
Hippokrates ed
Ordet etik kommer från grekiskans ethos som betyder vana, sedvänja,
oskriven lag. Med etik avses den teoretiska reflexionen över mänskliga
värderingar och deras bakgrund. 

Många av de riktlinjer som styr sjukvården idag härrör från
Hippokrates ed som nedtecknades omkring 400 år före Kristi födelse.
Den viktigaste av dessa torde vara tystnadsplikten. Den innebär att
sjukvårdspersonalen bör hemlighålla allt som de ser och hör i sam-
arbetet med sina patienter. En annan viktig regel är att läkaren i sitt
arbete för att bota, bör göra sitt yttersta för att undvika att skada 
sina patienter. Dessa tankar lever än idag.

Fyra etiska principer.............................................

Det finns idag fyra grundläggande principer som är allmänt vedertagna
inom sjukvården. Dessa är

– autonomiprincipen, som säger att alla människor har skyldighet
att respektera varandras självbestämmande. Rätten till själv-
bestämmande kan överlåtas på någon närstående eller på den
behandlande läkaren eller på någon annan under tiden man är sjuk

– lidandeminimeringsprincipen, vars utgångspunkt är att lidande är
något ont. Man bör välja den behandlingsform som minimerar
skada eller lidande

– godhetsprincipen, som innebär att varje människa har en förplikti-
gelse att göra gott. Att man bör förebygga skada och lidande, samt
eftersträva det goda i världen

– rättviseprincipen, som poängterar att det är omoraliskt att sär-
behandla vissa personer eller grupper om det inte finns etiskt
relevanta skillnader som talar för särbehandling. Alla människor
ska ha rätt till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort,
inkomst eller andra yttre omständigheter.

Patientens rättigheter ..........................................

Autonomiprincipen bör följas så långt som möjligt. Om patienten är
medvetslös eller av annan orsak inte kan uttrycka sin vilja, går bestäm-
manderätten över till en laglig ställföreträdare. Saknas sådan, och
behovet av ett medicinskt ingrepp är akut, utgår man från principen 
om ett förmodat samtycke till ingreppet, såvida det inte finns några
uppgifter som tyder på att patienten skulle varit emot. Läkaren bör
alltid försöka rädda livet på en patient som är medvetslös på grund av
självmordsförsök. 

I de fall där patienten är omyndig krävs samtycke från legal ställ-
företrädare. Patienten ska dock alltid delta i beslutsfattandet efter 
bästa förmåga. Saknar patienten rättslig handlingsförmåga men ändå
klarar att fatta rationella beslut, ska dennes beslut respekteras.

Autonomiprincipen gäller även efter att man har dött, i och med 
att det alltid är den avlidnas kända vilja som skall följas. Se faktabladet
om lagstiftningen.
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Etik inom transplantations-
verksamheten
En förutsättning för all transplantationsverksamhet är
organdonation. I grund och botten är det inte transplanta-
tionskirurgin, som har behov av organ. Det är kroniskt, ofta
livshotande sjuka patienter som för sin livskvalitet eller för
sin överlevnad behöver organ från andra människor.
Vid frågan om organdonation står människor – anhöriga
och personal – nästan alltid inför plötslig och oväntad
död i alltför unga år av en människas liv.
Vid frågan om transplantation står människor – patienter,
anhöriga och personal – inför de nya livs- och överlevnads-
möjligheter, som den medicinska utvecklingen för med sig.
Det gamla talesättet: ”Den enes död – den andres bröd!”
får plötsligt en ny och annorlunda innebörd. Därför är det
viktigt att varje organdonation och hela transplantations-
verksamheten präglas av en god etik. Vid donation av
organ och vävnader för transplantation kretsar de etiska
frågeställningarna framför allt kring tre verb: att ta, att ge
och att ta emot.
Att ta
Att ta någonting från en annan människa utan att fråga
henne betraktas i allt mänskligt liv som stöld. Man ska
naturligtvis inte ta, ”stjäla”, kroppsdelar från en annan
människa utan att veta dennes inställning. Av denna
enkla anledning är det alltid den dödes vilja som gäller
vid organdonation.
Att ge 
Att ge något till en människa betraktas i allt mänskligt liv
som en gåva. I samma ögonblick som givaren överläm-
nat gåvan till mottagaren är gåvan inte längre givarens,
utan mottagarens.
Att ta emot
En människa som tar emot ett livsviktigt organ från en död
människa måste få känna och vara övertygad om att hon
har fått möjlighet att leva vidare tack vare den människans
generositet – inte på en annan människas bekostnad.
Att ta ställning
Att ge något av sig själv till en annan människa är en
mycket personlig fråga. När det gäller donation av organ
för transplantation är det därför en självklar rättighet för
varje människa att ta ställning för eller emot. Jag skulle
dock vilja gå ett steg längre och påstå: det är vår skyldig-
het att ta ställning. Vi skall inte försätta varken vår familj
och våra närmaste eller läkare och sjukvårdspersonal i
den situationen att de inte vet vår inställning, om vi skulle
dö på ett sådant sätt att organdonation är möjlig.

