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 F örhållandet mellan behandlare och pa
tient har traditionellt präglats av en pa
ternalistisk syn. Läkaren var den gode 
fadern som fattade beslut både när det 
gällde frågan om patienten skulle få be

handling och vilken behandling som skulle ges. 
Efter utarbetandet av fn:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna (1948) och Den euro
peiska människorättskonventionen (1950)  
sker det emellertid långsamt en upp
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görelse med paternalismen och man börjar be
tona patientens autonomi. Patientautonomi är 
motsatsen till paternalismen och innebär att pa
tienten själv antas veta vad som är hans eller hen
nes bästa och att han/hon har rätt att bestämma 
över sig själv och sin kropp. Medan det informe
rade samtycket är en moralisk handling eller re
gel är autonomi den moraliska princip som utgör 
grunden för en sådan praxis.

Målet för medicinsk behandling eller hälso
vård är förbättring av deltagarens hälsa, medan 
det primära målet för forskning är framtagande 
av ny kunskap. Eftersom bakgrunden för det in
formerade samtycket är olika i dessa situationer 
kommer begreppet i denna artikel bedömas uti
från båda utgångspunkterna.

informerat samtycke i klinisk praxis
I de nordiska länderna är utgångspunkten för 
all medicinsk behandling att patienterna själva 
bestämmer om de vill ha behandling eller inte 
[1, 2]. Patienten själv har de bästa förutsättning
arna att kunna fatta beslut som rör hans eller 
hennes liv, utifrån egna värderingar och priori
teringar. Patienten har krav på information om 
sitt hälsotillstånd och innehållet i hälsovården 
(undersökning, diagnosmetoder, behandling, 
vård och omsorg). Det måste ges upplysningar 
om behandlingsalternativ, möjliga biverkningar 
av till exempel läkemedel och risker vid behand
ling och/eller operation. Vårdpersonalen ska se 
till att patienten förstår innehållet i och betydel
sen av de upplysningar som ges och de ska också 
kunna svara på frågor. Patienterna ska i de allra 
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SAMMANFATTAT Informerat 
samtycke och självbestämmande 
har fått allt större betydelse inom 
hälso- och sjukvården. Det kommer 
i framtiden att ställa högre krav på 
vårdpersonalens etiska reflektioner, 
rollförståelse, dokumentation, kom-
munikation och yrkeskompetens.

Informerat samtycke 
ställer allt högre krav

»Patienterna ska i de allra 
flesta fall ha gett sitt 

samtycke och bekräftat 
att de önskar 
behandlingen innan 
den genom förs.« 
foto: colourbox
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flesta fall ha gett sitt samtycke och bekräftat att 
de önskar behandlingen innan den genomförs. 
På samma sätt har tandvårdspersonal skyldighet 
att informera om risker vid tandbehandling. In
formationen måste vara objektiv och ska också 
understryka den enskildes medansvar för egen 
hälsa. 

Bortsett från en del bestämmelser om ögon
blicklig hjälp och nödsituationer har alltså pa
tienten i vår del av världen full bestämmanderätt 
över egen hälsa och kan neka att ta emot sjuk
vård. Men kravet om att inhämta informerat 
samtycke kan i vissa fall vara svårt att genomföra 
i praktiken. Detta gäller speciellt situationer där 
patienterna inte är i stånd att ta emot och be
döma information samt att samtycka. Det rör sig 
huvudsakligen om medvetslösa, psykiatriskt sju
ka, dementa, mindre barn och utvecklingsstörda 
– som alla karaktäriseras av att ha en begränsad 
samtyckeskompetens. 

