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Sammanfattning 
I frågor som rör vård och omsorg är självbestämmanderätten central. Huvudregeln är att medicinska 
insatser endast får genomföras efter att patienten har lämnat ett informerat samtycke. Detta krav är 
dock inte absolut. Informerat samtycke till behandling kräver att patienten bedöms vara kapabel att ta 
emot information och sedan lämna ett frivilligt och allvarligt menat samtycke. Rättsligt stöd för 
medicinska insatser saknas när patienten inte kan lämna ett frivilligt informerat samtycke. För 
patienter som i detta sammanhang bedöms ha bristande beslutskompetens utförs medicinska insatser 
genom utarbetad verksamhetspraxis där bland annat hypotetiskt samtycke och patientens bästa ligger 
till grund för beslutet.  

 

Ett förslag till hur beslutsoförmögnas ställning i hälso- och sjukvården ska regleras för att vara 
rättssäker och samtidigt ta erforderlig hänsyn till individens integritet och självbestämmande ska 
lämnas i april 2014 (Dir. 2012:72). I avvaktan av utredningen föreslås att verksamhetens praxis 
kodifieras i en ny patientlag (SOU 2013:2). 

 

Personer med kognitiva funktionshinder har ofta ställföreträdare i form av god man eller förvaltare. 
Ställföreträdaren kan handha ekonomiska, rättsliga och/eller sociala angelägenheter för den som 
uppdraget gäller (huvudmannen). Frågor som hälso- och sjukvård omfattas inte av uppdragsformerna. 
Inte heller närstående har någon legal beslutanderätt.  

 

Handikappolitikens främsta mål är att integrera personkretsen i det övriga samhällslivet och motverka 
att personer med kognitiva funktionshinder förblir inlärt hjälplösa genom att stärka deras 
självbestämmanderätt. En kodifiering av praxis på området kan medföra en reproduktion av det 
underläge som personer med kognitiva funktionshinder har gentemot de aktörer som bistår personerna 
i fråga i olika sammanhang. Handlingsdirigerande principer med vagt innehåll riskerar att legitimera 
rutinbetonade åtgärder på bekostnad av dessa personers rätt till självbestämmande. För att förhindra att 
personer med kognitiva funktionshinder diskrimineras bör lagstiftaren utforma neutrala rekvisit för att 
definiera beslutsinkompetens, så att vårdgivaren inte kan motivera en medicinsk insats utan patientens 
samtycke enbart på grund av att hen har ett kognitivt funktionshinder.  
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1. Inledning 

1.1. P-spruta som rutin 
Det är en vanlig arbetsdag för oss boendestödjare i en kranskommun till Stockholm. Jag 

hämtar en av våra boende, Anna, på hennes dagliga verksamhet som ligger i industriområdet. 

Vi pratar på vägen till vårdcentralen om vad vi ska göra på kvällen och jag berättar vem som 

ska sova över (dvs. ha jouren). Väl framme möts vi av distriktssjuksköterskan som småpratar 

lite med oss. Vi går in till hennes rum, Anna får ta av sig tröjan. Under lite gråt och små 

försök att göra motstånd får hon sin p-spruta. ”Nu är det i alla fall hela tre månader till nästa 

gång, det känns väl bra?” säger distriktssjuksköterskan när vi är klara och kan gå hem.1  

 

Händelsen beskriven ovan var upptakten till att skriva denna uppsats. Juridikstudier på dagtid 

och arbete inom handikappomsorgen på kvällstid medförde en insikt om den juridiska 

komplexiteten i de till synes vanliga uppgifterna inom ramen för min anställning. Det 

symboliserar de omärkbara rutiner som sker dagligen i den sociala omsorgen på olika 

områden i Sverige. Anna vet inte varför hon får sprutan. Egentligen vet ingen utav oss 

inblandade hur det kommer sig. Vi bara gör. 

 

Ett antal artiklar har skrivits till stöd för att p-sprutan eller liknande behandling för personer 

med kognitiva funktionshinder är en än mer utbredd rutin i andra kommuner än min egen. I en 

fokusrapport från Stockholms läns landsting (SLL) föreskrivs att kvinnor med utvecklings-

störning ofta ordineras preventivmedel ”för säkerhets skull”.2 I en intervju som Karin Barron 

utfört med en kvinna med kognitivt funktionshinder beskriver hon att kvinnan fick göra abort 

när det visade sig att hon var gravid, innan man först klargjort hennes inställning till ett 

eventuellt föräldraskap.3  

                                                        
1 Händelsen är självupplevd och utgör endast ett exempel på det flertalet gånger jag har haft liknande 

uppdrag inom ramen för min anställning inom handikappomsorgen i min kommun. Anna heter 
egentligen någonting annat.  

2 Stockholms läns landsting (SLL), Fokusrapport, Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras 
behov av hälso- och sjukvård, Medicinskt programarbete, 2009, s. 39.  2 Stockholms läns landsting (SLL), Fokusrapport, Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras 
behov av hälso- och sjukvård, Medicinskt programarbete, 2009, s. 39.  

3 Brusén, Peter och Hydén, Lars-Christer (red.) Ett liv som andra. Livsvillkor för personer med 
funktionshinder, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 102. 
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Personer med funktionshinder är beroende av vård och omsorg i större utsträckning än den 

genomsnittliga befolkningen, varför frågor om självbestämmanderättens begränsningar borde 

vara frekvent förekommande.4 Det finns inget register i Sverige över vilka som anses falla 

inom personkretsen, men ungefär 60 000 personer hade år 2007 stödinsatser enligt lag 

(1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), som enligt 1 § p.1 är 

tillämplig på personkretsen som avses.5 För närvarande pågår en utredning rörande besluts-

oförmögnas ställning i vården, vilket implicerar frågans aktualitet per detta nedslag, trots att 

den varit oreglerad under lång tid.6  

 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer)7 menar att rättsgrunderna för vård där samtycke inte kan 

inhämtas i dagsläget finns i tre rättsfigurer; tvångslagstiftning, nödrätten och andra former av 

rättfärdigande.8 Den pågående utredningen ska lämna förslag kring möjligheterna att 

kodifiera denna tredje form av rättsgrund för att öka rättsäkerheten inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Ingen vårdgivare som jag har kommit i kontakt med vet vem som har beslutat om p-sprutan 

eller varför man gör det:  
”Min erfarenhet är att det är p-spruta som är det vi har som besöksorsak. Vet ej om MVC / alt 
ungdomsmott. har kontakt med någon som har andra preventivmedel. Jag uppfattar det inte som att vi 
vet vem som har initierat p-sprutan. Den skrivs ju ut av andra typ gyn / distriktsläkare osv. Så frågan 
om god man el dyl påverkan måste ställas till förskrivare , inte till oss administrerare.”9  

                                                        
4 Bengtsson, Hans (red.), Politik, lag och praktik, implementeringen av 1994 års handikappreform, 

Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 273 f.  
5 Fokusrapport SLL, 2009, s. 25. Se även Brusén & Printz, s. 15. Socialstyrelsen mäter antalet personer 

med funktionshinder enligt två kategorier, en för äldre- och handikappomsorg och en för LSS-beviljade 
insatser, se http://www.socialstyrelsen.se/statistik/sverigesofficiellastatistik, hämtad den 31 mars 2013. 

6 Dir. 2012:72 Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. 
Frågan om vård med tvingande inslag som förekommer i demensvården har även diskuterats på senare 
tid, se exempelvis Kindström Dahlin, Moa & Åkerström, Sara, Tvångs- och begränsningsåtgärder inom 
demensvården – olagliga rättighetsbegränsningar, 2012.  

7 Smer, se www.smer.se. 
8 Smer, Information och samtycke – om kommunikationens betydelse i vården, Etiska vägmärken 8, 

Gotab, Stockholm, 1996, s. 34. 
9 Mailsvar från distriktssjuksköterska på frågan om vem som initierar p-sprutan. Mottaget den 22 januari 

2013. Jag har mailat till flertalet vårdcentraler och även pratat med en barnmorska på RFSU men de 
flesta har inte svarat och övriga har svarat i likhet med citatet ovan att de inte vet vem som bestämmer 
om insatsen.  
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1.2. Rätten att bilda familj 
“X is quite unable to make any sensible, informed decision for herself, so other people have to make 
it for her. Even though subjectively she feels she would like to have a baby, it remains objectively 
completely contrary to her best interests to do so.”10 

 

P-sprutan som rutin är intressant med hänsyn till att rätten att gifta sig och bilda familj är en 

av de okränkbara rättigheterna vi har i egenskap av att vara människor och 

samhällsmedborgare.11 Medborgares familjebildning och sexualitet är dock i vissa fall en 

statlig angelägenhet och frågor om familjebildning förekommer i den allmänna debatten i 

olika former. En aktuell fråga rör de incitament som staten ger för att skaffa barn även om 

man av ålder eller annan orsak är fysiskt oförmögen. Bland annat ges subventioner för så 

kallade IVF-metoder som hjälper personer som inte kan få barn att bli gravida på medicinsk 

väg.12 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (KRPF) som 

Sverige har ratificerat stadgar explicit i art. 25 p.1 (c) att alla har rätt att behålla sin fertilitet, 

vilket förmodligen har tillkommit för att markera skillnaden i synen på personkretsen efter att 

tvångssteriliseringslagarna avskaffats.13 

 

Margareta Nordeman skriver i sin handbok om utvecklingsstörning och sexualitet att även om 

alla tillskrivs en laglig rätt att skaffa barn så avråds utvecklingsstörda från att göra det och vid 

konstaterad graviditet tas frågan om abort upp.14 I snitt föds 160 barn per år i Sverige av 

mödrar med svag eller lindrig utvecklingsstörning.15 Utvecklingsstörda kvinnor får inte barn i 

                                                        
10 Detta citat är från ett engelskt rättsfall från 1998 där en kvinna med Downs syndrom hade uttryckt att 

hon ville ha en baby, varpå läkaren motiverade behovet av sterilisering på detta sätt. Donnelly, Mary, 
Healthcare Decision-Making and the Law. Autonomy, Capacity and the Limits of Liberalism, Cambridge 
University Press, 2010, s. 182, citat från mål (1998) 2 FLR 1124.  

11 Se exempelvis FN-konventionens allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art.16, 
konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna art. 23 som Sverige ratificerat 2009. Se 
även EKMR art. 12 om rätten att ingå äktenskap och bilda familj, som gäller som svensk lag, 
Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 19 §.  

12http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Svart-att-fa-barn/Fragor-och-svar-om-provrorsbefruktning-IVF/ 
hämtad den 14 februari 2013.  

13 SOU 2009:36 Främja, skydda, övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, s. 11.  

14 Nordeman, Margareta, Utvecklingsstörning i socialt omsorgsarbete, sexuella behov och uttrycksformer, 
Carlsson Förlag, Stockholm, 1993, s. 121.  

15 Bager, Börje, Läkartidningen, Nr 1-2, 2003, Volym 100, s. 22. Se även SOU 1998:38 Kvinnor, män och 
funktionshinder, s. 53. Det kan jämföras med att antalet barn som föds i Sverige år 2011 var 112 000, 
se SCB:s statistik på http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____91828.aspx, hämtat den 28 mars 
2013. 
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samma utsträckning som kvinnor utan diagnos. Detta har flera förklaringsfaktorer men 

biologisk infertilitet är inte en utav dem.16 

 

Nyligen avgjordes ett mål i kammarrätten som medför ändrad praxis rörande sterilisering för 

personer som avser byta kön.17 En person ansökte hos Socialstyrelsen om fastställelse att 

identifieras som man. Alla delar i utredningen var uppfyllda förutom kravet på sterilisering. 

Hen ville inte underkasta sig detta med motiveringen att det inte borde vara en statlig 

angelägenhet och att det är för definitivt för det fall hen vill få barn senare i livet. 

Steriliseringskravet vid införandet av lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall motiverades på 1970-talet av att det var nödvändigt för att undvika förvirring i 

släktskapsförhållandena.18 Det finns alltså ingen medicinsk motivering för kravet på 

sterilisering i förarbetena till lagen. Denna omständighet, tillsammans med att ingreppet inte 

skulle ha kunnat anses ske med samtycke från den berörde, innebär att regeln strider mot 

Regeringsformen (1974:152) (RF) 2 kap. 6 §.19 Eftersom personkretsen i fråga är begränsad 

till transsexuella personer strider regeln även mot diskrimineringsförbudet i 

Europakonventionen (EKMR) art. 14.  

1.3. Syfte och frågeställning 
Mitt övergripande syfte är att utifrån rutinen om p-spruta illustrera problematiken rörande 

personer med kognitiva funktionshinders faktiska status som rättssubjekt i olika sammanhang.  

 

Ett delsyfte är att analysera begreppen beslutsinkompetens och självbestämmande i det 

sammanhang som återges i inledningen, dvs. att ett ingrepp rutinmässigt sker utan att 

personen i fråga själv har initierat det. Uppsatsen handlar om de personer som inte vet varför 

de får sprutan. De har inte begärt att få den men har inte heller uttryckt att de inte vill ha den. 

