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- vad är det? 



 eJos   yttre sed 

    vana 
    bruk 

 

 hJos   inre tänkesätt 

    ståndpunkt 
    handlingsmönster 

 

rutin 

Etik – ett ord med historia 

karaktär 

 

rutin  
(franskans routine) 

kunskap om rutten,  

förvärvad skicklighet 

yrkesskicklighet/vana 

 

rutt av latinets rupta: 

bruten, banad väg 

perfekt particip 

av rumpere: 

bryta sig ny väg 

 
”Säll är den  

som har 
till rättesnöre, 
att man bör  
tänka efter  

före” 
Tage Danielsson 



 eJos   yttre sed 

    vana 
    bruk 

 

 hJos   inre tänkesätt 

    ståndpunkt 
    handlingsmönster 

 

rutin 

Etik – ett ord med historia 

karaktär 

Karaktär 
Ordets etymologi härleds till grekiska carassw “rista in, gravera” 

Χαϱακτήϱ betyder ordagrant ”det som är inristat” 

dvs. det som präglar en verksamhet, en klinik 

”det som sitter i väggarna…” 

Kulturen och karaktären inom en verksamhet  

har personalen på en klinik ett gemensamt ansvar för. 



ETIK 
den teoretiska 

reflexionen 

MORAL 
den praktiska 
handlingen  

etik (grekiska) 
 

eJos   sed 
vana 

  bruk 

 
hJos   inre tänkesätt 
  ståndpunkt 
  handlingsmönster 

moral (latin) 
 

mos, mores sed 

moralis vana 
  bruk 
 
  sätt 
  ordning 
  tradition 

Etik och moral 



Vårdmiljö Etik 
 Men utöver de yrkesetiska koderna är det  

viktigt att föra ett levande samtal kring  
en gemensam värdegrund i verksamheten.  

 Och att själv ständigt reflektera  
över de situationer och etiska dilemman  

som man kan ställas inför i sitt yrke.  

 Om det viktiga samtalet avstannar finns det risk  
att det uppstår problem och missförstånd  

i kommunikationen med vårdtagare, anhöriga,  
kollegor och andra yrkesutövare,  
vilket innebär en säkerhetsrisk. 

 Varje människa hamnar ibland i situationer  
då vi riskerar att behöva  

göra avkall på våra värderingar.  

 Men med en gemensam värdegrund som bas  
och med de yrkesetiska koderna som vägledare 
minskar vi riskerna för att någon ska drabbas:  

 att en vårdtagare eller anhörig  
ska känna sig kränkt  

– eller att jag som yrkesutövare  
ska känna mig otillräcklig  

och känna en samvetsstress. 
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Det etiska dilemmat 
- ett ord om värdekonflikter  

 dilemma = ”trångmål” 

 av grek. di - lemma 

 di       = dubbel 

 lemma    = sats, antagande 
 

 En valsituation där de  
be/handlingsalternativ som står tillbuds  
har etiskt svåravvägda konsekvenser: 

 - vilka värden konkurrerar 
  eller till och med kolliderar? 

 - vilka värden väger  
  tyngst i vågskålarna? 
 

 ”kinkigt läge  
 där man är illa däran  
 hur man än handlar” 

 (Nationalencyklopedin) 

Kibud Hamet 
vördnad inför döden 
och respekten för  
den döda kroppen 

Pikuach Nefesh 
plikten att främja livet  

och respekten för  
livets helgd 

Pikuach Nefesh 
plikten att främja livet  

och respekten för  
livets helgd 



Det etiska dilemmat 
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Målet för 

hälso- och sjukvården 



Hippokrates (ca 470-360 f. Kr.) 

 Aldrig skada ( ? )  

 Bota – ibland  

 Lindra – ofta  

 Trösta – alltid  

 

Hälso- och sjukvård på 2010-talet? 

 Förebygga – helst !?!? 

 Bota – alltid  !?!? 

 Lindra – ofta !?!? 

 Trösta – ibland !?!? 

Målet för hälso- och sjukvården 



 Länge var det den medicinska kunskapen  

som satte gränserna för läkarens  

handlingsfrihet och handlingskraft: 

 Man gjorde allt man kunde! 

