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Förord 

Varje dag aktualiseras etiska frågeställningar inom hälso- och sjuk-
vården där olika intressen står mot varandra. Det kan handla om 
intressen kopplade till den enskilde patienten, som exempelvis när 
patientens bästa ur ett rent medicinskt perspektiv måste vägas mot 
respekten för patientens självbestämmande. Men det kan också vara 
situationer där olika patienters intressen kan behöva vägas mot var-
andra när resurser inte räcker till och en prioritering måste göras. Den 
lagstiftning som styr den offentliga hälso- och sjukvården ger väg-
ledning genom att ange vilka mål och värden som verksamheten ska 
sträva mot: god hälsa, vård på lika villkor, respekt för alla människors 
lika värde, vård efter behov, respekt för integritet och självbestäm-
mande – för att nämna några. Men dessa värden implementerar inte 
sig själva. För att etiska normer ska få genomslag i praktiken och blir 
en integrerad del i det medicinska beslutsfattandet krävs etisk reflek-
tion och diskussion kopplad till praktisk klinisk erfarenhet. Detta är 
något som har visat sig många gånger kräva både tid, eftertanke, 
engagemang och uthållighet. 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) anordnade den 17 oktober 
2019 seminariet Etik i praktiken. Temat för seminariet var tillämp-
ningen av de normer och värderingar som uttrycks i olika lagar och 
regelverk i det praktiska vårdarbetet. Temat hade valts av 2018 års 
mottagare av Smers etikpris, Marie Chenik. Smers etikpris delas år-
ligen ut till en person eller grupp som har gjort en särskild insats för att 
lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige och innebär en möjlighet för 
pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium som anordnas i sam-
verkan med Smer. Marie Chenik fick priset för sina betydande insat-
ser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet 
i hälso- och sjukvården samt informera och stödja dess personal. 

Ansvarig för planeringen av seminariet var Marie Chenik tillsam-
mans med Michael Lövtrup vid rådets sekretariat. Rapporten är en 
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sammanfattning av föreläsningarna och de frågor som diskuterades 
under dagen. Rådet vill med detta material sprida kunskap från 
seminariet och stimulera till diskussion kring hur etiska perspektiv 
kan få genomslag i det dagliga vårdarbetet. Hela seminariet går även 
att se via en webbinspelning som finns tillgänglig på www.smer.se. 
Författare av konferensrapporten är Miki Agerberg, journalist och 
författare. 

Stockholm i januari 2020 

Kenneth Johansson 
Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd
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Mind the Gap: Ethical Decisions 
and Practice 

Christine Mitchell 

Chefskirurgen sade att han tog det fulla ansvaret, inte bara för själva 
operationen utan också för det etiska beslutet. Han respekterade inte 
att var och en i operationsteamet hade sin del av det moraliska 
ansvaret. 

För mer än 30 år sedan grundade Christine Mitchell en etisk kom-
mitté för de olika barnsjukhusen i Boston. Nu har verksamheten växt 
till flera olika kommittéer som möts regelbundet, minst en gång i 
månaden, och diskuterar aktuella fall. Förutom kommittén för kli-
nisk etik finns det också kommittéer för forskningsetik, organisa-
tionsetik och sjukvårdspolitik. Det senaste tillskottet är en etisk kom-
mitté för biovetenskap. 

Utifrån sin långa erfarenhet varnar Christine Mitchell för tre slags 
klyftor som hotar och försvårar det vårdetiska arbetet: 

• Klyftan mellan de som fattar beslut och de som ska utföra dem.

• Klyftan mellan de som bara ger råd och utfärdar föreskrifter och
de som motiverar dem med en analys.

• Klyftan mellan klassrumsinlärning och praktisk kunskap.
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För att illustrera den första klyftan väljer hon ett spektakulärt exem-
pel. Strax före ett månadsmöte med den etiska kommittén berättade 
en sjuksköterska från intensivvårdsavdelningen att två sammanväxta 
spädbarn, så kallade siamesiska tvillingar, vårdades på kliniken. De 
var förenade i övre bröstkorgen och de delade på stora delar av hjärta 
och lungor, vilket innebar att bara en av dem skulle kunna överleva 
operationen – som var planerad till nästa dag. För att rädda den ena 
tvillingen måste den andra dö. 