Ytterligare ett delsyfte i uppsatsen är att diskutera hur lagstiftning på området kan bidra till 

och/eller ytterligare komplicera situationen.20  

                                                        
16 Örn, Peter, Läkartidningen, nr. 1-2, Volym 100, 2003, s. 24 där en utav förklaringsfaktorerna anges 

vara ”det ökade psykosociala stödet dessa kvinnor fått och deras möjlighet till reglerat barnafödande.”  
17 Kammarrättens dom, 2012-12-19, Mål 1968-12.  
18 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, 1 § p.5. 
19 Friheten från påtvingat kroppsligt ingrepp får begränsas genom lag men måste ändå vara förenlig med 

demokratiska värderingar enligt RF 2 kap. 20-21§ §.  
20 Enligt Dir. 2012:72 ska utredningen redovisa sina förslag på hur beslutsoförmögnas ställning i frågor om 

vård och omsorg ska regleras senast den 1 april 2014.   
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Utgångspunkten är fallet med Anna och frågeställningen rör hur en reglering om 

beslutanderätt för någon annan kan utformas vid bristande beslutskompetens.21 

1.4. Metod  
I uppsatsen analyseras rutinen att ge kvinnor med kognitiva funktionshinder p-spruta ur ett 

juridiskt perspektiv. Utgångspunkten för analysen är den gällande rätten, som kan identifieras 

på olika sätt. De kriterier som använts för att identifiera den gällande rätten i uppsatsen kan 

jämföras med kriterier för fastställande av gällande rätt genom rättspositivistisk analys.22 Med 

gällande rätt avses i uppsatsen normer som är utfärdade av myndighet, exempelvis riksdag 

eller domstol, som accepteras och tillämpas av de som är, eller anser sig vara, bundna av 

rätten. Den gällande rätten identifieras och legitimeras genom de källor som ger rätten dess 

innehåll.23 Dessa källor utgörs av de traditionella rättskällorna lag, förarbeten, praxis och 

doktrin som närmare definierar rätten, men även andra faktabaserade källor som preciserar 

normers funktion eller acceptans i samhället utgör underlag.24  

1.5. Avgränsning 
Den rutin jag ovan beskrivit gäller kvinnor med kognitiva funktionshinder som tillhör vårt s.k. 

LSS-boende som ges en p-spruta var tredje månad. Dessa personer kan i vissa fall anses ha 

partiell eller relativ beslutskompetens. Uppsatsen inkluderar därför inte frågan om 

beslutanderätten för personer med s.k. absolut beslutsinkompetens, exempelvis personer som 

är medvetslösa eller små barn. Sammanlänkat med den absoluta beslutsinkompetensen är 

                                                        
21 Torbjörn Tännsjö argumenterar för att inte lagstifta kring ställföreträdarskap inom vård- och 

omsorgsfrågor för personer med nedsatt beslutskompetens. Han menar att vi bör fortsätta ha ett visst 
utrymme för dubbelmoral på området, där tvång utan stöd i lag visserligen är förbjudet men där 
vårdgivare under vissa förutsättningar ska tillåtas utöva det ändå. Han kallar detta för beskedligt tvång. 
Syftet är då för patientens bästa, både objektivt och subjektivt sett. Däremot accepterar han inte när 
det beskedliga tvånget övergår till att bli beskäftigt, med vilket menas att tvång smygs in i rutiner som 
underlättar för exv. personal men på huvudmännens bekostnad. Det finns ingen given gräns mellan vad 
som ska utgöra beskedligt eller beskäftigt tvång utan detta får bedömas i varje enskilt fall, se Tännsjö, 
Torbjörn, Tvång i vården, Thales, Falun, 1995, s. 47 ff.  

22 Se ex. Hart, H. L. A , The Concept of Law, 1994, 2 uppl., Oxford Clarendon, s. 100 ff.; Spaak, Torben, 
”Rättspositivism och juridisk argumentation”, JT nr. 3 2005/06 s. 572. 

23 Jfr. Raz, J, The authority of law: Essays on law and morality, 2 u., Oxford university press, New York, 
2009, s. 43 ff. 

24 Hollander, Anna & Alexius Borgström, Katarina, Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 22.    
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frågor om akuta vårdinsatser, vilket därmed också bortses från.25 Inte heller kommer jag att ta 

upp frågan om rättsprocessen i frågor på medicinrättens område eftersom detta i sig skulle 

utgöra underlag för en uppsats.26 Socialstyrelsens tillsynsverksamhet eller HSAN27 m.m. 

kommer därför inte närmare att behandlas.28 Fokus för frågan ses ur lagstiftarens perspektiv 

vid utveckling på området, snarare än domstolens roll att tolka och tillämpa gällande rätt. 

Därför är inte den konkreta situationen avsedd att utredas ur ett straffrättsligt perspektiv. Jag 

intresserar mig alltså inte för om någon enskild är straffrättsligt ansvarig.  

1.6. Semantiska överväganden   
Begreppet handikapp kan ha en negativ konnotation och i dag används vanligen istället 

begreppet funktionshinder, även om ordet handikapp fortfarande förekommer i olika formella 

sammanhang.29 Handikapp och funktionshinder avser samma sak och syftar idag till 

samhällets ansvar för tillgänglighet och inkludering, snarare än till den enskilde individens 

status. Ett handikapp är beroende av miljön i vilken vi lever och denna är ibland begränsande 

för vissa personer. Om framkomligheten är fullgod för alla samhällsmedborgare på allmänna 

platser så är en rullstolsburen person i den meningen inte längre handikappad.30 Termen 

utvecklingsstörning har fått en negativ laddning i dagligt tal men är i dagsläget fortfarande 

den gängse definitionen och används i lagtext.31 En förändring från omsorgslagen (1985:568) 

är att man tagit bort ”psykiskt” före utvecklingsstörd i texten, eftersom det inte fyller någon 

förtydligande funktion.  

 

                                                        
25 Se t.ex. Dir. 2012:72 s. 7 angående nödrätten i Brottsbalken (1962:700) (BrB) 24 kap. 4 § som tillåter 

beslut från vårdgivare utan samtycke som endast är avsedd att utnyttjas i undantagsfall. Detta rör sig 
därmed om situationer där det är fullständigt uteslutet att kommunicera med patienten för att få deras 
åsikt om en viss insats.   

26 Exempelvis förvaltningsprocessens utveckling i förhållande till EU-rätten, se Nergelius, Joakim, 
Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 79 f. T.ex. 
kunde frågan diskuteras om patienträttigheter med hänsyn till det processuella förfarande som i vart fall 
teoretiskt kan ske vid överträdelser från vårdgivarens sida.  

27 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, se http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen-
/hsan/halso-och-sjukvardens-ansvarsnamnd, hämtat den 31 mars 2013. 

28 För en sammanfattning över tillsynsverksamheten när kravet på samtycke från patient inte har 
inhämtats, se SMER Etiska vägmärken nr. 8, Information och samtycke, s. 39 f.  

29 T ex. HSO, Handikappförbunden som beskriver sin verksamhet som en funktionshindersrörelse men 
behåller benämningen handikapp som organisatoriskt namn, se www.hso.se.  

30 SOU 1991:46 Handikapp – Välfärd – Rättvisa, s. 56 f. 
31 Se exempelvis LSS 1 § p.1.  
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På samma sätt som begreppet ”rullstolsbunden” har bytts ut till ”rullstolsburen” för att 

språkligt förändra uppfattningen om att rullstolen är ett hjälpmedel och inget som en person är 

bunden till, har diskussion på senare tid behandlat begrepp med negativ konnotation som 

”störning” där ”nedsättning” eller ”hinder” är ett mindre stigmatiserande ordval. Jag kommer 

huvudsakligen att använda begreppet personer med kognitivt funktionshinder när det är jag 

som författare som tillför information och avser personkretsen i fråga.32 Jag kommer dock att 

använda det tidstypiska begreppet under avsnittet om historik, eftersom jag uppfattar att det 

språkliga bruket har en stor inverkan på uppfattningarna från den kontext ur vilken vi ser 

tillbaka på. I diskussionen om personens rättsliga status i hälso- och sjukvårdssammanhang 

används huvudsakligen begreppet patient, vilket måste särskiljas från rättssubjektets status i 

övrigt.33 

 

I denna uppsats används termen beslutskompetens/beslutsinkompetens. Begreppet 

beslutsinkompetens används för att beskriva tillståndet när en enskild inte kan ta egen 

ställning i vård- och omsorgsfrågor. Själva begreppet varierar och vissa förespråkar istället 

termen beslutsoförmåga för att undvika missförståndet att personen i fråga har förlorat sin 

status som rättssubjekt. 34 De olika begreppen innebär ingen skillnad i sak utan syftar till 

frågan om en patient kan anses vara kapabel att fatta ett beslut eller inte. 

 
 

 

                                                        
32 Fernell, Elisabeth, Adelius, Rut, Viberg, Elisabeth & Bråkenhielm, Görel, Läkartidningen nr 28-29, 2005, 

volym 102, s. 2064 ff som förespråkar begreppet kognitivt funktionshinder. 
33 Med andra ord, endast under den tid vi är hos en vårdgivare på vårdcentral eller liknande inrättning, är 

vi patienter.  
34 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap i vård och omsorg, Gleerups Utbildning AB, 2012, s. 39. 
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2. Bakgrund   

2.1. Funktionshinder 
Det finns ingen allmän definition av begreppet funktionshinder och det är därför svårt att 

uppskatta hur många som kan anses falla inom personkretsen.35 Bengt Nirje beskriver 

begreppet funktionhinder som ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar, aktivitets-

begränsningar och delaktighetsinskränkningar.36 Genom denna definition inryms såväl per-

sonliga egenskaper som samhälleliga strukturer som tillsammans utgör ett funktionshinder. 

 

I samband med ratificerandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (KRPF) uppskattade man att det år 2007 fanns omkring 50 miljoner 

funktionshindrade i EU.37 I förarbeten till antagandet av konventionen gavs begreppet 

funktionshinder och funktionsnedsättning följande beskrivning:  

 
”Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder beskriver i sin tur begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen.”38  

 

KRPF art. 2 definierar personkretsen som:  

 
”Personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i 

samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor 

som andra.”39  

 

Ett funktionshinder uppstår när man inte kan leva ett drägligt liv på grund av bristande fysiska 

eller psykiska förmågor i jämförelse med genomsnittspopulationen. I RÅ 1999 ref. 54 

diskuterades hur omfattande nedsättningen ska vara för att en person ska beviljas stöd enligt 

LSS. Personen i fråga hade en svår synskada och ansökte om ledsagarservice enligt 9 § p.3 

LSS men fick avslag då kommunen inte tyckte att hans funktionshinder hade den 

                                                        
35 Brusén & Printz, handikappolitiken i praktiken, s. 13 f.  
36 Nirje, Bengt, Normaliseringsprincipen, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 14.  
37 Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, s. 9. 
38 A.a., s. 8. 
39 A.a., s. 15. 
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omfattningen som krävs för att LSS skulle vara tillämplig. RegR (nuvarande HFD) slog fast 

att kriterierna för personkretsen skulle vara i) stora funktionshinder, ii) betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen som därmed kräver iii) ett omfattande stödbehov. Under senare 

decennier har de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, DAMP och ADHD, samt 

förvärvade hjärnskador inrymts i personkretsen som avses.40 För att kunna tala om ett 

funktionshinder måste det därmed röra sig om stora och betydande svårigheter.  

 

Med kognitivt funktionshinder avses en utvecklingsstörning.41 Socialstyrelsen definierar 

kognitiva funktionshinder som nedsatt intelligens som är konstaterad före 18 års ålder och 

som innebär en begränsning i sociala, utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter. Med 

begränsning menas en svårighet med vad som typiskt kan krävas av personer för att lösa 

abstrakta, intellektuella och vardagliga praktiska problem.42  

 

Nirje beskriver det kognitiva funktionshindret som ”tre svårigheter i samverkan” för att 

undvika en homogeniserande effekt. Den första svårigheten han beskriver är problemet med 

att förstå andra, den kognitiva skadan. Här krävs en lämplig pedagogisk utvecklingsmetod för 

att stimulera personkretsen till lärande. Vidare beskriver Nirje problemet med kunskaps-

begränsningen, svårigheterna att förstå omvärlden. Här ligger ansvaret på samhället eftersom 

en segregering i vardagliga händelser leder till ett ytterligare avstånd från det liv vi andra 

lever. Begränsningar på grund av inlärningssvårigheter och erfarenheter antas bidra till en 

mindre chans att utveckla ett gott omdöme. Det tredje problemet kallas delaktighets-

inskränkningen och rör den egna personen genom svårigheter att förstå sitt eget handikapp.43  

                                                        
40 Bruno, Linnea, Allmänna barnhusets rapport, Föräldrar med kognitiva svårigheter, att bryta ny mark, 

Edita Västra Aros, 2012, s. 13. 
41 Det medicinska begreppet är neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket syftar till nedsatt kognitiv 

förmåga. Med kognition avses hur människan förstår och uppfattar sig och sin omvärld och berör därför 
såväl möjlighet att ta in och förstå information, minnet, språket, problemlösning och beslutskapacitet, se 
t.ex. Christiansson, Sven Å & Granhag, Anders (red.), Handbok i rättspsykologi, Liber AB, 2010, s. 87.        