 Den medicinska kunskapsutvecklingen  

innebär att kunskapen som gränssättning  

inte längre är hållbar som utgångspunkt: 

 Det kan bli oetiskt/omänskligt  
att göra allt man kan!  

 Den medicinska kunskapsutvecklingen  

gör det nödvändigt att mer systematiskt analysera  

medicinska fakta utifrån etiska värderingar: 

 Vad bör vi göra av det vi kan göra? 

 Patientens rätt och ställning har stärkts  

och bör tillmätas ett ökat inflytande 

över vård och behandling  

- under livets gång liksom vid livets slut: 

 Hur får vi och hur tar vi reda på  
patientens inställning till vård och behandling? 

 Den medicinska kunskapsutvecklingen 

aktualiserar frågor som berör  

det juridiska (och etiska) regelverket  

genom att det råder en viss oklarhet om  

var gränserna mellan tillåtet och otillåtet går: 

 Vad får vi göra av det vi kan göra? 

 Den ekonomiska verkligheten  

gör det nödvändigt att mer systematiskt 

analysera hälso- och sjukvårdens möjligheter  

utifrån den etiska plattformen för prioriteringar: 

 - principen om människovärde 

 - principen om behov/solidaritet 

 - principen om kostnadseffektivitet 

 Vad har vi råd med att göra  

av det vi kan och bör, vill och får göra? 

Målet för hälso- och sjukvården 

 

 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.” 

  

 Till ansvariga för läkar- och sjuksköterskeutbildningar 

En stärkt ställning för medicinsk etik inom utbildning och forskning  

SMER Dnr 48/11 2011-12-30   



 Jag är 31 år, snart 32. Jag har en sjukdom som heter Neurofibromatos.  
Jag föddes med min sjukdom men den upptäcktes när jag var 1 år.  
Jag opererades för min sjukdom när jag var 6 år.  

 Och det var då jag vart förlamad  
och blev respiratorsbunden 24 timmar/dygnet.  

 Jag kan ej andas någonting själv. Inte ens ett enda andetag.  
Jag kan ej heller röra mig någonting. 

 Så länge jag ännu har min kropp och min hjärna i behåll  
så vill jag avsluta mitt liv så länge det är värdigt.  
Vill varken lida eller ruttna bort, vilket det annars kommer att bli  
eftersom det endast är respiratorn som håller mig vid liv.  

 Därför är det min uttryckliga önskan att respiratorn stängs av  
efter att jag har sövts. För ingen människa i världen kan klara av  
att kväva sig själv vid vaket tillstånd utan att få panik.  
Hade jag haft förmåga att, göra detta själv hade jag gjort det. 

 Jag vill ha svar innan sommaren 2010.  

   Eftersom lagen inte tillåter dödshjälp så är det lätt  
  att man tar saken i egna händer, vilket inte heller är rätt.  

   Hjälp sjukvården att hjälpa oss! 

       Candrah 1 mars 2010  



 Enligt Socialstyrelsen kan läget sammanfattas på följande sätt: 
  

 ”Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 Det framgår av hälso- och sjukvårdslagstiftningen som också betonar  
respekten för patientens självbestämmande och integritet.  

 Huvudregeln är att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha. 

 Behandling mot patientens vilja får bara ske med stöd av lag,  
till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård.   

 Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta 
ska läkaren respektera patientens önskan.  

 En förutsättning är att patienten är beslutskompetent, välinformerad  
och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ.   

 Vården är skyldig att erbjuda en döende patient  
smärtlindrande och ångestdämpande behandling.  

 Om exempelvis vård i respirator ska avbrytas ingår det i god behandling  
att lindra patientens symtom, t ex genom att erbjuda sömnmedel eller morfin. 

 Utgångspunkten är att det är patienten själv som bestämmer  
vilken behandling han eller hon tar emot och när den ska avbrytas.” 