Inget fel på hjärnorna 

Situationen blev inte lättare av att tvillingarnas hjärnor tycktes fun-
gera bra. Vid fem månaders ålder hade de börjat interagera med om-
givningen och visa prov på socialt leende. 

Frågan tog över dagordningen för etikkommittén. Någon före-
slog att man skulle göra en etisk konsultation, men det gör man bara 
om man blir ombedd av berörd vårdpersonal. I stället blev beslutet 
att en sjuksköterska ringde runt till operationsteamet, så att alla skulle 
vara informerade. 

Operationen genomfördes som planerat och rent medicinskt blev 
den en framgång – vilket dock innebar att en av tvillingarna dog. 
Några dagar senare blev Christine Mitchell kontaktad av en narkos-
läkare som deltagit. Han hade missat rundringningen, och inte fått 
någon information förrän strax innan han gick in i operationssalen. 
Och han hade betänkligheter: 

– Jag har aldrig förr sövt en patient och vetat att han eller hon aldrig mer
skulle vakna upp. Det var som att döda en av tvillingarna.

Narkosläkaren ville ha en diskussion om hur man ska hantera detta 
slags operationer på sjukhuset. Christine Mitchell beslöt att anordna 
något man gör mycket sällan: en retrospektiv konsultation. Sjuk-
huschefen gav sitt tillstånd och chefskirurgen lovade att delta. 

Vid konsultationen redogjorde chefskirurgen för hur han plane-
rat operationen, och hur beslutet fattades att endast en tvilling skulle 
överleva. Kommittéledamöterna ställde frågor och det blev en ganska 
teknisk, medicinsk diskussion. Chefskirurgen deklarerade att han 
tog det fulla ansvaret, inte bara för själva operationen utan också för 
det etiska beslutet. Men han blev motsagd av en sjuksköterska och 
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medlem i etikkommittén: ”Du kan inte ta över mitt moraliska ansvar 
för mitt beteende”, sade hon. 

Där har vi kärnfrågan, tänkte Christine Mitchell. Chefskirurgen 
fattade sitt beslut på medicinska grunder. Men hans tro att han kunde 
ta moraliskt ansvar för hela teamet, respekterar inte att alla måste 
leva med resultaten. Var och en i teamet är i någon utsträckning en 
moralisk agent. 

– Här framträder den första klyftan. På ena sidan finns beslutsfattarna som 
har tung, institutionell auktoritet, på andra sidan teamet som i större eller
mindre grad är inblandat i att verkställa besluten.

Vad kan man göra för att minska denna klyfta? frågar Christine 
Mitchell: 

– Man måste skapa utrymme för etiska diskussioner på sjukhusen inför etiskt
svåra beslut. Samla teamet i förväg, och ge tillräcklig tid för diskussion.

Etikkommitténs beslut kan bli vägledande 

Kommittéer för forskningsetik är lagstadgade och finns i hela USA. 
Det är däremot frivilligt för ett sjukhus att välja om man också vill 
ha en kommitté för klinisk etik. I praktiken har dessa ofta bildats efter 
att man på sjukhuset har ställts inför några etiskt svåra beslut. 

De etiska kommittéerna brukar formellt sett vara rådgivande, 
utan befogenhet att fatta bindande beslut. Men i praktiken blir kom-
mittéernas utslag ofta vägledande. När man ser att en etikkommitté 
gör ett bra jobb och ger goda råd tenderar de flesta att följa dem, 
säger Christine Mitchell. 

De senaste tjugo åren har de etiska kommittéerna blivit både fler 
och bättre, konstaterar hon. Men hon ser fortfarande brister i det 
som aktualiseras av hennes andra klyfta: bristen på analys och moti-
vering av etiskt svåra beslut. 