Daniel Brattgård
Sjukhuspräst, Sahlgrenska Universitetssjukhus
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Prioriteringsprinciper ...........................................

Prioritering och fördelning av sjukvårdens resurser bygger till stor del
på rättviseprincipen. Rättvisa kan betyda olika saker för olika männi-
skor, till exempel lika mycket åt alla, åt var och en efter behov, åt var
och en efter förtjänst, ”först till kvarn”, att man ska lotta, eller något
annat. Det beror också mycket på sammanhanget. 

För sjukvårdsverksamheten har fastställts att resurserna ska fördelas
enligt principen: åt var och en efter behov. Enligt ett riksdagsbeslut har
det dessutom bestämts att prioriteringar inom vården ska baseras på en
etisk plattform bestående av tre grundläggande principer, vilka är rang-
ordnade enligt 

– människovärdeprincipen, enligt vilken alla människor har lika och
samma rätt till vård oberoende av personliga egenskaper och funk-
tioner i samhället

– behovs- och solidaritetsprincipen, enligt vilken resurserna bör sat-
sas på områden (verksamheter och individer) där behoven är störst

– kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig relation mel-
lan kostnader och effekt, mäts i hälsa och livskvalitet.

Det innebär att svåra sjukdomar ska gå före lindrigare, även om vården
av svårare sjukdomar kostar väsentligt mycket mer. Det är inte förenligt
med de etiska principerna att generellt låta en patient stå tillbaka på
grund av sin ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden.
Däremot är det förenligt med principerna att ta hänsyn till omständig-
heterna som begränsar nyttan av de medicinska åtgärderna. 

Med dessa etiska principer som grund har man fastslagit ytterligare
riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. I första hand
kommer

– vård av livshotande sjukdomar

– vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt
invalidiserade tillstånd eller för tidig död

– vård av svåra kroniska sjukdomar 

– palliativ (lindrande men ej botande) vård av svåra kroniska
sjukdomar

– samt vård av människor med nedsatt autonomi. 

Källor: Medicinsk-etiska regler och riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal, Ulf H. Fröberg
och Marie Gulbrandsen, Institutet för Medicinsk Rätt AB

Etik i praktiken – yrkesetisk idéskrift, Vårdförbundet SHSTF

National Encyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker
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Raymond och Helene miste sin femårige son efter 
en trafikolycka för snart fem år sedan.

”Stefan blev svårt skallskadad. Efter två operationer
insåg vi att vi skulle förlora honom.
Han dog när han låg i respiratorn. Vi hade diskuterat
frågan om organdonation året tidigare och ställt oss
positiva när det gällde oss själva. Så trots denna
oerhörda tragedi var det ett självklart beslut att donera
hans organ. Stefan hade ju ingen nytta av dem längre.
Och det beslutet vi fattade då har bara känts bättre
med åren. För mitt i allt elände finns det ändå något
positivt. Stefan är död, men ur det tragiska har fyra
andra barn fått leva. Vi tänker inte på vilka de är, men
de lever tack vare Stefan och det har hjälpt oss i
sorgearbetet. För hade vi inte tagit det beslutet den
dagen hade ju inte bara Stefan varit död idag.”

Vad är etik?
Reflektion över och dialog omkring livsåskådning 
och människosyn, värderingar och normer 
som visar sig i, och som döljer sig bakom vårt 
förhållningssätt, våra ord och våra handlingar.

Daniel Brattgård
Sjukhuspräst, Sahlgrenska Universitetssjukhus
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Religion och organdonation
De flesta av de stora världsreligionerna ställer sig positiva till organ-
donation och transplantation. Det betonas dock ofta, att allt bör ske
med stor respekt för den döda kroppens integritet. De olika religioner-
nas allmänna syn på döden och den döda kroppen präglar naturligtvis
deras inställning i denna fråga. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka, att det inom varje religion finns
enskilda människor, som av religiös övertygelse kommer till en annan
uppfattning än den som religionen officiellt bekänner sig till. Det finns
enskilda kristna, enskilda muslimer, enskilda judar som tar ställning
emot organdonation. Det kan ske både av religiösa och mer personliga
skäl. Respekten för varje människas egen integritet och autonomi
kräver respekt för varje människas personliga ställningstagande när 
det gäller vad man får göra med kroppen efter hennes död.