Med samtyckeskompetens menas vårdmotta
garens kompetens att besluta i frågan om hälso
vård. Ett typiskt exempel är personer med senil 
demens som ofta förlorar både förmågan att ta 
vara på sig själva och insikten om behovet av 
hjälp. Det kan vara svårt för sjukvårdspersonal 
att bedöma patientens samtyckeskompetens. 
Den baseras oftast på patientens förmåga att 
göra ett val, förmåga att förstå den information 
som är relevant för beslutet om hälsovård, för
måga att sätta denna information i samband med 
sin egen situation och sjukdom och förmåga att 
bedöma de olika behandlingsalternativen med 
hjälp av relevant information. Huruvida patien
ten är samtyckeskompetent måste bedömas kon
kret inför varje enskild behandling och beror på 
åtgärdens art och patientens mentala tillstånd. 
Problem kan uppstå när vårdmottagaren i vissa 
situationer kan ha samtyckeskompetens och i 
andra inte. För en del vårdmottagare kan sam
tyckeskompetens variera från dag till dag och 

vid olika tider på dygnet. Är man osäker på om 
patienten förstår vad samtycket innebär gäller 
huvudregeln att patienten ska anses ha sam
tyckeskompetens [3]. För att hantera samtycket 
i praktiken har man försökt skilja mellan olika 
samtyckesformer, till exempel uttryckligt infor
merat samtycke (muntligt eller skriftligt) stilla
tigande samtycke (om man inte protesterar sam
tycker man) antaget eller presumerat samtycke 
(mot bakgrund av vad man anser de flesta skulle 
göra), ställföreträdande samtycke (en annan ger 
samtycke på personens vägnar) eller ett på för
hand givet samtycke (handlingsinstruktion givet 
medan patienten var samtyckeskompetent). För 
minderåriga har de flesta länder bestämmelser 
om att det är föräldrarna som samtycker så länge 
barnet är under den hälso och sjukvårdsrätts
liga myndighetsåldern (oftast 15 eller 16 år).

I princip ska sjukvård baseras på frivillighet, 
medverkan och samtycke. Men undersökningar 
har visat omfattande användning av tvång utan 
stöd i några regelverk [4]. Till exempel har an
vändning av tvång mot åldersdementa rättsligt 
varit otillräckligt reglerat och faran för övergrepp 
har varit stor. Begreppet tvång omfattar åtgär
der som används för att övervinna eller kringgå 
motstånd – till exempel att hålla armar och ben 
för att kunna ge en spruta. Men åtgärderna kan 
vara mer diffusa och inte nödvändigtvis uppfat
tas som typiska tvångsåtgärder. Ett exempel kan 
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»För en del vårdmottagare kan 
samtyckes kompetens variera från dag 
till dag och vid olika tider på dygnet.«
foto: colourbox 
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vara att röra ut läkemedel i sylt eller krossa ta
bletter därför att personalen vet att patienten 
kommer att motsätta sig att ta piller. Att använda 
sänghäst eller hålla kvar någon med hjälp av låsta 
dörrar för att förhindra skador är i princip också 
tvångsanvändning [3]. 

Det finns en viss motsättning mellan vårdper
sonalens plikt att ge vård på ett yrkesmässigt och 
försvarligt sätt och patientautonomi. Det är ock
så ett dilemma i förhållande till helt fundamen
tala mänskliga rättigheter, därför att värdighet 
och bevarande av liv och hälsa står centralt i de 
mänskliga rättigheterna – rättigheter som man 
bryter mot vid ett ensidigt försvar för autonomin 
hos medmänniskor med försvagad förmåga. Där
för måste sjukvårdspersonal i många situationer 
göra ett val genom att antingen undanlåta att ge 
sjukvård till människor som har ett stort behov 
av det – eller gripa in mot patientens vilja med 
tvång [5]. Ett exempel är att ge patienten narkos 
för att genomföra en nödvändig tandbehandling 
som patienten tidigare har motsatt sig.