Respekt för patientens  

integritet och autonomi  



Beslutsoförmögna personers ställning  

i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning  

(Dir 2012:72) 

 Kartlägga i vilka situationer inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och 

forskning som avser människor eller biologiskt material från människor  

som det finns behov av ytterligare lagstöd för beslut  

eller vidtagande av andra åtgärder som rör personer som är beslutsoförmögna, 

 Ta ställning till när, av vem och hur det ska avgöras när beslutsoförmåga föreligger, 

 Ta ställning till vem som ska fatta beslut för en enskild  

när beslutsoförmåga föreligger och hur denna befogenhet ska avgränsas, 

 Beakta behovet av att reglera ansvarsförhållanden och,  

om detta bedöms lämpligt, möjlighet till överklagande, 

 Beakta enskildas behov av integritet och rättssäkerhet,  

samtidigt som den föreslagna ordningen utifrån ett verksamhetsperspektiv  

inte får bli alltför komplicerad, 

 Om det bedöms lämpligt, föreslå en reglering inom ramen för nuvarande lagar  

inom hälso- och sjukvård, tandvård och forskning, 

 Beakta den roll och funktion anhöriga och personal i praktiken har i dag. 



Hälso- och sjukvårdslagen 

§ 2 a   

 Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på  
en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 
 

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard  
    och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

 2. vara lätt tillgänglig, 

 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
 

    Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt  
utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

   Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall,  
om det inte är uppenbart obehövligt,  
snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:49) 



Människosyn och människovärde 

 knyter  

människovärdet  

till  

människans existens 

 och  

ser henne som 

person 

 knyter 

människovärdet  

till  

människans förmåga  

 och  

ser henne i hennes 

funktion 

 humanistisk  
människosyn 

funktionalistisk 

människosyn  

Enligt funktionalistisk människosyn  
blir konsekvensen att  

en människa  
med funktionsnedsättning  

samtidigt drabbas av 
en reduktion av människovärdet 

Enligt humanistisk människosyn  
blir konsekvensen att  

en människa  
med funktionsnedsättning  

trots detta  
behåller sitt människovärde intakt 



Integritet 

 

 oskaddhet 

 osårbarhet 

 okränkbarhet 

 

 som har  

sin grund i 

människovärdet 

”integritas” 



Autonomi 

 

skölden 

som bevarar och 

försvarar, 

upprättar 

och 

återupprättar, 

erövrar och återerövrar 

människovärdet 

”självbestämmande” 

(Erwin Bischofberger) 



Integritet och autonomi 

INTEGRITET 
 

oskaddhet 
osårbarhet 

okränkbarhet 
 

som har 
sin grund 

 
i 
 

människovärdet 

AUTONOMI 
 

skölden 
som bevarar och 

försvarar, 
upprättar 

och 
återupprättar, 
erövrar och 
återerövrar 

människovärdet 

Grunden 

för 

människo- 

värdet 

Skyddet 

omkring 

människo- 

värdet 



Integritet och autonomi 

integritet  
med 
en 

egen 

autonomi 

 
integritet 

med 
spirande 

avtagande 

autonomi 
 

 
integritet 

utan 
en 

egen 

autonomi 
 

 
integritet 

med 
tillfälligt 
nedsatt 

autonomi 
 

 

integritet 

med 

bristande 

autonomi 

 

 

integritet 

med 

berövad 

autonomi 

 

 
integritet 

med 
från- 
tagen 

autonomi 
 



Integritet och autonomi 

INTEGRITET 
 

oskaddhet 
osårbarhet 

okränkbarhet 
 

som har 
sin grund 

 
i 
 

människovärdet 

AUTONOMI 
 

skölden 
som bevarar och 

försvarar, 
upprättar 

och 
återupprättar, 
erövrar och 
återerövrar 

människovärdet 

Grunden 
för 

människo- 
värdet 

Skyddet 
omkring 

människo- 
värdet 



Det etiska dilemmat  
 dilemma = ”trångmål” 

 av grek. di - lemma 

 di       = dubbel 

 lemma    = sats, antagande 
 

 En valsituation där de be/handlingsalternativ  
som står tillbuds har  
etiskt svåravvägda konsekvenser: 

 - vilka värden konkurrerar 
  eller till och med kolliderar? 