Här följer några exempel på hur man tänker inom tre av de stora
världsreligionerna – judendom, kristendom och islam.

Judendom............................................................

Judendomen är till sitt innersta väsen en debatterande religion. Det
finns ett självironiskt judiskt talesätt som lyder: där det finns två judar,
finns det minst tre åsikter. Samtidigt finns det grundläggande, etiska
principer, som allt resonemang måste bygga på och föras tillbaka till.
När det gäller ställningstagande till organdonation och transplantation
är det framför allt två principer som är aktuella.  

Den ena principen är Kibud Hamet. Den står för vördnad och
respekt för den döde och den döda kroppen. Den andra principen är
Pikuach Nefesh. Den står för plikten att främja livet och respekten för
livets helgd.

Kibud Hamet innebär att man på många olika sätt är skyldig att visa
inte bara den döde utan också den döda kroppen all tänkbar respekt och
vördnad. Till detta hör t.ex. att det för juden är viktigt att begravas hel.
Vid ett tillfälle samtalade jag med en judisk rabbin, som ju äldre han
blev allt oftare återkom till en fråga. Han hade i unga år av medicinska
skäl blivit tvungen att amputera sin fot. Nu inför sin förestående bort-
gång blev detta ett problem för honom – att han inte kunde begravas
hel, eftersom han inte visste, var hans amputerade fot var ”begravd”. 

Enbart med utgångspunkt från Kibud Hamet – principen om respek-
ten för den döda kroppen – skulle därför organdonation ur ett judiskt
perspektiv innebära en kränkning av den döda kroppen. Men – här
kommer den andra principen in: Pikuach Nefesh – plikten att främja
livet och respekten för livets helgd. Genom organdonation och trans-
plantation kan en människa rädda livet på eller ge flera andra männi-
skor helt nya livsmöjligheter. 

När man därför lägger Kibud Hamet i den ena vågskålen och
Pikuach Nefesh i den andra vågskålen, råder det ingen tvekan om
vilken som väger tyngst. Det gör plikten att främja livet och respekten
för livets helgd. Mot den bakgrund säger judendomen ja till donation
och transplantation.
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Religiösa inställningar
Buddism
Organdonation är en fråga om individens samvete.

Grekisk ortodox
Ingen invändning mot behandling som bidrar till att
återuppbygga hälsan, men donation av hela kroppen i
exprimentiellt eller forskningssyfte är inte förenligt med
traditionen.

Hinduism
Organdonation är individens beslut.

Islam
Majoriteten av de lärda muslimerna åberopar principen
att prioritera räddandet av mänskligt liv. De har därför
tillåtit organdonation som en nödvändighet för att nå
detta mål. Muslimer godkänner donationer så länge
donatorn har lämnat ett skriftligt meddelande i förväg.
Organ får inte förvaras, utan måste transplanteras direkt.

Jehovas vittnen
Organdonation är en fråga om individens samvete, med
förbehållet att alla organ och vävnader måste tömmas
på blod innan de transplanteras.

Judendom
Om det är möjligt att rädda liv så är det obligatoriskt att
göra det. Att ge någon synen tillbaka genom en horn-
hinnetransplantation, betraktas även det som att rädda
liv. Den personal som utför donationsingreppet skall
vara insatt i judendomens syn på donationsfrågorna.

Katolicism
Transplantation och donation uppmuntras av Vatikanen
och betraktas som en välgörenhetshandling.

Protestantism
Stödjer och uppmuntrar organdonation.

Shinto 
Den döda kroppen anses som oren och farlig. Den till-
skrivs stor makt, och att skada den är enligt folktron ett
allvarligt brott. Anhöriga är rädda för att ge tillstånd till
att ta den avlidnes organ, eftersom detta kan skada
relationen mellan dem och den döde.
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Kristendomen ......................................

Ett uttryck för kristendomens sätt att närma sig frågan
om organdonation och transplantation är det tal som
påven höll vid den 18:e internationella transplantations-
kongressen, som hölls i Rom i månadsskiftet
augusti/september 2000. 

”Transplantationer är ett stort steg framåt i veten-
skapens tjänst till mänskligheten. Många människor
lever idag tack vare en organtransplantation.