De flesta länder har lagar som reglerar sådana 
situationer, men bestämmelserna varierar, också 
inom Norden. I vissa länder (bland annat i Norge) 
har man kommit fram till ett erkännande av att 
vanskliga etiska beslut kan underlättas genom att 
man ger stöd för obligatorisk omsorg eller vård 
[3]. Tvång är alltid av ondo – men ibland kanske 
det minst onda? Den viktiga frågan är: När blir 
egentligen behovet av omsorg så stort att un
danlåtande av att ge denna omsorg kan resultera 
i »väsentlig skada«? Inom tandvården är detta 
relativt enkelt att mäta eftersom försämringen 
kommer synligt och snabbt. Det är inte ovanligt 
att patienter motsätter sig tandborstning för att 
situationen upplevs som obehaglig och för att de 
inte förstår förklaringar om möjliga följder av 
bristande munhygien. Det är speciellt viktigt att 
sköta tänderna på dessa patientgrupper. Inte bara 
av hänsyn till smärta, problem med att äta och 
social integration, utan också för att det i många 
fall inte är möjligt att genomföra en vanlig tand
behandling och för att en tillvänjning till använd
ning av proteser ofta är omöjlig. För att förhindra 
en sådan utveckling måste bakteriebeläggningar 
och matrester regelbundet tas bort från tänder 
och slemhinnor. I de fall tandläkarens kliniska 
undersökning visar en historia med regelbundet 
underhåll för att bevara en god tandhälsa kan 
man deduktivt förutsätta att patienten skulle ha 
önskat fortsätta med sina tandvårdsvanor om 
hans eller hennes övriga hälsa var intakt. En lug
nande medicinering (som är definierad som en 
tvångsåtgärd) skulle vid dessa tillfällen framstå 
som mindre ingripande än tvångsmässiga, rö
relsehindrande åtgärder. Sådana åtgärder ska 
anmälas till ett kontrollorgan. Det är uppenbart 
att det måste vara rättsliga begränsningar både 
för när ingrepp kan ske, vilka ingrepp som kan 
göras och kontroll om ingreppet verkligen är till 

vederbörandes bästa [3]. Enbart regler kan inte 
ge patienten rättssäkerhet. Om ett kontrollorgan 
inte följer upp om förvaltningen faktiskt följer 
reglerna, kommer rättssäkerheten att försvagas.

informerat samtycke och forskning
Huvudregeln är att alla inblandade ska samtycka 
till deltagande i forskning [6]. Kan giltigt sam
tycke inte uppnås ska personen som huvudregel 
inte delta i försöket. Alla kandidater ska informe
ras om syftet, vem som är ansvarig, finansiering, 
institutionstillhörighet, metoder, förväntade 
fördelar, möjliga risker för biverkningar och obe
hag. Man ska också informera om försöksperso
nens rätt att inte delta och möjlighet att dra sig 
ur studien vid vilken tidpunkt som helst – utan 
negativa konsekvenser för försökspersonen. Per
sonen får inte få intryck av att forskningsprojek
tet är en del av vederbörandes behandling eller 
att deltagande kommer att medföra en vänlig 
inställning från institutionen eller behandlings
apparaten. Om deltagaren står i något slags be
roendeställning får forskaren inte missbruka 
sitt maktförhållande för att inhämta samtycke. 
Självbestämmanderätten utövas vid lämnande 
av ett informerat samtycke. Det innebär en po
sitiv viljeförklaring om att deltagande i försöket 
accepteras. Samtycket ska vara frivilligt, uttryck
ligt och dokumenterbart. Att samtycket är ut
tryckligt innebär att personen aktivt ger uttryck 
för sitt önskemål om att delta. Att samtycket är 
frivilligt betyder att försökspersonen har sagt sig 
vara villig att delta, utan någon som helst form av 
tvång eller påtryckning. Muntligt samtycke kan 
accepteras om skriftligt samtycke är svårt eller 
omöjligt. Detta bör i så fall dokumenteras och 
bevittnas. Informationen ska vara kort och lätt
läst, utan ledande eller övertalande ordalydelse. 
Projektledaren är ansvarig för att bedöma om 
deltagaren har förstått och reagerat normalt på 
informationen och om samtycket är giltigt. Själv
bestämmanderätten och den personliga integri
teten, i både sjukvårds och forskningsrättsligt 
sammanhang, omfattar tre dimensioner:
n Rätten att bestämma över egen kropp. 
n Rätten att bestämma över material som stam

mar från egen kropp. 
n Rätten att bestämma över användningen av 

upplysningar om sig själv.
Men forskningen är inte nödvändigtvis legitim 

även om det har getts informerat samtycke. Det 
finns gränser för vad man kan samtycka till, och 
ett samtycke ger inte anledning att genomföra 
forskning som kan påföra deltagarna opropor
tionerlig belastning och risk. 