Diagnostik av embryo 

För att illustrera detta ger hon ett exempel som handlar om embryo-
diagnostik. Patienterna var ett par som hade gjort några misslyckade 
försök att bli gravida genom provrörsbefruktning. Nu hade de bara 



Etik i praktikenSmer 2020:1

106

ett embryo kvar, och man beslöt att göra en genetisk diagnostik 
innan embryot skulle implanteras. 

Diagnostiken visade att embryot hade trisomi 21, en kromosom-
rubbning som ger Downs syndrom. Vad skulle man göra med den 
kunskapen? 

– IVF-läkaren ville inte implantera ett ”påverkat embryo”. Vi tog upp frågan i
den kliniska etikkommittén och denna gav läkaren rätt. Föräldrarna har
inte hela ansvaret för ett sådant beslut, utan delar ansvaret med läkaren.

Det här är svåra frågor, och hennes slutsats är att etikkommittén inte 
får stanna vid att bara ge ett beslut eller en rekommendation. Den 
måste koppla på en analys som förklarar hur kommittén resonerar, 
och motiverar beslutet inför – i detta fall – föräldrarna. 

Om etikkommittén bara redovisar sin slutsats, utan analys eller 
motivering, säger den underförstått att patienter, anhöriga och berörd 
vårdpersonal bara har att lyda auktoriteten. Man förlitar sig på att 
folk ska tro att kommittén har fattat det bästa beslutet, på de bästa 
grunder – utan att kommittén har redovisat grunderna för sitt beslut. 
Det är respektlöst mot dem som behöver kommitténs råd, säger 
Christine Mitchell. 

Skrivna rapporter 

Efter en tids arbete insåg hon att man måste göra skriftliga rapporter 
från etikkommittéernas möten, rapporter som delas ut till patienten, 
föräldrar och andra anhöriga, och vårdpersonal. Så kan kommittén 
försäkra sig om att den når ut med analys och bakgrund, inte bara 
med själva beslutet. 

Den skriftliga rapporten är en grund för att möta de berörda och 
diskutera med dem. De viktigaste intressenterna är vanligtvis patien-
ten och hens föräldrar, men även andra berörda ska identifieras och 
kontaktas. De direkta mötena är centrala, anser Christine Mitchell. 
Det finns hundratals etiska kommittéer som aldrig har träffat en 
patient eller pratat med familjemedlemmar, konstaterar hon. 
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Två slags kunskap 

Den tredje klyftan som Christine Mitchell varnar för är den mellan 
klassrumsinlärning och praktisk kunskap. Hon vill inte se en utbild-
ning som befäster klyftan mellan teori och praktik. Under utbild-
ningen ska man vara ute i verkligheten, inte bara plugga in texter till 
en examen. 

Det här resonemanget ligger i linje med hennes strävan att dra in 
de ”vanliga” vårdanställda, de som arbetar på golvet och verkställer 
ledningens direktiv, i det etiska beslutsfattandet. 
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Etiska utmaningar på fältet 

Madhuri Gogineni 

I USA är många frågor som gäller sjukvården reglerade i lagstiftning. 
När jag kom till Sverige blev jag förvånad över att det finns mindre 
legal och formell vägledning här. 

Madhuri Gogineni är utbildad i USA och har arbetat länge som 
läkare i både USA och Sverige. Därför har hon blick för skillnader 
mellan de två länderna. Det finns såväl fördelar som nackdelar med 
båda systemen, säger hon. Att Sverige inte har så omfattande lag-
stiftning möjliggör en stor flexibilitet, vilket är bra för vården av den 
individuella patienten. Men å andra sidan kan det svenska systemet 
lägga en stor ansvarsbörda på den enskilda klinikern, som måste fatta 
svåra beslut utan stöd av riktlinjer och föreskrifter. 

Hur ska vårdanställda hantera etiska problem på arbetet? Madhuri 
Gogineni skiljer på två typer av problem som behöver hanteras på 
olika sätt. Ett etiskt dilemma är en situation där det finns flera olika 
etiskt godtagbara handlingsmöjligheter som det gäller att välja mellan. 