 - vilka värden väger  
  tyngst i vågskålarna? 
 

 ”kinkigt läge  
 där man är illa däran  
 hur man än handlar” 

 (Nationalencyklopedin) 

Integritet 
okränkbarhet 

som har sin grund i 
människovärdet 

Autonomi 
skölden 

som slår vakt om 
människovärdet 



Människors möte 
- människosyn och människovärde 



Människors möte 
enligt Hjalmar Gullberg 

 Om i ödslig skog 
ångest Dig betog 

kunde ett flyktigt möte 
vara befrielse nog 

 

 Giva om vägen besked 
därpå skiljas i fred 

sådant var främlingars möte 
enligt uråldrig sed 

 

 Byta ett ord eller två 
gjorde det lätt att gå 
alla människors möte 

borde vara så 



Existentiella frågor 

ex-sisto  spira, växa fram 

    träda, komma fram 

    bryta fram 

    resa sig 

    dyka upp 

    visa sig 

    vara sedd 

existens   tillvaro  
   finnas till 



Hjärtats fågel 
Mikael Wiehe 

 När Du ser mig 

när jag finns i Dina ögon 

när Du ser att jag finns till 

när Du hör mig 

när jag är i Dina tankar 

när jag kan vara den jag vill 

 

Då flyger mitt hjärtas fågel 

då stiger den upp mot skyn 

     då svävar den över markerna 

och högt över skogens bryn 

 Men när Du blundar 

när Du stänger Dina ögon 

när jag inte kommer in 

när Du tystnar 

när Du vänder Dig ifrån mig 

när jag inte längre finns 

 

 Då kurar mitt hjärtas fågel 

på tallens lägsta gren 

    med svarta sorgsna ögon 

och själen tung som sten 



Ansiktet - vården börjar med mötet 

 Denna grundsyn är tillämplig i varje medicinskt möte  
hur kort och till synes bagatellartat det än må vara.  

 Det handlar inte om att förlänga eller komplicera mötet  
utan det handlar om en etisk grundsyn för läkarens arbete.  

 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, 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 (Emmanuel Levinas).  

 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.  

 Svenska Läkaresällskapet arbetar under devisen ”Kunskap för klokare vård”. 

 Läkaryrket 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!  

Ingemar Engström Läkarsällskapets etiska delegation  

på riksstämmans hemsida 2010 

 

 

Emmanuel Levinas (1906-1995)  

främsta bidrag till filosofin är  

den fenomenologiska analysen av etiken 

där ansikte mot ansikte-relationen  

utgör grunden. 

Vad en människa är 

upptäcker vi först  

i mötet med den andra människan 

och denna människa möter oss  

som ett ansikte. 

 



Det kan göra skillnad i sjukvården 
 ”Vad gör skillnaden? Vilken professionell förmåga saknas eller finns?  

  Vad främjar eller hindrar den förmågan?” frågar sig Gudrun Wallmyr  

 ”Är det  

 - möjligheten av att ha fått handledning? 

 - ledarskapet i verksamheten? 

 - utbildning/utbildningsnivå? 

 - karaktär på vårdverksamhet? 

 - värdegrund, vårdideologi och utvecklad etisk reflektion? 

 - tid? 

 - personlig lämplighet för vårdyrket? 

 För mig som vårdutvecklare och handledare blir det så tydligt  
att det finns inga metoder eller förbättringskunskaper i världen  
som enbart i sig kan utveckla vårdverksamheten  
om inte patientperspektivet kommer i fokus. 

 Att möta vårdare som visar att de vet om  
att de är på jobbet för patientens skull främjar min hälsa.” 



Etisk analys 
vid 

medicinskt beslutsfattande 



Det nationella vårdprogrammet  

för palliativ vård 2012-2014 konstaterar  

om dialogen med patienter inför livets slutskede:  

 ”Eftersom de flesta människor kommer att dö av kroniska sjukdomar  

med en långsam progress (månader till år)  

finns det rimligtvis gott om tid att föra denna dialog. 

 Om kontinuiteten mellan patient och vårdpersonal är god  

växer förtroendet hos patienten och  

kunskapen om den enskilda individen ökar hos vårdpersonalen.  