Mer och mer har transplantationstekniken visat sig vara
ett viktigt medel för att uppnå medicinens främst mål –
att tjäna mänskligt liv.

...Det måste först betonas, som jag påpekat vid ett
annat tillfälle, att varje organtransplantation grundar
sig i ett beslut av stort etiskt värde: beslutet att utan
belöning skänka en del av ens egen kropp för någon
annans hälsa och välbefinnande. Häri ligger det ädla 
i gesten, en gest som är en äkta kärlekshandling.

Detta medför en omedelbar konsekvens av stor etisk
betydelse: behovet av ett informerat samtycke. För att
kunna fastställa det eller ge individen möjlighet att neka
på ett fritt och samvetsgrant sätt krävs det att individer
informeras grundligt om den förestående behandlingen.

...Erkännandet av den mänskliga individens unika dig-
nitet har ytterligare en konsekvens: vitala organ kan
endast tas efter döden, det vill säga från någon vars död
fastställts med säkerhet.

...dagens kriterier för fastställande av döden, det vill
säga det fullständiga och oåterkalleliga bortfallandet av
hjärnans aktivitet, om de appliceras rigoröst, motsäger
inte en genomtänkt människosyn.

...Ytterligare en fråga av stor etisk betydelse är fördel-
ningen av donerade organ genom väntelistor och priori-
teringar. ... frågan om vem som skall prioriteras som
mottagare av ett organ, skall bedömas utifrån immuno-
logiska och medicinska faktorer.”

Till detta kan läggas när det gäller kristendomens
inställning till organdonation: om man kan tänka sig 
att ta emot organ från en annan människa bör det vara
en självklarhet, att man också kan tänka sig att ge
organ till en annan människa. I den gyllene regeln
uttrycks detta på följande sätt: ”Allt vad ni vill att 
människorna skall göra för er, det skall ni också göra
för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” 
(Matt. 7:12) Mot denna bakgrund säger kristendomen
ja till organdonation och transplantation.

Islam ..................................................

När man inom islam ställs inför nya frågeställningar,
där det inte går att finna ett direkt svar ur Koranen eller
ur Profetens uttalanden, letar man efter analogier som
kan ge ledtrådar till ett religiöst ställningstagande.
Följande resonemang är ett exempel på hur man inom
islam kommer fram till sitt ställningstagande till organ-
donation och transplantation:

”Umar ibnul-Khat tab, den andre Kalifen, fastslog
att om en man som bodde på en viss ort skulle dö av
svält då han inte kunde försörja sig, skulle detta sam-
hälle bötfällas (fidiah) på samma sätt som om de hade
dödat honom. Liknelsen till att man dör på grund av
brist på blodtransfusion eller en donerad njure är myck-
et nära.

Två av profetens traditioner verkar vara ganska rele-
vanta i detta sammanhang. Den ena är: ”De rättrogna
är i sin ömsesidiga kärlek och empati som en kropp: 
om en medlem klagar över en åkomma samlar sig alla
andra medlemmar i ett gemensamt svar.” Den andra
traditionen säger: “De rättrogna är till varandra som
byggstenar i ett helt hus: de förstärker varandra.”

Gud beskrev de rättrogna i Koranen så här: ”De
prioriterar andras behov framför sina egna.” Detta är
ett ännu längre steg än att donera en njure, för dona-
torn kan avstå från en av sina njurar och leva ett nor-
malt liv med den andra, vilket man rutinmässigt fast-
ställer medicinskt innan donationen sker.

Om de levande kan donera, då kan de döda göra
ännu mer: och ingen skada tillkommer den döda
kroppen om hjärtat, njurarna, ögonen eller vävnaderna
tas för att användas hos en levande. Detta är verkligen
kärlek som direkt uppfyller Guds ord: ”Och vem den
än är som räddar ett mänskligt liv är det som om han
eller hon har räddat hela mänskligheten.” Ett försik-
tighetsord, däremot, behövs. Donation bör vara av 
egen fri vilja. Annars kommer diktaturerna att beslagta
människors organ och därigenom bryta mot två
islamiska grundrättigheter: rätten till frihet och rätten
till egendom.

I de rättrognas församling bör det finnas gott om
donatorer. Och donation bör vara frukten av tron och
kärleken till Gud och hans undersåtar. Andra försam-
lingar bör inte komma fram till detta ädla mål före
oss.”. 

Mot denna bakgrund säger islam ja till organdona-
tion och transplantation.

Daniel Brattgård, sjukhuspräst, 
Sahlgrenska Universitetssjukhus