Oförmögen att handla 

Moralisk stress, å andra sidan, innebär att man som vårdanställd vet 
vad som behöver göras men är oförmögen att göra det. Man känner 
maktlöshet. Den här handlingsförlamningen kan ha både inre och 
yttre orsaker. Inre orsaker kan vara till exempel en ovilja hos perso-
nalen mot att ta svåra beslut, medan yttre orsaker bland annat kan 
ha att göra med det aktuella sjukhusets ledning och organisation. 
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En annan liknande uppdelning, som ofta används av sjukvårds-
personal, är mellan undvikbara och icke undvikbara etiska problem. 
Ett undvikbart problem är ett sjukvårdsproblem som personal upp-
lever skulle kunna lösas av ledningen om viljan finns, medan ett icke 
undvikbart problem är en del av den vanliga vardag där man tar hand 
om människor med olika bakgrunder och värderingar. 

Något som kan leda till etiska dilemman är transkulturella kon-
flikter, alltså konflikter som har sin grund i skillnader i kultur eller 
värderingar. Sverige har blivit mer diversifierat de senaste årtiondena, 
men det kräver fortfarande eftertanke och utbildning att lära sig re-
spektera värderingarna hos olika patientgrupper – utan att ge avkall 
på den medicinska vården. 

Resursbrist skapar moralisk stress 

En vanlig orsak till moralisk stress är brist på resurser. Madhuri 
Gogineni ser det hela tiden, både i det kliniska arbetet och i Karolinska 
universitetssjukhusets etikråd. 

– Det är en stor utmaning i ett i övrigt etiskt sjukvårdssystem. Sverige strä-
var efter att ge vård till alla invånare som behöver det. Och jag märker att
min egen moraliska stress är mycket lägre här i Sverige än när jag arbetade
i USA. Men ändå, även inom det svenska systemet, erfar sjukvårdsanställda
moralisk stress.

En viktig orsak till detta är kravet att ge ständigt bättre vård utan att 
få mer resurser. Madhuri Gogineni beskriver det som en ond cirkel. 
Man måste spara och skär ner på personalen. När man har färre 
anställda blir det mindre tid för etisk vård. Och om man inte kan ge 
den vård som behövs, blir resultatet maktlöshet och moralisk stress. 
Detta kan i sin tur leda till hög personalomsättning – eller till utbränd-
het. Däremot kan olika etiska strukturer adressera och minska mora-
lisk stress hos vårdpersonal. 

En ytterligare skillnad mellan Sverige och USA är att vi i Sverige 
inte har några nationella föreskrifter för hur etikarbetet ska bedrivas. 
Det leder till en enorm variation mellan olika delar av landet, säger hon. 
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– Norrbotten är fantastiskt. Där har man ett stort stöd från regionen, som
har gjort det möjligt att utbilda lokala etikrepresentanter både i öppen- och
slutenvården. I Stockholm är bilden sammansatt. Karolinska universitets-
sjukhuset har ett etikråd ända sedan 1994, och har en välutvecklad struktur
för etikarbete. Men det finns andra sjukhus i Stockholm som inte har någon
formell etikstruktur alls.
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Reflektioner efter uppbyggnaden 
av ett etiknätverk i Kronoberg 

Joar Björk 
ST-läkare, Centrallasarettet i Växjö, och doktorand, Centrum 
för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet 

Man måste rota värdebegreppen i den kliniska vardagen. Vad innebär 
”mod” i ditt arbete? Vilken betydelse har ”hopp”, och när? När tänker 
du på ”rättvisa”? Hur märker du av patientens ”självbestämmande” 
under arbetsdagen? 

När Joar Björk första gången föreslog att man skulle bygga upp ett 
etiknätverk vid sjukvården i Kronoberg möttes han med skepsis. 
Men året därpå, 2016, kom det plötsligt klartecken uppifrån. En 
bidragande orsak kan ha varit att hälso- och sjukvårdsdirektören hade 
varit på ett möte på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (numera 
Sveriges Kommuner och Regioner), där man talade om vikten av att 
alla regioner har någon form av etiknätverk. 