42 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns det för kunskap? Artikelnr. 
2005-123-3, publicering på socialstyrelsen.se i januari 2005, s. 13. 

43 Nirje, Normaliseringsprincipen, s. 94 f. 
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2.2. Preventivmedel 
P-spruta tillhör preventivmedelskategorin Gestagen-injektion i högdos44 och omfattas av 

läkemedelslagen (1992:859).45 Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) (HSL) verksamhet 

avgränsas bland annat mot vad som faller under socialtjänstlagens (2001:453) (SoL) 

ansvarsområde genom att just medicinska behandlingar som preventivmedelsförekrivning- 

och information endast får utföras av medicinskt utbildad personal. Preventivmedels-

föreskrivning och rådgivning rörande sexuell hälsa faller inom ramen för HSL:s verksamhet. 

För att förtydliga att personkretsen i fråga omfattas föreskrivs explicit i förarbeten att rätten 

för personer med funktionshinder på hälso- och sjukvårdens område innefattar rådgivning 

rörande sexuell och reproduktiv hälsa.46 

2.3. Den rättsliga statusen för personer med kognitiva 
funktionshinder 

Personer med kognitiva funktionshinder har under 1800- och 1900-talet betraktats och 

behandlats avsevärt annorlunda i förhållande till den övriga vuxna befolkningen. Individerna 

har betraktats som en homogen grupp som skiljer sig avsevärt från den övriga befolkningen 

och som samhället antingen ska skydda eller skyddas från. Svensk uppslagsbok från 1955 

beskriver personkretsen som: 

 
”sinnesslöa som ofta visa sig besvärliga eller farliga för sin omgivning exempelvis oförmögna till social 

anpassning genom deras aggressivitet, sexuella opålitlighet, vagabonderi, arbetsskygghet, prostitution, 

alkoholism och kriminalitet.”47  

 

Socialpolitiska attityder har varierat från att betrakta funktionshindret som en sjukdom där 

symptomen innebar en annorlunda moralisk uppfattning med tveksamma värderingar och 

livsåskådningar, till handikappreformens grundvalar att det är samhället som gör vissa 

individer handikappade och att de ska ha samma rättigheter och möjligheter till ett normalt liv 

som personer utan diagnos.  
                                                        
44 Se exempelvis http://preventivmedel.nu/preventivmedel/p-spruta/, hämtad den 31 mars 2013. 
45 Läkemedelslagens 1 § definierar läkemedel som varje substans eller kombination av substanser som 

kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera 
fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa 
diagnos.   

46 Prop. 2008/09:28, s. 70. Personkretsen i fråga har, som närmast ska redogöras för, inte alltid haft 
samma rättsliga status och har därmed inte omfattats av vissa lagar. 

47 Nordeman, Margareta, Utvecklingsstörning, s. 24.  



11 
 

 

Under 1800-talet betraktades de ”sinnesslöa” som en homogen grupp som var särskilda både 

från ”normala” och från ”sinnessjuka” personer. Under första halvan av 1900-talet var målet 

för statsapparaten att förhindra att fler föddes med dessa avvikande beteenden, vilket 

resulterade i diverse lagstiftning för ”rashygien”.48 För att undvika att befolkningen till viss 

del bestod av sinnesslöa medborgare som belastade samhället och var en samhällsfara, 

infördes sterilisering med olika tvångsåtgärder.49 Detta innebar att sterilisering fick ske utan 

samtycke från patienten, under förutsättning att personen hade ”rättsinkapacitet”. 

Rättsinkapacitet definierades som en person som varaktigt saknade förmåga att lämna ett 

giltigt samtycke. Utöver detta krävdes en risk för att personen skulle antas föra vidare en 

ärftlig sinnessjukdom (s.k. eugenisk indikation). Det andra rekvisitet beskrivs som social 

indikation och innebar att personen inte skulle kunna ”handhava vårdnaden om sina barn”.50 

Syftet med steriliseringarna på 1930- och 1940-talen var helt enkelt att undvika att dessa 

”sinnesslöa” individer fick barn.51 Maija Runcis avhandling visar att läkare ofta vägde in 

sexualitet för bedömningen om en person ska betraktas som sinnesslö, då man betraktade 

”ohämmad sexualitet” som en eugenisk faktor för sterilisering.52 Vid diagnosticering av de 

som klassades som sinnesslöa beskrevs de ofta som ”sexuellt vidlyftiga” och ”sexuellt 

opålitliga”.53 Uppfattningen att dessa sinnesslöa personer hade en avvikande syn på sexualitet 

menade man innebar en moralisk fara i samhället.54  

 

Från slutet av 1950-talet växte dock kritiken mot institutionerna och diskussionen om en mer 

jämlik status för personkretsen fördes upp på agendan.55 Genom instiftandet av omsorgslagen 

1968 fick personer med kognitiva funktionshinder rätt till vård, boende, utbildning och 

sysselsättning.56 Vårdbehovet skulle premieras före förvaring och under 1970 och 80-talet 

började man nedmontera institutionerna.57 Maria Runcis visar dock att begreppet sinnesslö 
                                                        
48 Tydén, Mattias, Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975, 2u., Acta 

Universitatis Stockholmiensis, 2002, s. 250. 
49 A.a., s. 250. Bland annat användes sterilisering som villkor för att få gifta sig. 
50 Tydén, Från politik till praktik, s. 54 f. 
51 Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, Stockholm, 1998, s. 277. 
52 A.a., s. 120 f.  
53 Tydén, Från politik till praktik, s. 65. 
54 A.a., s. 414. 
55 Brusén & Hydén, Ett liv som andra, s. 12.  
56 Bruno, Linnea, Föräldrar med kognitiva svårigheter, s. 7.  
57 Tydén, Från politik till praktik, s. 413. 
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förekom i steriliseringsansökningarna och i läkarutlåtandena fram till nedmonteringen på 

1970-talet.58 Just ”förståndet” förklarades vara vad som fattades dessa:  

 
”Den psykologiska definitionen tar fasta på att det är just förståndsfunktionen hos de utvecklingsstörda 

som avviker från det normala och att det är detta som utgör de utvecklingsstördas särdrag.”59  

 

Under 1980- och 90-talet ändrades även den statliga organiseringen av omsorgsfrågor från 

regelstyrning till målstyrning, där den offentliga förvaltningen decentraliserades och ansvaret 

fördelades mellan kommuner och landsting. Även styrningen inom kommunerna flyttades ner 

till varje enskild verksamhet i större utsträckning än tidigare.60 Handikappreformen som 

påbörjades 1988 visade att det fanns omfattande brister i stöd för personer med 

funktionshinder och att det målet nu skulle vara att öka de enskildas självbestämmande och att 

skapa förutsättningar för att motverka skillnader i levnadsstandarden för personer med 

funktionshinder.61  

2.4. Likabehandligsprincipen 
Det finns vissa rättigheter som vi är bärare av endast genom att vara människor. Mänskliga 

rättigheter är ett begrepp som avser vissa grundläggande rättigheter som ska skydda oss mot 

övergrepp från det allmänna.62 På internationell nivå har Sverige ratificerat alla de centrala 

konventioner som skyddar mänskliga rättigheter, vilket innebär att den svenska lagstiftningen 

ska utformas så att grundvalarna för dessa principer respekteras fullt ut.63 Att alla ska 

behandlas lika inför lagen, RF kap. 1 2 och 9 §§ är utgångspunkten för den offentliga förvalt-

ningen och därmed även hälso- och sjukvården i Sverige.  

 

Att behandlas lika innebär att ingen får negativt särbehandlas på grund av exempelvis kön, 

etnicitet, funktionshinder, ekonomiska förutsättningar eller var i landet man bor.64 

                                                        
58 Runcis, Steriliseringar i folkhemmet, s. 233. 
59 Grunewald och Bakk m.fl., Omsorgsboken, en bok om psykisk utvecklingsstörning. Avsedd för vårdlinjen 

på gymnasiet och annan vårdpersonal. Nacka 1973, Esselte studium AB, s. 7 f.  
60 Brusén, & Hydén, Ett liv som andra s. 12 f. 
61 Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken, s. 

11.  
62 Fisher, David, Mänskliga rättigheter, en introduktion, 4 u., Norstedt Juridik, Visby, 2007, s. 13. 
63 Se exempelvis prop. 2008/09:28 s. 7. 
64 Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag, s. 27 f och DiskrL 1 § som anger funktionshinder som en 

diskrimineringsgrund.  
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Regleringen i RF har förtydligats och förstärkts i diskrimineringslag (2008:567) (DiskrL) som 

förbjuder negativ särbehandling.65 Med likhet avses att vid en jämförelse mellan två 

rättssubjekt så får inte de i DiskrL1 § angivna diskrimineringsgrunderna vara skäl för olika 

behandling.66 Hur särbehandling i vissa fall ska regleras är en uppgift för riksdagen.67 

 

Diskriminering innebär att någon särbehandlas på ett ogynnsamt sätt.68 För att kunna avgöra 

detta krävs att det finns någon(ting) att jämföra med, dvs. hur två liknande omständigheter får 

olika utfall.69 Vid direkt diskriminering, DiskrL 4 § p.1 gör man en jämförelse av hur 

personen i fråga särbehandlas i jämförelse med någon annan som gynnas och drar sedan 

slutsatsen om detta härrör ur någon av de i 1 § uppräknade diskrimineringsgrunderna. Vid 

indirekt diskriminering, DiskrL 4 § p.2 sker en ogynnsam särbehandling av en person på ett 

medvetet eller omedvetet subtilt sätt, genom att en regel eller ett förfarande som kan verka 

neutralt i själva verket påverkar en viss person eller grupp negativt.70 Om en regel eller ett 

förfarande utgör indirekt diskriminering avgörs genom en intresseavvägning, där man först 

har att undersöka om rättsfaktumet i fråga har ett berättigat syfte. Vidare ställs frågan om det 

är ett lämpligt medel för att uppnå just det syftet och slutligen om det är nödvändigt för att 

syftet ska kunna uppnås.71  

 

Målsättningsparagrafen i HSL 2 § anger att verksamheten ska sträva efter en god hälsa och 

god vård på lika villkor för hela befolkningen. Att diskriminering inte får förekomma för 

personer med funktionshinder inom hälso och sjukvården stadgas explicit i DiskrL 2 kap. 13 

§.72 

                                                        
65 Staaf, Annika & Zanderin, Lars (red.), Mänskliga rättigheter i svensk belysning, 2 u., Liber AB, 

Helsingborg, 2011, s. 111. 
66 Diesen, Christian, Lernestedt, Claes, Lindholm, Torun & Pettersson, Tove, Likhet inför lagen, Natur och 

Kultur, Stockholm, 2005, s. 22. 
67 Staaf & Zanderin (red.), s. 128 f. Det svenska rättsliga landskapet skiljer alltså på behörigheter mellan 

rättstillämpande och rättsbildande institut. 
68 Fransson, Susanne & Norberg, Per, Att lagstifta om diskriminering, SNS förlag, 2007, s. 20. 
69 T.ex. vid en anställningsintervju, vid ansökan om socialbidrag eller i mötet på vårdcentral. 
70 Ett ofta refererat fall rörande indirekt diskriminering är det s.k. Volvo-målet AD 2005 nr. 87 där frågan 

var om ett längdkrav för anställning ansågs diskriminerande eftersom män generellt är längre än 
kvinnor.  