Det råder stor enighet om att frivillighet och 
giltigt samtycke är en grundläggande förutsätt
ning vid medicinsk forskning som involverar 
människor. Likväl diskuteras den närmare ut
formningen av samtyckesreglerna häftigt [7]. 
Faktum är att etiska frågor som uppstår i sam

»Tvång är 
alltid av ondo 
– men ibland 
kanske det 
minst onda?«
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band med medicinsk forskning sällan har enkla 
och kategoriska svar [8]. För vad gäller för per
soner med permanent reducerad kognitiv funk
tionsförmåga som inte har fullständig möjlighet 
att ta emot information om studien eller att ge 
ett giltigt samtycke? Om sådana sårbara grupper 
konsekvent skyddas mot forskning kommer de 
att gå miste om det positiva som forskningen för 
med sig. En av konsekvenserna blir att de måste 
använda mediciner och behandlingsupplägg som 
inte är utprovade på deras grupp. Det är ofta vid 
tillstånd som kan medföra reducerad eller bris
tande beslutskompetens som ökad kunskap är 
mest nödvändig. 

Regeln är att de som inte själva kan samtycka 
bara ska inkluderas i forskning som inte kan ut
föras på personer som är i stånd att samtycka, 
och bara om det kan göras troligt att den aktuella 
forskningen är till direkt och betydande nytta för 
den enskilde eller gruppen som det forskas på. 
Det förutsätts också att eventuella risker eller 
nackdelar för den enskilde är obetydliga. De ska 
inte inkluderas om det är tydligt att de inte öns
kar delta. Anhöriga kan neka att vederbörande 
deltar, men kan inte ge giltigt samtycke till del
tagande. 

Vid bedömning av samtyckeskompetens är 
det viktigt att vara klar över att detta inte är 
en entydig och statisk storhet. Samtyckeskom
petens är situations och projektberoende. Ju 
större risk eller obehag ett projekt medför, des
to strängare är kraven på försökspersonernas 
förståelse av vad projektet innebär. Vid klinisk 
forskning som förutsätter kroppsliga ingrepp 
kan risken för skada vara betydande, något som 
motiverar stränga samtyckesregler. Stora epi
demiologiska undersökningar med utgångs
punkt i insamlade hälsoupplysningar ingriper 
däremot normalt i liten grad i den personliga 
integriteten. Risken för hälsoskada är liten, 
medan samhällsnyttan kan vara stor. Kraven 
på informerat samtycke får i dessa fall justeras.   

historik
Från vetenskapens historia känner man till ex
empel där sökandet efter kunskap har medfört 
förlust av liv och hälsa samt omfattande skada 
på naturen och samhället. Det är ett gemensamt 
drag att försökspersonerna är relativt hjälplösa 
och beroende av andra, till exempel barn, mino
riteter, patienter på fattigvården, psykiskt sjuka, 
interner, prostituerade och soldater.