I Kronoberg fick man nu sjösätta projektet, men med extremt 
små resurser. Ingen fick någon ersättning, och etikombuden fick av-
sätta maximalt två halvdagar per år för utbildning. Att Växjö ligger 
långt ifrån de stora universitetssjukhusen var också en utmaning, 
som dock kunde vändas till en fördel: man fick lära sig att jobba med, 
inte mot, de lokala förhållandena. 

Påtagliga resultat 

Ett par år efter starten kan etiknätverket i Kronoberg visa påtagliga 
resultat. I dag har man cirka 35 etikombud och kontinuerlig intern-
utbildning. Man håller arbetsplatsträffar om etik och föreläsningar 
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för AT- och ST-läkare. Ett ganska nytt initiativ är etikföreläsningar 
på lunchen. Joar Björk ägnar sig också åt uppsökande verksamhet, 
där han hör av sig till verksamhetscheferna och föreslår föreläsningar 
med etikteman. 

Småländska reflektioner 

Joar Björk sammanfattar erfarenheterna av det etiska nätverksbygget 
i Kronoberg i vad han kallar några småländska reflektioner. Den 
första handlar om att hitta en etik bortom de stora frågorna. 

– Om jag ber människor som arbetar i vården att nämna ett etiskt dilemma
de upplevt, blir de ofta först tysta. Jag tror det beror på att hen vill hitta
något ”stort och komplext” dilemma att redovisa. Då brukar jag svara:
”Berätta bara om er magvärk!” På så sätt kan man fånga upp många etiska
frågor som kanske är mindre komplexa än de fall som redovisas i den aka-
demiska litteraturen, men ändå viktiga. Vad gör du om läkaren stormar in
utan förvarning just när du tvättar en patient i underlivet? Eller om en
patient klagar på att patienten i sängen bredvid, som är läkare till yrket, får
mer uppmärksamhet än han själv?

Andra reflektioner är att det är viktigt att hitta ett inkluderande sätt 
att tala om etik – omkring hälften av sjukvårdspersonalen säger sig i 
utgångsläget vara ”rädda” för att tala om etik – och att man därför 
bör göra det lätt att tala om etik och sträva efter en etik utan svåra ord.  

Värdebegrepp som ”mod”, ”hopp” och ”självbestämmande” måste 
rotas i den kliniska vardagen. Och samtalen måste också handla om 
etikens ”hur”, inte bara om ”vad”. Hur gör vi för att respektera auto-
nomi? Hur går det till när vi varseblir rättviseproblem – eller missar 
att uppmärksamma dem? Hur hanterar vi problem som skapas av 
vårdens hierarkier? 

Det slags kunskap som utvecklas då ligger nära det som den gre-
kiske filosofen Aristoteles kallade fronesis, praktisk visdom eller om-
dömesförmåga.
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Lokala etikråd i hälso- och sjukvården 
– utmaningar och utveckling

Mats Johansson 
Filosof och docent i medicinsk etik, Lunds universitet 

Ett etikråd ska inte i första hand sträva efter nöjdhet eller efter att alla 
ska bli överens. Ett mycket bättre utfallsmått är om man nådde klarhet 
i fallet. 

Mats Johansson sitter, eller har suttit, i många olika lokala och regio-
nala etikråd, både bra och dåliga. Utifrån dessa erfarenheter urskiljer 
han två huvudtyper av etikråd. Pappersrådet kan se bra ut på papperet 
men kan i praktiken vara frikopplat från verksamheten. Det ger en 
skenbar legitimitet, samtidigt som det blockerar andra, mer seriösa 
etiksatsningar. En egenskap som är attraktiv för många beslutsfattare 
är att pappersrådet är billigt. 

Det aktiva etikrådet 

Motpolen till pappersrådet, det aktiva rådet, kan ha en rad olika verk-
samheter, som att ordna seminarier, utbilda personalen, och stödja 
ledning och medarbetare i etiska frågor. Så fungerar exempelvis Region 
Skånes etikråd, där Mats Johansson är ordförande. Det rådet har en 
relativt stor budget, vilket enligt honom är en förutsättning för att 
driva en bra verksamhet. 
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– Ska arbetet bedrivas seriöst krävs resurser i form av tid och pengar. Det
krävs också att rådet har legitimitet i organisationen, det vill säga att det
finns någon som vill lyssna på vad man kommer fram till, och att det är
oberoende.