71 Karlsson, Anders, Diskrimineringslagen – en kommentar, Jure Förlag AB, Stockholm, 2009, s. 32 f.  
72 Sverige har även 2009 ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och har 

därmed förbundit sig att efterfölja de krav som konventionen ställer på utökat skydd för personkretsens 
rätt till självbestämmande och delaktighet m.m. Se Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 
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2.5. Förbud mot rättighetsbegränsande åtgärder inom 
kroppsvården 

Alla är skyddade från påtvingade kroppsliga ingrepp enligt RF 2 kap. 6 §. Medicinering 

omfattas om det kan medföra viss kroppslig förändring. En injektion med preventivmedel i 

form av spruta utgör ett kroppsligt ingrepp. 73  Denna fri- och rättighet är relativ och innebär 

att medicinska ingrepp mot en enskilds vilja i vissa fall är tillåtet, om det finns stöd i 

tvångsvårdslagarna, RF 2 kap. 20 §.74 Det räcker därför inte om Socialstyrelsen utfärdar 

myndighetsdirektiv eller allmänna råd till verksamheter som har att behandla dessa ingrepp.75 

Inte heller kan sedvänja stå sig som alternativ grund för rättfärdigande av medicinska ingrepp 

utan samtycke.76 Utöver detta måste dock ingreppet kunna motiveras med hänsyn till de 

allmänna uppfattningar om fri- och rättigheter som vår rättsordning förespråkar. Detta stadgas 

i RF 2 kap. 21 § som att inskränkningar endast får göras för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

 

Gränsdragningen mellan legalt och straffrättsligt tvång måste vara skarp när det rör sig om 

ingrepp mot någon annans kropp och utrönade vilja.77 Elisabeth Rynning uppställer här två 

extremiteter för hur man kan tolka begreppet påtvingat. Antingen är alla ingrepp som görs 

utan ett fullständigt fritt och angivet informerat samtycke tvång, eller så är endast ingrepp som 

utförs mot en patient med fysiskt våld för att slå bort motståndet från denne att anse som 

tvång.78 Någonstans här emellan bör rimligen utgångspunkten för vad som är påtvingat ligga. 

Gällande rätt innebär att samtycke till all form av medicinsk behandling måste finnas för att 

ingreppet inte ska anses vara påtvingat. Samtycket måste vara frivilligt avgivet, vilket innebär 

                                                        
73 Se exv. Rynning, Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och behandling. En rättsvetenskaplig studie, 

Iustus förlag AB, Uppsala, 1994, s. 100 ff. Gränsdragningen om huruvida utandningsprover, urinprov 
eller fotografering ska utgöra ett kroppsligt ingrepp m.m. har diskuterats flitigt, se exempelvis 
Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, Studentlitteratur AB, Lund, 2005, s. 100 och JO-beslut 2010-
04-26, dnr: 479-2010.  

74 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) – LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård och smittskyddslagen (2004:168). 

75 Vahlne Westerhäll, L (red.), Rättsäkerhetsfrågor inom socialrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2002, s. 269 och RF 1 kap. 20 § p.2 och 21 §.  

76 Rynning, Samtycke, s. 396.  
77 A.a. s. 103, för att det ska vara en skarp skiljelinje mellan vad som är legalt tvång och medges enligt 

lag och vad som faller utanför och därmed är rättsstridigt.  
78 A.a., s. 106 
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att om en patient känner sig tvingad eller uppfattar situationen som att det inte finns något 

alternativ så kan ett samtycke inte uppfattas som rent och frivilligt avgivet.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        
79 Kindström Dahlin & Åkerström, s. 490.  
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3. Utgångspunkterna för hälso- 
och sjukvården 

3.1. HSL som ramlag  
Målet för hälso- och sjukvården är enligt HSL 2 § att verka för en god hälsa för befolkningen. 

Alla medborgare ska garanteras tillgång till vård. Det finns ingen enhetlig definition av 

begreppet hälsa, men Världshälsoorganisationens (WHO) definition fungerar vägledande:  

 
”Hälsa förstås som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet.”80  

 

Hälsa inrymmer både psykologiska och sociala faktorer och är nära förknippat med 

självbestämmanderätten och individens frihet.81 Man kan kanske sammanfatta hälsa som varje 

enskilds bästa möjliga livskvalitet per sin kontext och givet sina förutsättningar och vilja.82  

 

Lena Rönnberg menar att vårdpersonal inte själva kan förverkliga målet enligt HSL 2 § utan 

att samverkan mellan olika samhällsaktörer som socialtjänst och försäkringskassan m.fl. ska 

bidrar till en god hälsa för befolkningen.83 KRPF stadgar i art. 25 att personkretsen har rätt att 

åtnjuta samma möjliga hälsa oberoende av sin funktionsnedsättning.84  

 

HSL är en mållagstiftning som inte är utformad efter den traditionella lagstiftningstekniken 

där ett antal rättsfaktum leder till viss rättsföljd.85 Genom att använda denna 

lagstiftningsteknik blir det grundläggande syftet med lagen mer bestående och paragraferna 

utgör ramen för verksamheten, som sedan byggs på med andra riktlinjer. 86 HSL är därmed 

                                                        
80 Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, s. 17. 
81 Greenhill, Malin & Ulfsparre, Christina, Mänskliga rättigheter för alla och envar, Norstedts Juridik AB, 

Solna, 2007, s. 113. 
82 Dvs. med hänsyn till den forskning som finns, det ekonomiska läget som råder och övriga samhälleliga 

faktorer som gynnar enskilda och bidrar till en meningsfull tillvaro.  
83 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 69.  
84 Ds. 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 82 f. Se även 

konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som anger diskrimineringsförbud i 
förhållande till rätten till hälsa, Greenhill & Ulfsparre, s. 116 f. 

85 Hollander & Alexius Borgström, s. 142.  
86 Staaf & Zanderin, s. 131. 
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inte utformad för att fungera vägledande i enskilda fall utan den praktiska lösningen ska ske 

utifrån de grundläggande normerna som lagstiftaren uttryckt både genom mål och genom 

konkreta påbud respektive förbud.87 Kritik mot denna lagstiftningsteknik är bland annat att 

det finns större risk för godtycklig tolkning av vad normerna egentligen innehåller och att det 

blir svårare att utkräva ansvar om den som har att tolka reglerna gör det på felaktigt sätt.88  

3.2. Kravet på informerat samtycke 
Patientinflytande regleras huvudsakligen i HSL 2 a-b §§ HSL och Patientsäkerhetslag 

(2010:659) (PSL) 6 kap. 1-6 §§. En grundläggande princip i hälso- och sjukvårdsrätt är att all 

vård är frivillig. Huvudregeln är att patienten ska samtycka till den behandling som erbjuds. 

Hur samtycke ska förstås framgår inte explicit i HSL.89 Utgångspunkten är att alla vuxna är 

kapabla att avge detta samtycke som rör den egna kroppen. Inom straffrätten är samtycke 

uppbyggt på tre rekvisit; det ska röra sig om ett frivilligt uttryckt samtycke av den som har att 

besluta i frågan och samtycket sträcker sig endast till den enskilda handlingen i fråga.90  

 

Rynning menar att den s.k. viljeyttringsteorin som används inom straffrätten och innebär att 

det är den faktiska förekomsten av samtycke som räcker för att ansvarsfrihet ska aktualiseras, 

inte kan tolkas analogt inom den medicinska rätten. Enligt viljeyttringsteorin kan en 

presumtiv gärningsperson frias från ansvar även om hen trodde att hen agerade mot ”offrets” 

vilja, dvs. även om gärningspersonen inte kände till att samtycke förelåg. Det räcker inte i 

vårdsammanhang att underlåta inhämtande av samtycke, även om patienten sedan visar sig ha 

haft för avsikt att inte motsätta sig vården. Samtycke enligt HSL kräver därför båda parters 

agerande.91  

 

                                                        
87 Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdlag m.m., s. 1 och Hollander & Alexius Borgström, s. 142 f. 

Andra vägledande direktiv för hur vården ska utformas är exempelvis behovs- och solidaritetsprincipen 
som innebär att den som har störst behov av vård ska prioriteras, och människovärdesprincipen som 
uttrycks som att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Dessa inryms implicit i HSL 
2 § och att all medicinsk verksamhet ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 
stadgas i Patientsäkerhetslag (2010:659) 6 kap. 1 §.  

88 Bengtsson, Hans (red.), Politik, lag och praktik, s. 93.  
89 HSL 2 a § p.3 säger att hälso och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet.  
90 Brottsbalk (1962:700) (BrB) 24 kap. 7 §. Se även Wennberg, Susanne, Introduktion till straffrätten, 8 

u., Norstedts Juridik AB, Solna, 2008, s. 40 och Rynning, s. 277.  
91 Rynning, Samtycke, s. 317, dvs. både vårdgivare och patient måste prestera för att samtycke ska ha 

uppstått.  
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Samtycke i medicinskrättslig mening är vanligtvis muntlig eller i vissa fall skriftlig men även 

konkludent, tyst, samtycke accepteras.92 I sistnämnda fall har patienten inte uttryckt sin vilja 

genom tal eller skrift, men har genom sitt agerande underförstått accepterat vad vårdgivaren 

erbjuder. Samtycket uppstår då i en mer abstrakt form som baseras på vedertagna sociala och 

psykologiska uttryckssätt, men kan även specificeras till att t.ex. innebära en nick eller att 

sträcka fram armen för vårdgivaren att undersöka eller liknande.93  

 

Att vård och behandling så långt möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten 

framgår av 2 a § 2 st. HSL och PSL 6 kap. 1 §. Vårdgivaren ska vara säker på att patienten har 

förstått innebörden av informationen och därefter samtyckt till behandlingen. Det är alltså en 

rättighet för patienten att få ta del av relevant information till beslutsunderlaget.94 Kravet på 

informerat samtycke är en förutsättning för att jämna ut maktbalansen mellan patient och 

vårdgivare, vilket tidigare varit mer accepterat.95 I KRPF art. 25 (d) stadgas att kravet på ett 

fritt informerat samtycke för medicinska insatser ska lämnas även till patienter med 

funktionshinder.  

 

Vidare anges i HSL 2 b § och PSL 6 kap. 6 § att patienten ska ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling 

som finns m.m. Beroende på omständigheter ska risker av medicinska åtgärder förklaras. I 

förarbeten angavs att eftersom varje patientfall är unikt kan inte lagen uppställa rekvisit för 

vad informationen ska utgöras av, men att den ska vara riktad till varje enskild patients 

särskilda fall.96 Information ska även ges rörande det förväntade resultatet och vilka kom-

plikationer som kan uppstå i efterhand.97  

 

                                                        
92 SOU 2004:112 Frågor för förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 572 f.  
93 Rynning, Samtycke, s. 322. 
94 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 94.  
95 Vahlne Westerhäll, Lotta (red.), Rättssäkerhetsfrågor, s. 269. 
96 Prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl., s. 44. 
97 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 76. Vad gäller preventivmedel måste därmed biverkningarna 

förklaras och information ges om hur lång tid efter avslutad behandling som kroppen återgår till sin 
normala rytm. 
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Det finns ingen enhetlig definition för hur det informerade samtycket ska utformas men någon 

form av godkännande till behandlingen i fråga ska ha uttryckts, på något sätt.98 I 

kombinationen med information från vårdgivaren, samråd med patienten och respekten för 

den enskildes integritet menar Rynning att informerat samtycke uppstår.99 Rönnberg tillägger 

att informationsskyldigheten även innebär ett ansvar från vårdgivaren att hjälpa patienten att 

värdera innehållet av informationen så att den blir användbar som underlag för ett beslut från 

patientens sida.100  

 

Frivilligheten är central för att samtycket ska betraktas som rent. Rynning menar dock att en 

viss grad av påverkan från vårdgivaren är försvarbart, så länge det inte övergår till ett psykiskt 

tvång där patienten upplever att hen blir övertalad att samtycka till något som hen inte 

egentligen vill.101 Det finns ju en kunskapsmässig skillnad mellan patienten och vårdgivaren 

som så långt möjligt behöver utjämnas. Rekommendationer i form av en redovisning av de 

nackdelar som följer av att inte underkasta sig en behandling är ju en form av påverkan på 

patientens beslut, men den är även en naturlig följd av informationskravet som ställs på 

vårdgivaren.  

 

Informationsplikten är inte absolut eftersom det kan finnas situationer där det är praktiskt 

omöjligt att delge patienten upplysningar som sitt tillstånd, exempelvis om hen är medvetslös. 

I HSL 2 b § 2 st. framgår att om informationen inte kan lämnas till patienten ska den istället 

lämnas till en närstående till patienten. Att information ska ges till närstående innebär inte att 

de får en beslutanderätt.102  

 

                                                        
98 Rynning, Samtycke, s. 316. Självklart kan begreppet informerat samtycke i sig analyseras i mindre 

beståndsdelar än den som återges här. Neil C Manson och Onora O’Neill menar att informerat samtycke 
är mer problematiskt än debatten medger och att det inte går att dra en tydlig gräns mellan den 
förlegade paternalististiska rollen som läkare haft tidigare och det nuvarande kravet på vad som ska 
omfattas för att vårdgivaren har avgett ett fullgott underlag för patienter att ta beslut på. Förmågan för 
enskilda att ta emot komplex information som kräver medicinska kunskaper gör att man sällan kan 
uppnå denna fullständiga förståelse för vilken behandling som erbjuds och även de som förstår sin 
anamnes fullständigt är sannolikt påverkad av känslomässiga faktorer rörande sin ohälsa att 
informationen och samtycket av den anledningen ändå inte fullt ut harmonierar, se Manson & O´Neill, 
Rethinking Informed Consent, Cambridge university press, 2007, s. 154, 156.   