Leprabakteriens upptäckare, Gerhard Ar
mauer Hansen (1841–1912) blev fråntagen sin 
ställning i Norge, eftersom han ympade material 
från en spetälsk knuta in i ögat på en frisk ung 
kvinna. Ett känt medicinskt experiment (»The 
Tuskegee Syphilis Experiments«) startade i usa 
i början av 1932 och varade i närmare 40 år [9]. 
Projektet sponsrades av usa:s regering och gick 
bland annat ut på att studera långtidseffekter av 

obehandlad syfilis bland afroamerikaner. Delta
garna var lätta att manipulera eftersom de var 
fattiga, många av dem analfabeter, och de locka
des med gratis undersökningar, fri resa till och 
från kliniken, varma måltider de dagar de var 
på undersökning, gratis behandling av mindre 
besvär och pengar till efterlevande för täckande 
av begravningskostnader. Deltagarna blev aldrig 
informerade om att de var sjuka av syfilis, och att 
de inte skulle få någon behandling mot sjukdo
men. För att försäkra sig om att deltagarna skulle 
samarbeta under experimentet fick de inte rätt 
information om vad experimentet skulle gå ut på 
och det inhämtades aldrig informerat samtycke 
från dem. Resultaten från studien hade liten nyt
ta, eftersom det under den period experimentet 
varade togs fram mediciner som kunde användas 
mot syfilis. Men inga av deltagarna blev erbjud
na denna medicin under experimentperioden. 
President Clinton bad offentligt om ursäkt 1997: 
»The United States Government did something 
that was wrong, deeply, profoundly, morally 
wrong – and I am sorry.«

Under andra världskriget utförde läkare från 
flera europeiska länder medicinska försök på 
fångar i tyska koncentrationsläger. En av de mest 
kända var Josef Mengele, som var läkare med 
doktorsgrad i både medicin och antropologi. Han 
utförde experiment på människor som han där
efter likviderade och dissekerade. Sedan nazis
terna förklarat krig mot homosexuella började 
den danske vetenskapsmannen Carl Værnet ex
perimentell behandling av sådana fångar. Senare 
har detta kommenterats på följande sätt: »Hvis 
vi skal undgå at det sker igjen, må vi vide, hvilke 
faktorer der muligvis kan spille ind, for at en læge 
glemmer løftet om at anvende sine kundskaper 
til medmenneskeligt gavn« [10].

Från det odontologiska fackområdet har de 
etiska aspekterna med »Vipeholmsexperimen
ten« kritiserats och framhållits som ett exempel 
på oetisk klinisk forskning [11]. En del av expe
rimenten utfördes på psykiskt utvecklingsstörda 
barn i en institution i Sverige (Vipeholms anstalt 
för utvecklingsstörda, 1945–1954). Experimen
ten, som stöttades av myndigheterna, gick bland 
annat ut på att undersöka kostens inverkan på 
utvecklingen av karies. Extrema mängder sock
erhaltig kost gavs till försökspersonerna som 
därför snabbt utvecklade karies. Det utfördes 
ingen tandvård under försöksperioden. De flesta 
patienter fick stora kariesskador som i många fall 
inte gick att reparera och som resulterade i för
lust av tänder med påföljande minskad livskva
litet. Inget av barnen som deltog i studien hade 
gett sitt samtycke till att delta och inte heller de
ras förmyndare informerades om experimenten. 
Kariesförsöken hade betydelse för tandvården 
för barn, och resultaten från studien refereras 
fortfarande till i odontologiska sammanhang. I 
dag anser man nog att risken för den enskilde 

»Ju större 
risk eller  
obehag ett 
projekt med-
för, desto 
strängare 
är kraven 
på försöks-
personernas 
förståelse av 
vad projektet 
innebär.«
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inte stod i rimlig proportion till samhällsnyttan.
Under rättegången i Nürnberg åtalades många 

läkare för brott mot mänskligheten och ingen 
tilläts att förklara sig oskyldig på grund av att de 
stod under kommando. Med detta infördes en ny 
etisk princip: alla ska stå till svars efter de etiska 
riktlinjer som förutsätts vara inneboende i män
niskans natur. Dessutom formulerades grund
principen om frivilligt, informerat samtycke vid 
medicinska försök.