– Ett annat krav är att det ska finnas etisk kompetens i rådet. Jag varnar
för att lita på magkänslan. Visserligen kan magkänslan ibland ge en viss
vägledning, men det går inte att i efterhand rekonstruera skälen till varför
vi tyckte som vi gjort.

Mats Johansson har tidigare suttit i Barn- och ungdomssjukhusets 
etikråd i Lund. Detta beskriver han som en form av ”blåljusetikråd” 
då det måste kunna rycka ut med kort varsel, samma dag eller dagen 
därpå. Det finns ett stort intresse bland sjukvårdspersonalen att 
träffa rådet. 

Skenbara meriter 

Hur ska man se till att rätt personer rekryteras till etikråden? Ett sätt 
är att lära sig genomskåda så kallade skenbara meriter. Välj inte in 
personer enbart för att de tidigare suttit i etikråd, utan utse de som har 
förmåga att bidra till fördjupad förståelse för de etiska utmaningar 
vården ställs inför. 

Det finns också en rad fallgropar som kan hota det praktiska 
etikrådsarbetet. Det handlar bland annat om auktoritetstro (ingen vågar 
säga emot en berömd professor), medikalisering (att klä problemen 
i enbart medicinsk form), förrättsligande (dito men i juridisk form), 
relativism (att ingenting är rätt eller fel), facittänkande (att tro att 
rådet har facit till alla frågor) och bakvänd analys (man börjar med 
en lösning och rättfärdigar den sedan). 

Lokala och regionala etikråd kan arbeta på många olika sätt. Men 
för att de ska lyckas behöver några förutsättningar vara uppfyllda: de 
måste tydliggöra målet, ha tillräckliga resurser – inte minst pengar – 
för att uppnå det, och utvärdera vad man åstadkommit. Att med-
verka i en etikkommitté är ett viktigt och ansvarsfullt arbete, säger 
Mats Johansson: 

– Etik måste få vara tråkigt. Annars är det risk att man hamnar i kaffe-
rumsdiskussioner.
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Samarbete mellan forskarvärlden 
och den kliniska verksamheten 

Amina Guenna Holmgren,  
sjuksköterska och doktorand,  
Niklas Juth,  
docent och handledare.  
Båda vid Centrum för Hälso- och  
sjukvårdsetik, Karolinska institutet 

Jag upptäckte att det nästan inte fanns någon forskning alls i Sverige 
om tvångsåtgärder för somatiskt sjuka. 

Amina Guenna Holmgrens doktorandprojekt bygger nästan helt på 
hennes vardag som sjuksköterska på en neurokirurgisk klinik. Många 
av de patienter som vårdas på en neurokirurgisk klinik är förvirrade 
eller aggressiva. De har ett mycket stort behov av vård, men vill inte 
alltid gå med på att få hjälp. 

Startskottet till hennes forskningsprojekt var ett möte med en 
sådan patient. Det var en äldre kvinna som fått en blödning under 
hårda hjärnhinnan, och som hade enorma svårigheter att kissa. 

– Hon ville inte ha någon kateter. Jag föreslog att vi skulle söva henne och
sätta in en kateter, men hon ville inte det heller. Till slut fick jag och tre
kollegor ge henne lugnande, hålla fast henne, ta av byxor och trosor och
bända isär hennes ben. Det är det största övergrepp jag behövt göra mot en
annan människa.

Men hur vanligt är det egentligen med tvångsåtgärder inom den soma-
tiska vården? Det fanns mycket lite forskning om detta. Tillsammans 
med handledaren Niklas Juth började Amina Guenna Holmgren skissa 
på ett forskningsprojekt som utgick från hennes egen arbetsplats – 
Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. 
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Hur ofta förekommer tvångsåtgärder? 