99 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 269.  
100 Rönnberg, Hälso- sjukvårdsrätt, s. 93.  
101 Rynning, Samtycke, s. 332 f. 
102 A.a., s. 258 f.  
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Patientinflytande blir praktiskt ogenomförbart när patienten i fråga inte bedöms ha tillräcklig 

förmåga att emotta information och sedan ta ett rationellt beslut. För de patienter som inte kan 

avge ett fullgott samtycke finns ingen reglering som medger medicinska insatser utan 

samtycke. Detta skapar praktiska problem för de fall då patienten är i behov av en viss 

medicinsk insats men inte kan lämna ett informerat samtycke. Att inte kunna behandla dessa 

personer för att det inte finns någon legal grund för medicinska insatser förtar deras rätt till en 

god hälsa och skulle av den anledningen vara diskriminerande. I medicinsk praxis har 

problematiken hanterats med utgångspunkt i hypotetiskt samtycke och med hänsyn till 

patientens bästa.  

3.3. Hypotetiskt samtycke 
Ofta kan man uppleva att man vet vad en närstående tycker och tänker om en viss fråga utan 

att hen någonsin har uttryckt sig om just den saken. Det finns en intuitiv rimlighet i att 

resonera på detta sätt om personer man står nära, att man givet vissa premisser kan dra 

generella slutsatser om hur personen skulle ha resonerat. På liknande sätt baseras 

motiveringen till en alternativ grund för beslutsfattande genom det hypotetiska samtycket.103 

Den brist på lagstiftning som finns idag gör att vårdgivaren tillsammans med andra berörda 

aktörer tillämpar ett hypotetiskt samtycke för att avgöra om en insats kan rättfärdigas i 

relation till respekten för självbestämmandet.104  

 

Hypotetiskt samtycke innebär alltså att det inte finns något samtycke i grunden men att man 

gör en uppskattning om att patienten i fråga skulle ha samtyckt till insatsen om hen hade 

kunnat ta ställning.105 Patienten är inte fullständigt oförmögen att ta ett beslut, men hen anses 
                                                        
103 Terminologin varierar i den svenska diskussionen. I vissa sammanhang behandlas den alternativa 

vårdbeslutsformen som principen om hypotetisk vilja eller vikarierande samtycke, se Broström, Linus, 
The substituted judgement standard, s. 39 f. Figuren är även beskriven som en speciell form av 
presumerat samtycke, där det inte finns något egentligt samtycke i grunden men vårdgivaren tror att en 
insats är vad patienten hade velat. Jag kommer uteslutande att behandla denna alternativa 
samtyckesform som hypotetiskt samtycke, eftersom den presumerade formen oftare syftar till akuta 
insatser, se exempelvis SOU 2004:112 Frågor för god man och förvaltare, s. 578 f. där skälen för 
åtgärden ska vara betydelsefulla för patientens hälsa. Morten Klemme Nielsen menar att en bättre 
benämning skulle vara fiktivt samtycke, eftersom en hypotes syftar till något som går att pröva medan 
det i detta fall snarare är en konstruktion som inte går att prövas men som baseras på omständigheter 
som talar för att beslutet ändå ska anses vara legitimt, se Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 
61.   

104 Dir. 2012:72 s. 3. Detta gäller i de fall där personen i fråga är relativt beslutsinkompetent, till skillnad 
från när en person inte alls kan uttrycka sig och då nödparagrafen i BrB 24 kap. 4 § tillämpas, se Smer, 
etiska vägmärken 8, s. 37.   

105 Rynning, Samtycke, s. 385 och Dir. 2012:72 s. 3.  
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ha bristande förståelse om vad beslutet rör och bör därför inte få ta ett beslut på egen hand.106 

Det framstår här som orimligt att beakta personens viljeyttring som konform med kravet på 

frivilligt avlämnat informerat samtycke. En första förutsättning för att hypotetiskt samtycke 

ska aktualiseras är att patienten inte har motsatt sig åtgärden tidigare, och att ställföreträdande 

beslutsfattare inte har anledning att anta att huvudmannen skulle motsätta sig behandling om 

hen hade kunnat uttrycka det.107  

 

Hypotetiskt samtycke kan jämföras med den civilrättsliga figuren för tjänster utan uppdrag, 

negotiorum gestio. Med detta menas att en person utför en handling, en tjänst, åt någon annan 

utan att ha fått dennes fullmakt att utföra uppdraget, för att den agerande parten (gestorn) tror 

att hen gör den andre en tjänst.108 Här görs en proportionalitetsbedömning av behovet av 

insatsen i förhållande till den presumtiva skada som kunnat uppstå utan ingripande.109 

Rättsfiguren syftar till att göra en hypotetisk uppskattning där kränkningen av annans 

äganderätt eller liknande är av mindre värde än vad skadan hade inneburit för ägaren.  

 

Rynning menar dock att man inte fullt ut kan jämföra handlingar inom hälso- och sjukvården 

med andra rättsområden på så sätt att negotiorum gestio kan tillämpas analogt.110 Detta kan 

motiveras genom den skilda partsställningen i vårdsammanhang, där förhållandet snarare 

utgör myndighetsutövning än civilrättens utgångspunkt i balans i avtalsförhållandet. Däremot 

är jämförelsen mellan rättsfigurerna lika varandra genom att det ska finnas en vinning i att 

agera, det ska vara nödvändigt. Därför måste det finnas tyngre skäl för att agera än att avstå, 

med ett antagande att patienten hade velat ha insatsen om hen hade kunnat utrycka det. 

 

Rynning beskriver en tvådelad intresseavvägning för att använda det hypotetiska samtycket 

som legitimt alternativ till medicinska insatser. Initialt ska en bedömning av hur angeläget det 

är att utföra åtgärden bedömas, dvs. hur stort behov det finns för ingreppet med hänsyn till 

respekt för individens integritet och självbestämmande. Även graden av ingripande ska 

                                                        
106 Broström, Linus, The substituted Judgement standard, Studies on the ethics of Surrogate Decision 

making, Media Tryck, Lund, 2007, s. 6.  
107 Rynning, Samtycke, s. 391.  
108 Agell & Malmström, Civilrätt, s. 157. Skolexemplet är att rädda föremål ur ett brinnande hus genom att 

bryta sig in där, eller undvika översvämning genom att stänga av vattenberedaren på någon annans 
fastighet. 

109 Rynning, Samtycke, s. 386. 
110 A.a., s. 388. 
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motiveras.111 Den andra delen i intresseavvägningen syftar till mer sociala omständigheter 

utanför själva behandlingen som sådan, där man överväger vilka grunder man kan basera det 

hypotetiska samtycket på. Argumentationen kan utgå från hur en genomsnittlig person skulle 

ha ställt sig till behandlingen för att pröva om insatsen är nödvändig eller inte. 112  

 

Eftersom det inte finns ens ett konkludent samtycke i grunden vid insatser av detta slag kan 

det tolkas så att det inte ska finnas anledning att anta att personen i fråga skulle ha motsatt sig 

åtgärden. Hypotetiskt tvång inte får förekomma.113 För detta fall sätter man självbestäm-

manderätten i förgrunden och beslutsfattaren tvingas att motivera undantagen när det 

verkligen kan anses nödvändigt. Utgångspunkten är från den enskildes självbestämmande, 

motiverat med fiktiva antaganden. Dessa antaganden måste dock kunna försvaras, varför 

ställföreträdaren måste motivera en viss insats utifrån hur patienten sannolikt skulle ha velat.  

 

Att använda medicinsk praxis som beslutsunderlag i dessa situationer är inte tillräckligt med 

hänsyn till den gräns mellan påtvingat kroppsligt ingrepp och patientens självbestämmande-

rätt som framgår av såväl RF som HSL och PSL. Om det hypotetiska samtycket kodifieras 

innebär detta en viss ökad makt för ställföreträdare medan andra aktörer också kommer att ha 

en stor inverkan på beslutet.114 Hypotetiskt samtycke bygger på att ställföreträdande besluts-

fattare har kännedom om personen i fråga, varför det måste finnas någon social eller familje-

relaterad anknytning mellan ställföreträdaren och patienten.115  

 

En argumentationslinje är alltså att det krävs att det hypotetiska resonemanget bygger på 

någon form av förförståelse baserad på hur den enskilde tidigare har ställt sig i frågan eller i 

liknande situationer. Mårten Klemme Nielsen håller dock inte med om detta resonemang, dvs. 

att det redan fiktiva samtycket blir för fiktivt om det inte funnits någon indikator på 

beslutskompetens tidigare. Eftersom konstruktionen i sig bygger på en icke-existerande 

persons åsikt i en viss fråga, hur kan det spela någon roll om patienten har haft 

beslutskompetens eller inte? Det förändrar inte situationen att beslutet fortfarande ska avgöras 

                                                        
111 Rynning, Samtycke, s. 392 ff. 
112 A.a., s. 392.  
113 A.a., s. 391. 
114 Dir. 2012:72 s. 3. 
115 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 286.   
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med en fiktiv persons vilja.116 Han menar att själva agerandet inte förändras om personen har 

eller inte har haft beslutskompetens utan att detta endast påverkar underlaget på vilket man 

baserar beslutet. 

3.4. Patientens bästa 
Patientens bästa är en riktlinje som fungerar vägledande för medicinska beslut. Patientens 

bästa innebär att ställföreträdande beslutsfattare bör ta det beslut för sin huvudman som är 

mest förenligt med hens intressen.117 Huvudsakligen måste beslutet utgå från den enskildes 

subjektiva uppfattning om vad som är eftersträvansvärt i mått av livskvalitet.118 Varje 

medicinsk insats måste bedömas för sig.119 En lagfäst reglering av liknande slag finns i 

Föräldrabalkens (1949:381) (FB) 12 kap. 3 § om de allmänna bestämmelserna för 

ställföreträdarskapets uppdrag där lagstiftaren har uttryckt att god man och förvaltare bör fatta 

beslut som är mest förenligt med sin huvudmans intressen.120 Beslutsfattande med stöd i 

patientens bästa bygger också, i likhet med det hypotetiska samtycket, på en presumtion av 

vad vilket beslut som i efterhand kommer att betraktas som det bästa valet.121  

 

Medicinska insatser med utgångspunkt i patientens bästa ska vila på både subjektiva och 

objektiva argument. De objektiva intressena handlar om hur beslutet skulle motiveras 

oberoende av hur huvudmannen själv upplever situationen, dvs. med grund i allmänna 

värderingar och samhälleliga attityder om vad som uppfattas som ett gott liv, en värdig 

sysselsättningsgrad och liknande. De subjektiva intressena berör just den enskilde patienten 

och dennes förmåga att uppnå en viss livskvalitet beroende på om ett visst ingrepp ska utföras 

eller inte.122   

 

Den huvudsakliga kritiken till principen om patientens bästa som rättesnöre för tillämpningen 

inom hälso- och sjukvård är att den är så vagt utformad att nästan vad som helst kan 

                                                        
116 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 64. 
117 Broström, The substituted Judgement Standard, s. 12 f.  
118 Vilket i fallet med Anna blir en proportionalitetsbedömning av den medicinska insatsen med p-spruta 

och behovet av skydd från oönskad graviditet.  
119 SOU 2004:112 s. 634. 
120 FB 12 kap. 3 § föreskriver att ”förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt fullgöra sina 

skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde”.   
121 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 17 f.  
122 A.a., s. 18 f.  
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inrymmas i begreppet.123 Visserligen kan argument finnas för att det finns allmängiltiga 

kriterier för vad som utgör livskvalitet och god hälsa, men utan en närmare avgränsning för 

vad patientens bästa kan vara finns utrymme för godtyckliga slutsatser. Många situationer 

inom hälso- och sjukvården kan motiveras med hänsyn till patientens bästa, men en 

avvägning måste göras med hänsyn till patientens självbestämmanderätt. Hur vi betraktar en 

persons levnadssätt och hälsa kommer att bero av den samtida uppfattning som dominerar vad 

som inryms i begreppet hälsa.124  

 

Frågan om i vilka fall en person ska bedömas vara beslutsinkompetent är svår att avgränsa 

med hänsyn till patientens bästa. En person med en psykisk sjukdom som har ett 

självskadebeteende vill inte ha en behandling i enlighet med en gängse uppfattning om vad 

patientens bästa skulle vara. En person som lider av ätstörningar vill inte ha hjälp med att gå 

upp i vikt, eftersom det är en del av sjukdomen. I den delen får man då betrakta personen som 

beslutsinkompetent, eftersom den psykosomatiska ställningen fråntar patienten sin möjlighet 

att bli frisk.125 Patientmaktsutredningen behandlar denna fråga genom att inom ramen för vad 

som ska anses vara patientens bästa, bedöma viljeyttringens adekvans i förhållande till 

insatsen. Med detta menas att en person som konsekvent säger nej till behandling inte kan 

anses lämna en viljeyttring om nej-sägandet snarare hänger ihop med beslutsoförmågan. I 

sådana lägen kan alltså insatser medges enligt modellen för patientens bästa som 

beslutsunderlag, eftersom vårdgivaren kan ifrågasätta rationaliteten i den negativa instäl-

lningen till behandlingen.126 Avvägningen mellan hur stort handlingsutrymme en vårdgivare 

eller ställföreträdare har för att främja en god hälsa för en beslutsinkompetent person och 

vikten av att bevara självbestämmanderätten blir även här ett praktiskt problem i den 

medicinska verksamheten.  