1948 utformades fn:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och här hade Nürnberg
koden om experimenterande med människor en 
stor inverkan. Samma kod låg också till grund 
då World Medical Association arrangerade en 
etisk konferens 1964. Den bildade ett regelverk 
som fick namnet Helsingforsdeklarationen [6]. 
Deklarationen har sedan dess reviderats regel
bundet. Den uttrycker tydligt formulerade etiska 
principer för medicinsk forskning som omfattar 
människor, och ställer krav på oberoende etiska 
kommittéer som ska godkänna eventuella forsk
ningsprojekt. Centrala inslag är rätten till frivil
ligt, informerat samtycke, rätten till privatliv, per
sonskydd och information om sambandet mellan 
forskning och risk – uttryckt i citatet »hänsynen 
till försökspersonens välfärd ska alltid gå före 
vetenskapens och samhällets intressen« [6]. 
Helsingforsdeklarationen är ett dokument med 
etiska riktlinjer som inte är direkt juridiskt bin
dande. Men de nordiska länderna har lagt den till 
grund vid utformningen av lagstiftning som rör 
sjukvårdspersonal och forskning.

diskussion
Informerat samtycke och självbestämmande har 
fått allt större betydelse inom hälso och sjukvår
den. I lagar som reglerar patienträttigheter har 
samtycket gjorts till en förutsättning för att ge 
sjukvård i de flesta fall. Det betyder emellertid 
inte att patienter eller anhöriga kan ålägga vård
personal att ge oförsvarlig eller meningslös vård. 

I Norge har man nyligen infört lagar om tvång 
i vården och omsorgen för dem utan samtyckes
kompetens som motsätter sig nödvändig sjuk
vård [3]. I motsättning till bestämmelserna i 
många andra länder är det vårdpersonal som har 
ansvar för att avgöra om vården är i patientens 
intresse. Syftet med detta är att minska och be
gränsa användningen av tvång och bättre rättssä
kerhet i de fall tvång är nödvändigt och försvar
bart. Det finns emellertid klara förutsättningar 
för att genomföra tvång. Följande förutsättning
ar måste finnas: 

n Undanlåtelse att ge behandling kan leda till vä
sentlig skada.

n Den påtänkta behandlingen ska med mycket 
stor sannolikhet ge den avsedda effekten. 

n Behandlingen ska anses nödvändig och åtgär
derna ska stå i proportion till behovet av vård. 
Man ska gå efter »principen om minsta möj

liga skada«, det vill säga att det inte ska göras 
större ingrepp i en persons rättsställning än vad 
som är nödvändigt utifrån vederbörandes situa
tion och behov. Ingreppet ska dokumenteras och 
personalen ska ha den nödvändiga kompetensen 
för att ge behandling med tvång. Ingrepp i pa
tientens självbestämmanderätt och personliga 
integritet ska aldrig ske enbart utifrån resurs
mässiga hänsyn. Beslut om och registrering av 
tvång ska ske skriftligen. Rutinmässig använd
ning av tvångsåtgärder måste avgränsas i tid och 
regelbundet bedömas på nytt. Innan man över 
huvud taget kan bedöma användning av tvång 
är det ett villkor att man har försökt dämpa pa
tientens motstånd genom förtroendeskapande 
åtgärder. Vårdpersonal som ska fatta beslut om 
tvångsvård till mottagare utan samtyckeskom
petens måste dokumentera att de har bedömt 
samtyckeskompetensen. Där det är möjligt ska 
man inhämta information från patientens när
maste anhöriga så att de kan uttala sig om vad 
patienten skulle ha velat om han eller hon hade 
haft samtyckeskompetens [3]. 