 Med god planering kan man gå igenom frågor  

som anses svåra att tala om,  

som arbetsamma behandlingsinsatser,  

prognosbedömningar och avskedstaganden.  

 I dialogen kan man få en uppfattning om  

personen har insikt om att livet håller på att ta slut  

och vilken uppfattning han eller hon har om eventuella behandlingar.  



 Alla tänkbara situationer kan naturligtvis inte förutses,  

 men personens inställning till försök med  

till exempel livsuppehållande och livsförlängande behandlingar  

bör kunna utrönas och dokumenteras.  

 Den sjuke ska få obegränsad möjlighet att ställa frågor om sitt hälsotillstånd  

och beskriva sina upplevda problem på sitt eget vis.  

 Vid tidpunkten för övergången till palliativ vård i livets slutskede  

bör personen redan vara på det klara med  

att livsuppehållande behandling inte längre är aktuell  

utan att fokus i vården ligger på livskvalitet och symtomlindring.  

 Om så inte är fallet måste ett så kallat brytpunktssamtal genomföras.” 

Det nationella vårdprogrammet  

för palliativ vård 2012-2014 konstaterar  

om dialogen med patienter inför livets slutskede:  



Vård- och behandlingsstrategi 

 ”Verksamhetschefen ska säkerställa  

att patientens behov  

av trygghet, kontinuitet,  

samordning och säkerhet  

i vården tillgodoses. 

  

 Om det är nödvändigt  

för att tillgodose dessa behov,  

eller om en patient begär det,  

ska verksamhetschefen utse  

en fast vårdkontakt för patienten.”  

 

Hälso- och sjukvårdslagen 29 §  

 ”Med stöd av  

vårdgivarens rutiner för vårdplanering  

ska den fasta vårdkontakten  

planera vården och behandlingen  

av den enskilde patienten.  

 Planeringen måste vara utformad så  

att det är lätt för alla som deltar i vården 

att veta hur den ska genomföras  

även när den fasta vårdkontakten inte är på plats.  

 Planeringen ska inte bara innefatta patientens 

medicinska vård- och behandlingsbehov.  

 Den bör även beskriva hur vården  

ska tillgodose hans eller hennes  

sociala, psykiska och existentiella behov.”  

 

 SOSFS 2011:7 2 kap. 4 § 



Etisk analys av ett dilemma 
”kinkigt läge där man är illa däran  

hur man än handlar” 

 DILEMMAT 

   - Vilket är det etiska dilemmat/värdekonflikterna? 
 

 FAKTAUNDERLAGET 

   - Vilka medicinska fakta om diagnos och prognos  finns i dilemmat? 

   - Vilken vård- och behandlingsstrategi gäller? 

   - Andra relevanta omständigheter  
     som behöver belysas eller beaktas? 

   - Vilka aktörer/intressenter är aktuella? 
 

 VÄRDEKONFLIKTERNA 

   - Vilka värden konkurrerar eller till och med kolliderar? 

   - Vilken livsåskådning, vilken människosyn, vilka värderingar  
     visar sig i eller döljer sig bakom det etiska dilemmat? 
 

 STÄLLNINGSTAGANDET  

   - Vilka värden väger tyngst och blir därmed avgörande 
     för ställningstagandet i det etiska dilemmat? 

   - Vilken vård- och behandlingsstrategi är rimlig? 

   - Förhållningssätt, ord och handling  
     på grundval av den etiska analysen….. 



- men vilken är frågan? 
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Risken att vi kommer med svar 

- innan vi vet 

vad det är frågan om… 



 

”Gud,  

giv mig sinnesro  
att acceptera  

det jag inte kan förändra,  

mod  
att förändra det jag kan  

och förstånd  
att inse skillnaden.” 

Amen  
dr Reinhold Niebuhr  

Union Theological Seminary, New York 1932  
1700-talsteologen Friedrich Oetinger  

 

”Gudrun,  

giv Dig sinnesro  
att acceptera  

det Du inte kan förändra,  

mod  
att förändra det Du kan  

och förstånd  
att inse skillnaden.” 