 

                                                        
123 Herring, Jonathan, Medical Law and Ethics, 2nd Edition, Oxford University Press, 2008, s. 179. 
124 Hälsa är således ett kontextuellt betingat begrepp. Numera vet de flesta till exempel att rökning är 

mycket skadligt för hälsan, men för bara några decennier sedan var det mindre forskat kring och därför 
fanns mindre vetenskapligt stöd för att rökning skadar. Vårdgivare kan endast rekommendera ett visst 
levnadssätt men inte närmare påverka den enskildes beslut att göra ohälsosamma val, med hänsyn till 
att självbestämmanderätten så långt möjligt ska respekteras.   

125 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 10 f.  
126 SOU 2013:2 Patienlag, s. 183. 
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4. Självbestämmandets gränser 

4.1. Beslutskompetens/beslutsinkompetens 
När en patient inte klarar av att lämna ett giltigt informerat samtycke talar man om 

beslutsinkompetens. Begreppets innebörd och karaktär varierar och det finns ingen enhetlig 

medicinskrättslig definition eller några formella riktlinjer för när en person ska anses vara 

beslutsinkompetent.127 Vad som åsyftas är dock en person som inte kan eller inte bör tillåtas 

att fatta beslut själv eftersom hen saknar förutsättningar för att kunna uttrycka en rättsligt 

bindande viljeyttring.128 Vem som har att avgöra om beslutskompetens föreligger är 

vårdgivaren eftersom det är hen som ger informationen som patienten ska behandla.129 

 

Rynning definierar beslutskompetens som själva möjligheten att emotta och behandla 

information för att sedan kunna lämna ett rättsligt bindande samtycke i en given situation. 

Definitionen avgränsas till att beröra vård och behandlingsåtgärder.130 Beslutskompetens 

syftar både till behörighet att fatta beslut, dvs. att personen i fråga har absolut anknytning till 

ingreppet som är aktuellt (sin egen kropp) och att man har förmåga att fatta detta beslut (att 

man har tillräckliga kognitiva förutsättningar att tillgodogöra sig informationen).131  

 

Rynning delar in begreppet i absolut och relativ beslutsinkompetens. Absolut beslutsinkompe-

tens definieras som något vuxna patienter kan ha där det är uteslutet att kunna inhämta ett 

samtycke. Patienten i fråga är medvetslös eller på annat sätt i ett tillstånd där hen inte är 

medveten om omvärlden.132 Den andra formen kallas relativ beslutsinkompetens och syftar till 

situationer när man kan kommunicera med patienten utan att säkert kunna fastställa att 

informationen har emottagits och kan förvaltas. Beslutskompetens i vårdsammanhang kan 

variera för en och samma patient beroende på vilken insats som är för handen. Vissa enklare 

beslut kan kanske fattas inom ramen för frivilligt och informerat samtycke, medan andra 

                                                        
127 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 271 
128 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 7. I Dir. 2012:72 används begreppet beslutsoförmögen.  
129 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 271 
130 Rynning, Samtycke, s. 278.  
131 A.a., s. 279. 
132 A.a., s. 282 f. Som tidigare omnämnt hanteras detta med stöd i nödregeln i BrB 24 kap. 4 § och det rör 

sig huvudsakligen om akuta vårdinsatser på sjukhus och inte, som i denna studies sammanhang, i 
medicinsk verksamhet av mer rutinmässig karaktär som vanligtvis sker på vårdcentraler. 
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ingrepp faller utanför. Om inte den enskilde kan samtycka måste bedömningen flyttas till en 

utomstående aktör. Nedan ska kort redogöras för vilka som kan aktualiseras.  

4.2. Närstående 
Det är vanligt att föräldrar till personer med kognitiva funktionshinder intar en ställföreträdar-

liknande ställning i sina barns liv när de blivit myndiga. Deras kunskaper om individen kan 

många gånger vara värdefull för att personen i fråga ska beredas möjlighet till en god vård. 

Om inte information om patientens hälsotillstånd, vilka metoder som kan bli aktuella och för 

undersökning och behandling m.m., inte kan lämnas till den enskilde i vårdsammanhang, ska 

den lämnas till närstående, HSL 2 b § 2 st. Finns det då anledning anta att närstående 

tillerkänns rättslig status som ställföreträdare enbart genom att vara närstående till personen i 

fråga (dvs. utan ett formellt beslut om ställföreträdarskap) och därmed ges kompetens att 

besluta för patientens räkning?133 Med närstående avses generellt familjemedlemmar, men 

någon rangordning eller bestämd avgränsning finns inte. En god vän eller granne kan alltså i 

hälso- och sjukvårdssammanhang vara närstående.134  

 

Att närstående ska delges information innebär inte att de medges någon beslutanderätt i fråga 

om vilken insats som ska göras.135 Närstående kan dock ha en indirekt påverkan på medicin-

ska beslut.136 I förarbeten framgår att vårdinsatser kan ske utan samtycke om närstående har 

informerats och om det rör sig om mindre ingrepp. Detta motiverades av att närstående har 

möjlighet att säga ifrån om behandlingen skulle anses vara olämplig.137  

 

Närstående har inte någon juridiskt bindande ställföreträdande beslutanderätt.138 En egen 

beslutanderätt för närstående till personer med kognitiva funktionshinder skulle inte vara 

                                                        
133 Vanligt förekommande är att föräldrar till barn med kognitiva funktionshinder blir ställföreträdare när 

de fyllt 18 år och därmed blivit myndiga.  
134 Se dock Regr avgörande mål 4758-08 där testamentstagare inte ansågs falla inom ramen för 

närståendebegreppet. Domstolen menar att närstående kan utvidgas till att omfatta personer som 
biträder en person i personliga angelägenheter, men att det inte räcker att de antecknats i 
patientjournalen som närstående.   

135 Smer menar att det vid dessa situationer nog är vanligt förekommande att rätten och praktiken skiljer 
sig åt, då närstående i praktiken medges större inflytande över vårdinsatsen än vad som avses enligt 
lag, se Smer, Information och Samtycke – om kommunikationens betydelse i vården, Etiska vägmärken 
8, Stockholm, 1996, s. 34.  

136 Rynning, Samtycke, s. 301. 
137 SOU 2004:112 s. 576. 
138 Se exv. SOU 2004:112, s. 575 och Smer, Etiska vägmärken 8, s. 34. 
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förenlig med rättsställningen efter att man slutade omyndigförklara vissa vuxna på slutet av 

1980-talet.   

4.3. Legala former för ställföreträdarskap 
Det finns i dagsläget inget legalt ställföreträdarskap för frågor som rör hälso- och sjukvården. 

En legal ställföreträdare kan inte på egen hand ta beslut i frågor som rör hälso- och sjukvård, 

men kan komplettera ett existerande uttryck från huvudmannen som i sig inte bedöms vara 

tillräckligt för att tala om ett rättsligt bindande informerat samtycke.139 När vi talar om 

ställföreträdarskap i medicinska sammanhang kan personkretsen alltså teoretiskt vidgas till att 

avse den som har ansvaret att fatta beslut för en annan persons räkning.140  

 

Den existerande lagstiftningen som till viss del kan appliceras på personer med kognitiva 

funktionshinder och i vissa fall fungera vägledande för handhavandet med dessa typer av 

problem finns i FB:s 11 kap. om god man (4 §) och förvaltare (7 §).141 Uppdragsformerna rör 

ekonomiska, rättsliga eller sociala angelägenheter.142  

 

Det är oklart om lagstiftaren har menat att även vårdfrågor kan omfattas av uppdragsformen 

som gäller sociala angelägenheter.143 Klemme Nielsen menar att det inte finns utrymme att 

låta god man eller förvaltare självständigt besluta i frågor om vård och omsorg.144 Rynning 

säger att ställföreträdares roll inom hälso- och sjukvården inte har varit tänkt att omfatta 

beslutsfattande för sin huvudman men att gränserna för vad uppdragsformen att sörja för 

person inrymmer i behörighet är oklara i vårdfrågor.145 Socialstyrelsen konstaterar också i 

sina allmänna råd att det är oklart var befogenhetsgränsen för ställföreträdare går, men att 

vårdgivarens ansvar är att göra en såväl medicinsk som etisk avvägning vid fråga om 
                                                        
139 SOU 2004:112 s. 576 f.  
140 Broström & Johansson, Ställföreträdarskapet, s. 40, dvs. inkludera personal på LSS-boenden, 

ledsagare, kontaktpersoner m.fl. som har ansvar inom ramen för sin anställning eller uppdragsform.   
141 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 37.  
142 FB 12 kap. 2 § stadgar att ”gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, 

bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person”. 
143 Att ställföreträdare inte kan besluta i vårdfrågor mot den enskildes vilja är klart, men doktrin går isär 

vad gäller omfattningen av uppdragsformen och hur denna beslutanderätt i så fall ska uppfattas. I vart 
fall kan sägas att om ställföreträdaren känner sin huvudman på ett sådant sätt att hen har insikt i sin 
huvudmans vilja rörande en medicinsk insats, kan detta uttalande från ställföreträdaren ligga till grund 
för beslut tillsammans med andra omständigheter. 

144 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 71. 
145 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 270. 



28 
 

behandling för en person som brister i sin beslutskompetens, där intresset av både god vård 

och integritetsskydd respekteras. Däremot ska närståendes eller ställföreträdares egna 

intressen inte påverka ett beslut i fråga om hälso- och sjukvård.146 För närvarande pågår ett 

forskningsprojekt om ställföreträdarskapet av Therése Fridström Montoya vid juridiska 

institutionen, Uppsala universitet.147  

4.3.1. Förvaltare 
En person som är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" kan få en förvaltare förordnad för 

sig enligt FB 11 kap. 7 §. Det innebär att förvaltaren övertar huvudmannens rättshandlings-

förmåga inom ramen för uppdraget.148 Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens 

samtycke för att vidta åtgärder och förvaltaren agerar på eget ansvar för huvudmannens 

räkning.149 Om det finns alternativ som är mindre ingripande får förvaltarskap inte anordnas 

eftersom det är ett mycket stort ingrepp i den enskildes självbestämmande och därför måste 

användas restriktivt.150  

 

När det gäller huvudmannens personliga angelägenheter, frågor som rör boende och vård, bör 

huvudmannen alltid själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas.151 I en dom 

från hovrätten över Skåne och Blekinge om en kvinna som led av schizofreni och demens och 

därmed ansågs sakna förmåga att vårda sig själv och sin egendom uttryckte domstolen i fråga 

om vårdinsatser och självbestämmande att medicinska vård- och behandlingsåtgärder är av en 

så personlig art att en självständig beslutanderätt inte kan anses föreligga ens för en förvaltare, 

i vart fall inte om den enskilde motsätter sig vården.152  

                                                        
146 Socialstyrelsen, allmänna riktlinjer för 2012. Din skyldighet att informera och patienten delaktig. 

Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Artikelnr: 2012-1-5, 3 u., publicerad på socialstyrelsens 
hemsida, www.socialstyrelsen.se, januari 2012s. 17. 

147 Forskningsprojektet ”Att leva genom ställföreträdare”. 
148 Fälldin, God man och förvaltare, s. 21; Agell & Malmström, Civilrätt, s. 65. 
149 Detta innebär också att förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man om hen handlar 

utanför sin behörighet. Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är detta att 
jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke och avtalet blir inte bindande 
innan frågan om ett i efterhand inhämtat samtycke är utrett.  

150 SOU 2004:112 s. 367. 
151 Fälldin, God man och förvaltare, s. 26. Efter telefonsamtal med Kerstin Fälldin den 22 februari 2013 

förtydligas att hon avser situationer när personen i fråga motsätter sig behandling eller insats. 
152 Mål 2007-07-17, ÖÄ 1368-07. 
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4.3.2. God man 
God man kan förordnas enligt FB 11 kap. 4 § för personer som på grund av sjukdom, för-

svagat hälsotillstånd eller liknande orsak inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller 

sörja för sin person. Närmast skulle alltså personer med kognitiva funktionshinder inrymmas 

under kategorin ”liknande orsak” eftersom ett kognitivt funktionshinder varken är en sjukdom 

eller behöver medföra ett försvagat hälsotillstånd.  

