigare i denna artikel om riskerna
för narcissism, neurotisering och oro. Den nya genetiska
diagnostiken kan visa sig bli en mäktig kraft som driver
på den utvecklingen.
hotas människovärdet av ny teknik?

Det digitaliserade samhället bygger på att det mesta kan
omsättas i ettor och nollor. Det gäller inte minst vår hälsa
och vår ohälsa. Den övergripande filosofiska frågan rör
den digitaliserade människan. Vilken bild får man av den
människa vars aktiviteter mer och mer översätts i digital
form?
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De båda danskarna Jacob Birkler, filosof och psykolog,
och Mads Ronald Dahl, hälsoinformatiker, har i sin bok
Den digitala patienten pekat på hur den patient som träder
fram när man läser en digital patientjournal kan vara en
helt annan än den ”verkliga” patienten av kött, blod och
själ. För läkare och annan vårdpersonal är det frestande
att lita till den bild som framträder på skärmen. Den är
enkel – och platt. Och den är knappast identisk med den
sammansatta och mer svårtolkade bild man möter hos
den person som sitter i besöksstolen eller ligger i sjukhussängen.
Nya, mer precisa metoder för fosterdiagnostik väcker
också en rad frågor om människovärdet. Att fler foster
med kromosomförändringar upptäcks tidigt i graviditeten leder sannolikt till fler aborter av foster med kromosomförändring. I förlängningen finns här en fara att
synen på den ”perfekta människan” odlas. När vi i Smer
uttalat oss om de nya metoderna, har vi framhållit att det
är av synnerligen stor vikt att det finns ett fullgott samhälleligt stöd för funktionsnedsatta personer. Att fullfölja
graviditeten måste bli ett realistiskt alternativ. Samhället
måste erbjuda ett gott stöd till personer med Downs syndrom och deras närstående.
När vi diskuterat med föräldrar till barn med Downs
syndrom har de dessutom pekat på risken för stigmatisering. Om man som förälder valt att fullfölja en graviditet
sedan man fått information om att fostret har en kromosomavvikelse, finns en uppenbar risk att omgivningen och
samhället i stort uppfattar att man gjort ett val som innebär en belastning för samhället – inte minst ekonomiskt.
Den fosterdiagnostiska metod som nu är under införande, nipt, är avsedd att upptäcka tre former av
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kromosomavvikelser. Men redan idag finns metoder som
kan ge information om fostrets hela dna-uppsättning
genom analyser av blodprov från modern. Detta kan
öppna för en tidig och kanske omfattande selektion av
foster, inte enbart på grund av allvarlig sjukdom utan
också på grund av risk för mindre allvarliga sjukdomar
och icke-önskvärda egenskaper. Att man inför nipt för
trisomierna 21, 18 och 13 får därför enligt Smer inte uppfattas som att man ger klartecken för att analysera fler
avvikelser och sjukdomstillstånd än dessa. Vi menar att
varje ny fosterdiagnostisk metod som blir aktuell ingående måste bedömas för sig ur medicinsk och etisk synpunkt.
Mycket, om än långtifrån allt, av det som gör oss till
människor bestäms av genetiken. Den nya genetiken
innebär inte bara att kartläggningar av arvsmassan blir
enklare. Nu kommer mycket enklare metoder att förändra – redigera – arvsmassan. Smer har tagit ställning till
mitokondriebyte som bot för vissa svåra nedärvda sjukdomar. Vi diskuterade om det kan vara ett första steg mot
att manipulera också arvsmassan i cellkärnan. Skeptikerna ser framför sig att vi inte bara börjar ändra i de
gener som bestämmer svår sjukdom utan att vi också
börjar plottra med våra genetiskt bestämda egenskaper.
Man måste ställa sig frågan om inte det mänskliga livets
okränkbarhet då hotas.
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