Första delen var en mixad metod-studie, där data analyserades med 
både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hon ville ha svar på frågor 
som dessa: I vilken omfattning förekommer tvångsåtgärder inom 
neurokirurgisk slutenvård? Vilka typer av tvångsåtgärder förekom-
mer? Under vilka omständigheter förekommer tvångsåtgärderna, och 
hur dokumenteras de? För att få svar på det samlade hon in journal-
uppgifter och andra data om alla patienter som vårdats på den neuro-
kirurgiska kliniken i Stockholm under två fyraveckorsperioder 2016. 
Sjuksköterskorna fick fylla i frågeformulär om vad de sett av tvångs-
åtgärder. 

Resultaten visar att 11 procent av patienterna (58 personer) hade 
utsatts för någon typ av tvångsåtgärd under vårdtiden. Sammanlagt 
handlade det om 286 tvångsåtgärder, men bara 11 procent av dem var 
dokumenterade i patientens journal. Endast i hälften av de dokumen-
terade fallen fanns det information om vem som hade ordinerat tvångs-
åtgärderna. 

Djupintervjuer med sjuksköterskor 

Den andra delstudien består av djupintervjuer med 15 sjuksköterskor. 
De beskriver en etiskt svår situation, säger Amina Guenna Holmgren: 

– De vet att de inte får använda tvångsmedel, men de känner sig tvingade.
Samtidigt vill de gärna prata om det, och är tacksamma för att jag gör den
här studien.

Vanliga tvångsåtgärder som identifieras i studien är bland annat att 
hålla fast patienten, att ge mediciner utan patientens vetskap eller 
mot hens vilja, och att påtvinga patienten vård som hen inte vill ha. 
En annan tvångsåtgärd som är relativt vanlig på vissa neurokirurgiska 
kliniker är att linda patientens händer. Tanken är att hindra förvir-
rade patienter från att dra ut slangar och sladdar, men det finns ingen 
konsensus om ifall metoden ska användas och hur. Lindar man hårt 
kan resultatet bli trycksår. 

Trots att hela Amina Guenna Holmgrens studie ännu inte är av-
slutad, har den redan lett till några praktiska resultat. Ett är att man 
inlett ett arbete för att minska lindningen av händer på landets neuro-
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kirurgiska kliniker. Ett annat är att man håller på att införa ett nytt 
bedömningssystem för delirium. 

– Många patienter som kommer hit har troligtvis delirium, men det doku-
menteras inte. Hittar vi dessa patienter kan vi behandla dem, och på så sätt
minska antalet patienter med tvångsåtgärder.
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Behövs det patientrepresentanter 
i etiska kommittéer?  
Utdrag från panelsamtal* 

Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medi-
cinsk etik, efterlyser patientens röst i de etiska diskussionerna. För-
utom de tre klyftor som Christine Mitchell talar om identifierar han 
en fjärde klyfta, mellan professionens etik och patientens etik: 

– Ofta har professionen och patienten gemensamma intressen, men inte
alltid. Då saknas patientens röst i de etiska kommittéerna.

Christine Mitchell trycker på att alla som sätter sig i en etisk kom-
mitté, vare sig de är patienter eller tillhör professionen, behöver en 
viss grundläggande kunskap om moraliska idéer. 

I dag finns det i Sverige inget enhetligt förhållningssätt till om 
patienter ska vara representerade i etikkommittéer. Niklas Juth, docent 
i hälso- och sjukvårdsetik vid Karolinska institutet, är kritisk till 
patientrepresentanter: 

– Vad ska de representera? Det finns många olika sjukdomar och man kan
inte ha representanter för alla. Det är lätt att man utser representanter för
de ”starka” patientgrupperna som diabetes och cancer. De ”svaga” grupperna,
som geriatriska sjukdomar, kommer inte ens på förslag.

Niklas Juth är mer positiv till medborgarrepresentanter, som repre-
senterar allmänheten och inte en viss sjukdom. Mikael Sandlund håller 
med: 

– Medborgarrepresentanter kan vara ett skydd mot medikalisering, alltså
att diskussionen handlar om avancerad medicin i stället för etik. De kan
också vara ett skydd mot moralisk relativism.
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Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet, är 
skeptisk till patientrepresentanter: 

– Vi har övervägt lekmannarepresentation i våra etiska kommittéer men
tackat nej. De skulle inte representera någon annan än sig själva.