 

Denna form av ställföreträdarskap bygger på samtycke mellan ställföreträdaren och huvud-

mannen. Den gode mannen tar endast över rättshandlingsförmågan för huvudmannen inom 

ramen för uppdraget och i samförstånd med hen.153 Samtycket kan sägas upp när som helst 

med effekten att den gode mannen frånträder sitt uppdrag.154 Undantag gäller vid särskilda 

skäl, exempelvis om huvudmannen inte själv kan föra talan i domstol och talan kan komma 

att avvisas om hen inte får en ny ställföreträdare.155 Vad uppdragen utgörs av ska så långt 

möjligt preciseras för att inte bli mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt.156  

4.3.3. Att sörja för person 
Huvudsakligen är ställföreträdarskapet utformat för att handha ekonomiska och rättsliga 

angelägenheter för sin huvudman. En ytterligare uppdragsform finns dock och kallas ibland 

personlig omvårdnad. I lagtext anges att ställföreträdaren ska sörja för sin huvudmans person, 

FB 12 kap. 2 §. Kerstin Fälldin skriver att ”lite tillspetsat innebär detta att se till att 

hemtjänsten och vårdpersonal gör det de ska”.157 Den gode mannen ska fungera som en länk 

mellan individen och samhället och ska se till att sin huvudman är aktiv och får uppleva 

vardagliga saker som inte hänför sig till daglig verksamhet eller umgänge med familj utan 

exempelvis fritidsaktiviteter och sociala kontakter.158  

 
                                                        
153 Fälldin, God man och förvaltare, s. 17. 
154 Se till exempel RH 1990:67 där hovrätten ansåg att huvudmannens önskan att ställföreträdarskapet 

skulle upphöra skulle respekteras eftersom godmanskapet tillkommit genom kravet på samtycke, vilket 
endast kan eftersättas om hennes tillstånd hade bedömts varit sådant att samtycke inte gick att 
inhämta. 

155 Se exv. NJA 1977 s. 201.   
156 RH 1980:41 och NJA 1999 s. 691 där domstolen poängterar att beslutet om godmanskap ska precisera 

vad uppdraget omfattar så långt möjligt i varje enskilt fall.  
157 Fälldin, God man och förvaltare, s. 31. 
158 se exempelvishttp://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/-

ekonomisocialbidraggodman/godmanforvaltareformyndare/attvaragodman/attvaragodmaninstruktioner/s
orjaforperson.4.4afbd395106ff17b2a37fff2918.html, hämtad den 31 mars 2013 och Fälldin, God man 
och förvaltare, s. 74. 
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I NJA 1999 s. 691 var en förälder god man åt sin son som hade ett kognitivt funktionshinder 

och frågan gällde omfattningen av uppdragsformen att sörja för person. Tingsrätten beviljade 

godmanskapet för uppdragsformerna att bevaka hans ekonomiska och rättsliga angelägen-

heter. I HD togs frågan upp om godmanskapet även skulle innefatta att sörja för hans person. 

HD hänvisar till förarbeten där skäl som talar emot att utvidga uppdragsformen är att 

godmanskapet ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och att förordnandet 

inte ska omfatta ett större ingrepp än vad som är absolut nödvändigt.159 HD betonar att detta 

är ett intrång i den enskildes privata sfär och att det därför så långt möjligt ska undvikas. 

Däremot, menar HD, bör inte uppdragsformen att sörja för person och den tyngd som ligger 

till grund för godmanskapet tillmätas samma stränga bedömning när ställföreträdaren i fråga 

är huvudmannens närstående, till skillnad från om en helt utomstående tillförordnas. Utifrån 

detta resonemang ansåg domstolen att uppdraget även skulle omfatta att sörja för person. 

4.4. Att bedöma beslutskompetens 
Alla vuxna presumeras vara beslutskompetenta. När det gäller kravet på inhämtande av 

informerat samtycke vid en viss medicinsk insats måste beslutskompetensen bestämmas 

dikotomt - antingen besitter patienten beslutskompetens eller inte.160 Rättsverkningarna skiljer 

sig åt beroende på hur man betraktar patienten i fråga. Är hen beslutskompetent är det egna 

valet det enda som kan ligga till grund för insatsen. Själva den medicinska frågan som 

patienten ställs inför är central för att avgöra om hen kan anses vara beslutskompetent.161 Är 

hen inte beslutskompetent finns inget lagstöd för medicinsk behandling om det inte är akut 

och nödrätten aktualiseras. Trots detta sker ett stort antal medicinska insatser på personer som 

anses vara beslutsinkompetenta varje dag. Även om behandlingar inte kan sägas vara akuta 

kan det finnas starka skäl att medge medicinering och andra former av behandling för att 

förbättra den enskildes hälsa. Lagstiftaren har nyligen uttryckt ett behov av en reglering på 

området genom Dir. 2012:72 och den pågående Patientmaktsutredningen, SOU 2013:2.162  

 

                                                        
159 Prop. 1974:142 Kungliga Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, s. 179 och 

1987/88:124 Om god man och förvaltare, s. 140. 
160 Dvs. antingen kan vårdgivaren inhämta ett informerat samtycke och genomföra behandlingen med 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, eller så går det inte därför att personen inte kan 
anses besitta tillräcklig kapacitet att avge ett sådant yttrande som krävs.  

161 Broström, The substiuted judgement standard. Studies on the Ethics of Surrogate Decision Making, 
Media Tryck, Lund, 2007, s. 7. 

162 Genom Dir. 2012:72. 
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5. Rättspolitiska mål 

5.1. Normalisering 
En förändrad funktionshinderpolitik började synas i mitten på 1960-talet.163 Ett 

förekommande begrepp var ”normalisering”, där förespråkare menar att förändring krävs från 

alla samhälleliga instanser för att levnadsvillkoren för personer med funktionshinder ska 

kunna matcha den genomsnittliga befolkningens.164 Den s.k. normaliseringsprincipen 

preciserades av Bengt Nirje 1969 och har legat till grund för socialvetenskaplig forskning och 

handikappolitikens utveckling. Nirje utvecklade detta redan etablerade begrepp i slutet på 

1960-talet och han sammanfattar den som:  

 
”Att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära 

samhällets gängse som möjligt.”165 

 

Målet bör vara att minska beroendet av andra och utveckla självständighet för att komma ifrån 

den, som Nirje säger, inlärda hjälplösheten, genom att lyfta personkretsen från patienter till att 

behandla dem ur ett medborgarperspektiv.166 Den skandinaviska modellen av handikapp-

politiska mål lägger fokus på omkringliggande faktorer som boenden, dagliga sysselsättnings-

former och möten mellan människor.167  

 

Normaliseringsprincipen kan både fungera som en teori och förverkligas som metod för att 

befästa personkretsens rättigheter i praktiken.168 Om de kriterier som anslås för ökat 

inflytande kan uppfyllas i medicinskt, socialt, lagstiftande, pedagogiskt och politiskt arbete, 

menar Nirje, skapas rimliga förutsättningar för personkretsen att leva ett jämställt liv. 
                                                        
163 Nirje, Normalitetsprincipen, s. 28. Ett exempel är att man genom omsorgslagen 1967 ändrade 

skolpolitiken och tillät att även de som förut betraktatas som ”obildbara” nu skulle ha rätt att gå i 
skolan.  

164 Brusén & Hydén, Ett liv som andra, s. 21, 25 och Socialstyrelsens rapport, Alltjämt ojämlikt, s. 87. 
165 Nirje, Normalitetspricipen, s.15. 
166 A.a., s. 19, 23. Detta har utvecklats i en rad olika skrifter, däribland principen ”inget om oss utan oss” 

som syftar till att inkludera personkretsen i alla sammanhang.  
167 Brusén & Hydén, Ett liv som andra, s. 50, till skillnad från den amerikanska modellen som är mer 

individbaserad.  
168 Nirje, Normalitetsprincipen, s. 91. Metoden har konkretiserats i åtta kriterier som ska uppfyllas för att 

normaliseringsprocessen ska fungera; en normal dags- vecko- och årsrytm, en normal livscykel och 
självbestämmanderätt, de normala sexuella mönstren i sin kultur, de normala ekonomiska mönstren och 
miljökraven i sitt samhälle/land.  
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Normalisering syftar därför både till ett mål och en process.169 Nirjes tes bygger på att 

delaktighet inverkar på personkretsens utveckling och mognad, varför samhället måste bidra 

med att öka frivilligheten och ansvaret för de enskilda individerna, som ett steg bort från 

institutionaliseringen som dominerat hanteringen av personkretsen under 1900-talet.170  

 

I en utredning från 1991 lämnades konkreta förslag på hur man kunde öka stödet för personer 

med funktionshinder i alla åldrar.171 Detta resulterade senare i vad man har kallat 

handikappreformen som innebar bland annat att Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) infördes. Genom handikappreformen vidgades personkretsen i 

förhållande till de som omfattades av den tidigare gällande omsorgslagen. LSS fokuserar på 

det som utgör en persons funktionshinder ur ett samhälleligt perspektiv snarare än vilken 

diagnos som föreligger eller hur funktionshindret har uppkommit.172  

 

LSS innebär att personer med omfattande funktionshinder kan få stöd för att bättre klara av 

vardagliga bestyr.173 Det som är handikappande lyfts till samhällsnivån istället för att se till 

den enskildes (o)förmåga.174 Med detta menas såväl att tillgängligheten ska förbättras så att 

personer med fysiska hjälpmedel ska kunna transportera och besöka de platser som den övriga 

befolkningen kan, men även att självbestämmanderätten för personer med kognitiva begräns-

ningar möjliggörs.175 Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, ska se till att 

de handikappolitiska målen uppfylls genom att bland annat sprida information om funktions-

hinder och rättigheter i Sverige och fungerar som remissinstans.176 

 

                                                        
169 Nirje, Normaliseringsprincipen, s. 130. 
170 A.a., s. 23 När kriterierna skrevs, 1969, var ju institutionaliseringen långt ifrån avvecklad och synen på 

personer med kognitiva funktionshinder matchar inte dagens politiska och juridiska uppfattning. 
Grunden till problemet syns dock fortfarande, att personkretsen osynliggörs, homogeniseras och därmed 
diskrimineras på olika områden. 

171 SOU 1991:46 Handikapp – Välfärd – Rättvisa.  
172 Brusén & Printz, Handikappolitiken i praktiken, s. 19.  
173 Bengtsson (red.), Politik, lag och praktiken, s. 72 ff. Rätten till assistans är en del i förverkligandet av 

den nationella handlingsplanen för ökad tillgänglighet och för att personer med funktionshinder ska 
betraktas som medborgare istället för patienter, se Brusén och Printz (red.), Handikappolitiken i 
praktiken, s. 84 f.  

174 Prop. 1999/2000:79, Från patient till medborgare, Skr. 2009/10:166 s. 7. 
175 Brusén & Printz, Handikappolitiken i praktiken, s. 74. 
176 Handisam ska rapportera till regeringen hur väl de handikappolitiska målen uppfylls och en omfattande 

granskning kommer att ske 2015, Handisam, Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderpolitiken 2012, 
Dnr. 2011/0135, s. 9.  Se Handisams hemsida, www.handisam.se.  
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Sverige har även 2009 ratificerat FN:s konvention om förstärkta rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar (KRPF). Konventionen styrker normaliseringsprincipens grundval att 

ett perspektivskifte krävs där samhället ska utformas så att full delaktighet är möjligt. I 

samband med ratificeringen av konventionen uppmärksammades vikten av att bekämpa 

diskriminering för personer med funktionshinder.177 

5.2. Patientens ställning 
För närvarande pågår även en utredning rörande hur en ny patientlagstiftning kan utformas 

som ska stärka patienters ställning inom hälso- och sjukvården.178 Den s.k. patientmakts-

utredningen innefattar att föreslå en samlad en ordning där olika lagar på hälso- och sjuk-

vårdsområdet ska slås ihop.179 Att insatser på hälso- och sjukvårdens område ska baseras på 

informerat samtycke och samtyckets räckvidd ska förtydligas.180  

 

Genom den nya patientlagen kommer närståendes beslutanderätt inte att förändras utan deras 

ställning förblir i likhet med den i dag gällande ordningen, att information ska ges men att 

närståendes egen uppfattning om en viss behandling endast kommer att bli en del av den 

samlade bedömningen.181 

5.3. Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och 
sjukvård 

För vuxna personer som inte endast tillfälligt saknar beslutskompetens finns en särskild 

utredning som har till uppdrag att utreda hur regleringen på hälso- och sjukvårdens område 

ska se ut avseende personer som inte kan utöva sitt självbestämmande.182  

 

Eftersom dagens lagstiftning inte vägleder personal som har att hantera fall där personer med 

bristande beslutskompetens behöver lämna samtycke fattas beslut med utgångspunkt i 

hypotetiskt samtycke och/eller patientens bästa.183 I avvaktan på den utredningen föreslår 

                                                        
177 Prop. 2008/09:28 s. 8 f.  
178 Dir. 2011:25 Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. 
179 SOU 2013:2 Patientlag, s. 3. 
180 A.a., s. 13. 
181 A.a., s. 183. 
182 A.a., s. 14. 
183 Dir. 2012:72 s. 3. 
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patientmaktsutredningen (5.2.) att man kodifierar den praxis som finns på området.184 