Det pågår en internationell debatt om i vilken 
grad och på vilka villkor det ska finnas anledning 
att använda tvång för att tillvarata hälsoförhål
landen för personer med varaktig och starkt för
svagad förmåga. Jurister har varit skeptiska till 
att legitimera användning av tvång och har inte 
önskat att det ska ges stöd för ingrepp i den per
sonliga integriteten [7]. Det primära i denna dis
kussion är om en rättslig reglering innebär en le
gitimering eller en begränsning av användning av 
tvång. Det etiska dilemmat är således om staten 
ska kunna ta ifrån individen sin rätt till självbe
stämmande och därmed sitt skydd mot ingrepp 
när alternativet är att undanlåta att ge vård eller 
omsorg till någon som uppenbart behöver det för 
att bevara värdighet, liv och hälsa. Den rättsliga 
frågan i denna konflikt är på vilket underlag och 
i vilken utsträckning det offentliga ska kunna 
gripa in i individens rätt till självbestämmande. 
För om någon ges makt att med tvång bestämma 
vad som är patientens bästa kommer patienten 
vara särskilt utsatt för övergrepp genom makt
missbruk. I Sverige [12] och Danmark [13] pågår 
det just nu en debatt om det bör införas ett stöd 
i lagstiftningen (liksom i Norge) för att behandla 
labila dementa som inte samtycker till nödvän
dig behandling och som rent fysiskt motsätter sig 
denna.

En annan fråga är: Hur långt kan man gå för 
att övertala patienten, och kan manipulation vara 
legitimt? Det är legitimt att försöka övertyga en 

»I Norge har man nyligen infört lagar 
om tvång i vården och omsorgen för 
dem utan samtyckeskompetens som 
motsätter sig nödvändig sjukvård.«
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patient om att en viss given handling är det bästa 
alternativet genom en öppen dialog där man re
dogör för sin synpunkt, patienten får ärliga svar 
på sina frågor och farhågor och man försöker till
sammans komma fram till den bästa lösningen. 
Däremot är det illegitimt med övertalning eller 
retorisk manipulation, till exempel genom stra
tegisk användning av främmande ord och sta
tistik, genom att missbruka sin auktoritet eller 
genom att ge patientens behov otillräcklig plats 
i samtalet. Information kan tolkas olika. Därför 
måste den vara mycket klart uttalad, kortfattad 
och poängterad. Ett behov av information och 
att kunna ställa frågor kombinerat med känslan 
av att ha för lite kunskap för att kunna fråga kan 
vara ett dilemma i dialogen mellan patient och 
vårdgivare.

»Inbjudan« till att vara med i en studie kan 
ge intryck av att försökspersonen har tur som 
får vara med och bör därför undvikas. En fråga i 
detta sammanhang är användning av belöningar. 
Honorar i samband med deltagande i forskning 
är omstritt. Man kan bland annat få en sned
fördelning av patientunderlaget, och införa en 
form av press. Å den andra sidan finns det argu
ment för att hävda att användning av belöningar 
i många sammanhang inte bara är acceptabelt, 
utan en rimlig kompensation för att man som 
forskare lägger beslag på andras tid. 

Etiken som ligger till grund för moraliska över
väganden i samband med hälso och sjukvård 
och forskning på människor är komplicerad [14]. 
Medan man tidigare ofta har tagit för givet att 
»det man inte vet någonting om har man inte ont 
av«, anser man nu att detta tankesätt på intet vis 
uppfyller dagens krav på moral. Ett pragmatiskt 
mått på den etiska standarden är om saken tål of
fentlighetens ljus.

english summary
Informed consent
Gunhild Vesterhus Strand, Gunvor Bentung Lygre and 
Børge Hede
Tandläkartidningen 2013; 105 (2): 80–5
Health care interventions are based on voluntary 
participation of the patient. Prior to undertaking 
such initiatives, there must be consent. For con
sent to be valid, it must be informed. This means  
that the consumer must have received sufficient 
information to understand what he or she is 
agreeing to. In the future, increased emphasis 
on informed consent, and assessment of the abi
lity to give consent will place higher demands 
on health care personnel’s ethical opinions, un
derstanding of their role, and professional and 
communication skills. The concept of informed 
consent is different, depending on whether it 
concerns clinical practice or research, and these 
are therefore discussed separately in this article. 
The question of how to deal with people unable 
to give fully informed consent is discussed.

»… om någon ges makt att med tvång 
bestämma vad som är patientens bästa 
kommer patienten vara särskilt utsatt 
för övergrepp genom maktmissbruk.«
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