Men Inger Torpenberg, etikhandläggare vid Svensk Sjuksköterske-
förening, har positiva erfarenheter: 

– I Sjuksköterskeföreningens etiska råd har vi med representanter för all-
mänheten. De flesta är starka röster som befinner sig utanför sjukvården.
Det är viktigt att få in nya infallsvinklar och idéer.

* I panelsamtalet deltog, förutom seminariets talare, Mikael Sandlund, ord-
förande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Inger Torpenberg, 
etikhandläggare vid Svensk Sjuksköterskeförening och Göran Hermerén, 
seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet, f.d. sakkunnig Smer. 
Moderator var Niels Lynöe, seniorprofessor, Karolinska institutet.
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Appendix 

Etik i praktiken 
– Hur får etiska normer och värderingar genomslag
i den kliniska vardagen?

Program 

12.30-13.00 Registrering och kaffe. 

13.00-13.10 Välkommen. Smers etikpris. 
     Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot Smer 

13.10-14:30 Mind the Gap: Ethical Decisions and Practice. 
Christine Mitchell, professor och executive director 
vid Harvard Centre for Bioethics, USA 
Madhuri Gogineni, överläkare, Palliativt centrum, 
Stockholms sjukhem, ledamot i Läkaresällskapets 
delegation för medicinsk etik 

14:30-15:00 Tankar och visioner om det praktiska etikarbetet 
och den medicinska etiken. 
Joar Björk, ST-läkare, Centrallasarettet Växjö, 
doktorand, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, 
Karolinska institutet  

15:00-15:20 Fikapaus. 

15:20-15:50 Lokala etikråd i hälso- och sjukvården – 
utmaningar och utveckling. 
Mats Johansson, docent, Avdelningen för medicinsk 
etik, Lunds universitet  
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15:50-16:20 Samarbetet mellan forskarvärlden och den kliniska 
verksamheten för att få in etikarbetet i den kliniska 
vardagen. 
Amina Holmgren, doktorand, Centrum för hälso- 
och sjukvårdsetik, Karolinska institutet  
Niklas Juth, docent, Centrum för hälso- och sjuk-
vårdsetik, Karolinska institutet  

16:20-17:00  Panelsamtal och avslutning 

Talare vid seminariet samt 

Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik, 
Lunds universitet, f.d. sakkunnig Smer 
Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets 
delegation för medicinsk etik, sakkunnig Smer 
Inger Torpenberg, etikhandläggare Svensk sjuk-
sköterskeförening 
Moderator: Niels Lynöe, seniorprofessor, 
Karolinska institutet 
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Medverkande 

Under dagen medverkade följande personer som föreläsare, paneldel-
tagare och moderatorer (i den ordning de medverkar i programmet): 

Åsa Gyberg-Karlsson Ledamot i Smer 

Madhuri Gogineni Överläkare, Palliativt centrum, Stockholms 
sjukhem, ledamot i Läkaresällskapets 
delegation för medicinsk etik 

Christine Mitchell Professor och executive director vid Harvard 
Centre for Bioethics, USA 

Joar Björk ST-läkare, Centrallasarettet Växjö, 
doktorand, Centrum för hälso- och 
sjukvårdsetik, Karolinska institutet 

Mats Johansson Docent, Avdelningen för medicinsk etik, 
Lunds universitet 

Amina Holmgren Doktorand, Centrum för hälso- och sjuk-
vårdsetik, Karolinska institutet 

Niklas Juth Docent, Centrum för hälso- och sjukvårds-
etik, Karolinska institutet 

Göran Hermerén Seniorprofessor i medicinsk etik, Lunds 
universitet, f.d. sakkunnig Smer 

Mikael Sandlund Ordförande Läkaresällskapets delegation 
för medicinsk etik, sakkunnig Smer 

Inger Torpenberg Etikhandläggare Svensk sjuksköterske-
förening 

Niels Lynöe Seniorprofessor, Karolinska institutet 
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