 

Den pågående utredningen har att formulera ett lagförslag enligt följande direktiv:  
”förslag till en enkel och ändamålsenlig reglering avseende personer som på grund av att de är 
beslutsoförmögna helt eller delvis saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva 
sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård eller 
forskning. Syftet med regleringen ska vara att så långt möjligt säkerställa att personer som är 
beslutsoförmögna får den vård eller tandvård som behövs för att deras hälsa eller andra 
levnadsförhållanden ska kunna förbättras, eller för att förhindra en försämring, samtidigt som 
individens integritet och värdighet tillgodoses.”185 

 

Utredningen ska bland annat redovisa i vilka situationer det behövs ytterligare lagstöd inom 

hälso- och sjukvårdens område.186 Syftet med utredningen är att säkerställa att vårdbehovet 

för denna personkrets tillgodoses, för att kunna förbättra deras levnadsförhållanden.187 Till 

skillnad från demensutredningen får detta förslag inte omfatta utökade tvångsåtgärder.188 

5.4. Förmynderskapsutredningen 
Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (förmynderskapsutredningen) presen-

terade förslag på hur en förnyad rättsfigur för ställföreträdarskapet kunde se ut och hur den 

bättre kunde anpassas till de olika behov som finns.189 Utredningen visade på behovet av att 

fastställa var gränserna går för ställföreträdares uppdrag att handha rättsliga och ekonomiska 

aspekter och sörja för person. Nya stödformer föreslogs rikta sig till bland annat personer med 

kognitiva funktionshinder som har bristande beslutskompetens i vissa fall.190 Förvaltarskapet 

skulle inte kunna avse personliga angelägenheter, med konsekvensen att i vissa fall behöva 

anordna både godmanskap och förvaltarskap för en och samma behövande.191  

 

Förslaget var en i princip heltäckande reglering av ställföreträdarskapet vad gäller personliga 

angelägenheter. Gränsen föreslogs dock gå vid frågor av ”utpräglat personlig karaktär” och 

                                                        
184 SOU 2013:2 s. 15. 
185 Dir. 2012:72 s. 1. 
186 A.a., s. 61 f. 
187 A.a., s. 1. 
188 Dir. 2012:72 s. 14. 
189 SOU 2004:112 Frågor för god man och förvaltare. 
190 A.a., s. 67. 
191 A.a., s. 69. 
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vid åtgärder innebärande tvång eller medicinering utan patientens vetskap.192 Förmynder-

skapsutredningen har inte lett till någon ny lagstiftning i detta avseende. Däremot tar 

utredningen vid i samband med ovan nämnda direktiv om beslutsoförmögnas ställning i 

vården (5.3.) där bland annat ställföreträdande beslutsfattare ska utredas.   

5.5. Strukturell diskriminering i vården  
Strukturell diskriminering definieras här som:  

 

”Vedertagna förhållningssätt som utgör hinder i praktiken att uppnå lika rättigheter.”193  

 

Syftet med begreppet är att uppmärksamma de stereotypa mallar som främjar vissa och 

begränsar andra och som systematiskt återskapas därför att ingen reflekterar över dem.  

 

Strukturell diskriminering är ett samhällsvetenskapligt begrepp och kan inte hävdas inför 

domstol så som indirekt diskriminering kan.194 Strukturell diskriminering baseras på det 

maktförhållande som finns i vardagens attityder mot vissa grupper och som reproduceras 

genom den makthierarki som finns mellan samhällsaktörer.195 Det är de subtila uttrycken i 

olika verksamheter som reproducerar ett ”vi” och ”dem” utan någon utförligare motivering, 

utan detta sker av tradition och – på rutin.196 Torun Lindholm beskriver en grund till 

diskriminering som social kategorisering, med vilket menas att vi människor har en 

psykosocial förmåga att placera individer i grupperingar, vilket ofta sker på ren rutin och utan 

någon vidare eftertanke.197 Att belysa ett visst samhällsfenomen utifrån en medvetenhet om 

att det förekommer strukturell diskriminering handlar om att synliggöra den orättvisa 

behandlingen som sker på godtyckliga grunder. Ju mer utpräglat den strukturella skillnaden i 

bemötande är för en viss grupp desto större demokratiskt underskott skapas. Diskriminering 

                                                        
192 SOU 2004:112 s. 75 f. 
193 SOU 2006:79 s. 116. 
194 Fransson & Norberg, s, 20 f.  
195 SOU 2005:56 s. 22. 
196 SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminering, s. 12. 
197 Diesen, Christian m.fl., Likhet inför lagen, s. 395.  
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innebär ju att principen om allas lika värde förnekas, vilket går stick i stäv med RF 1 kap. 2 § 

och 9 §.   

 

En utredning från 2006 visade att strukturell diskriminering kunde antas ha stor betydelse 

både vad gäller bemötande och behandling inom hälso- och sjukvården för personer av annan 

etnisk härkomst än svensk. Utredningen motiverades av att det inte förekommer forskning om 

diskriminering inom vården i Sverige.198 De refererar till de studier som finns på området och 

som visar på ett samband mellan både psykisk och fysisk ohälsa och diskriminering. Bland 

annat menar de att diskriminering är ett resultat av olika bemötande i vården, vilket påverkar 

patienten negativt.199 Själva den strukturella diskrimineringen utgjordes här bland annat av en 

misstänksamhet mot personer med annan etnisk härkomst än svensk, med effekten att dessa 

personer i mindre utsträckning vände sig till vården. Sarah Wamala och Carina Bildts studie 

pekar på effekterna av strukturell diskriminering och visar därmed på ett behov av att 

integrera denna typ av dold diskriminering i forskningen kring jämlik vård och omsorg.200 De 

menar därför att diskriminering inom hälso- och sjukvården ska ses som ett folkhälso- socialt- 

och politiskt problem som kan motverkas genom kompletterande direktiv till vårdgivare 

utöver lagarna och genom kontinuerlig forskning.201  

 

I en utredning från 2005 som rör strukturell diskriminering inom olika samhällsområden 

beskrivs fenomenet som att det är vi människor som formar strukturer, och att strukturerna i 

sin tur formar oss människor.202 Vårdgivaren är sannolikt inte medveten om den särbehand-

ling som görs med utgångspunkt i funktionshindret, eftersom hen arbetar utifrån vedertagen 

praxis för på förhand bedömt beslutsinkompetenta. Problematiken sett med ett strukturellt 

diskrimineringsperspektiv tydliggörs här vad gäller varför vissa får preventivmedels-

injektioner utan egen vetskap när denna medicinering generellt är ytterst frivillig. Genom att 

betrakta personer med kognitiva funktionshinder som i ett motsatsförhållande till personer 

utan diagnos kan dessa stereotypa uppfattningar om förmågan att ta belsuta för egen räkning 

                                                        
198 SOU 2006:78 s. 13. 
199 SOU 2006:78 s. 41. 
200 A.a., s. 65. 
201 A.a., s. 73 f.  
202 SOU 2005:56 Det blågula glashuset– strukturell diskriminering i Sverige, s. 22.  
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appliceras utan att de ifrågasätts.203 Eftersom den enskilde förlitar sig på såväl vård- som 

LSS-personal och övriga närstående uppstår ingen intressekonflikt i det verkliga livet. På så 

sätt kan invanda handlingsmönster och normer bidra till ett återskapande av diskriminerande 

behandling mot vissa personer, även fast vi kan utgå från att vårdgivare är medvetna om den 

frivillighet och respekt för självbestämmandet som hälso- och sjukvårdens regler baserar sig 

på.204  

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
203 SOU 2005:56 s. 28.  
204 A.a., s. 77.  
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6. Analys 

6.1. Vilka problem aktualiserar fallet Anna? 

6.1.1. Rättsbrist  

Syftet med studien var att illustrera problematiken kring rättsställningen för personer med 

kognitiva funktionshinder, med utgångspunkt i frågan om beslutskompetens vid medicinsk 

behandling.  

 

Enligt HSL 2 a § 2 st. och PSL 6 kap. 1 § ska vård och behandling utföras i samråd med 

patienten, så långt det är möjligt. Samtyckeskravet är alltså långtgående men inte absolut.205 

Informerat samtycke som grund för medicinska insatser är bara applicerbart när patienten i 

fråga bedöms ha tillräcklig beslutskompetens.206 Det kan dock antas vara ganska vanligt 

förekommande att en person inte kan tillskrivas beslutskompetens så som förutsätts och för 

dessa saknas idag reglering.207 Beslut om medicinska insatser tas ändå, med utgångspunkt i 

verksamhetens egen praxis. Detta är en nödvändig konsekvens av att dessa patienter 

naturligtvis behöver vård och behandling och att det skulle vara en bisarr slutsats om 

regelverket medförde att denna grupp inte kan få vård överhuvudtaget. I vissa fall kan dock 

den presumtiva beslutsinkompetensen baseras på en föreställning som inte överensstämmer 

med verkligheten. De två motstående intressena mellan självbestämmande och omsorg 

medför en rad svåra avvägningar kring vilket av dessa värden som ska vara överordnat. Pratar 

vi om personer utan diagnos är nog de flesta överens om att självbestämmanderätten över ens 

egen kropp är så pass mycket värd att den bör betraktas som okränkbar med undantag för 

några få situationer (exempelvis häktning vid misstanke om brott och om tvångsvårdslagarna 

kan aktualiseras). För vissa persongrupper är dock omsorgsbehovet så pass stort att avväg-

ningen mellan den enskildes självbestämmande och en inskränkning av densamma innebär i 

praktiken att personerna får sina fri- och rättigheter begränsade för att samhället har ett ansvar 

att ta hand om dem.  

 

                                                        
205 Eftersom det endast går att tala om samtycke när det är praktiskt möjligt att inhämtas, se Rynning, 

Samtycke s. 389. 
206 Broström, The Substituted Judgement Standard, s. 21.  
207 Vahlne Westerhäll, Lotta, Rättssäkerhetsfrågor, s. 270.  
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HSL:s utformning inrymmer såväl vaga som motstridiga regler, eftersom lagstiftarens avsikt 

endast kan gälla en beslutskompetent patient. Utgångspunkten är därmed ur ett normalitets-

perspektiv. Detta medför praktiska problem i verksamheten som kan innebära att beslut om 

insatser tas på godtyckliga grunder. Härigenom uppstår därför rättsbrist som en effekt av 

avsaknad av lagstöd för medicinsk behandling för personer som inte bedöms besitta tillräcklig 

beslutskompetens. 208  

6.1.2. Påtvingat kroppsligt ingrepp 

Injicering av preventivmedel utan att ha utrönat patientens vilja aktualiserar frågan om under 

vilka omständigheter detta kan utgöra ett påtvingat kroppsligt ingrepp, från vilket varje 

enskild gentemot det allmänna är skyddad från enligt RF 2 kap. 6 §. Här blir problematiken 

kring vilken typ av medicinsk behandling som kan flyttas till ställföreträdande beslutsfattare 

tydlig. Syftet med utredningen för personer med bristande beslutsförmåga är att se till att alla 

garanteras rätt till vård och behandling. Skäl finns dock, med anledning av rutinen med p-

spruta som exempel, att problematisera kring vilka medicinska behandlingar som ska omfat-

tas.  

 

Omständigheterna kring Annas p-spruteinjektion aktualiserar en form av tvång där den 

enskilde saknar förståelse för vad som sker och även förblir ovetande om själva ingreppets 

effekt. Vid denna typ av tvång menar Rynning att det ska finnas anledning att anta att 

patienten, om hon förstod innebörden av ingreppet och dess effekter, skulle ha motsatt sig 

detta för att det ska kunna bedömas vara påtvingat enligt RF 2 kap. 6 §. Detta innebär att även 

smygmedicinering räknas som påtvingat.209 Även rekommendation med tydliga incitament för 

ett visst beslut kan, beroende på art och grad, aktualisera tvång i juridisk mening.210  

 
                                                        
208 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 268. Detta syns exempelvis i HSL:s uppbyggnad kring 

informerat samtycke där det endast anges att om information inte kan ges till patienten ska den i andra 
hand gå till närstående. Dessa har dock ingen beslutanderätt utan där har endast vårdgivaren en 
skyldighet att sända information utan krav på närståendes prestation i något avseende. 
Informationskravet har därmed två vitt skilda syften, ett för att patienten ska kunna göra ett fullgott 
beslut och ett för att närstående ska känna sig inkluderade i patientens hälsotillstånd. Den ena delen av 
informationsplikten rör alltså en rättighet medan den andra snarare liknar en förvaltningsrättslig 
serviceskyldighet.  

209 Smer, Information och samtycke, om kommunikationens betydelse i vården, 1996, s. 34.  
210 SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975, Historisk belysning- Kartläggning – Intervjuer, 

s. 29 f. Detta är förenligt med att ställföreträdare inte är behörig att ta beslut i vårdfrågor för sin 
huvudman och därmed att tvånget måste utgå från vad patienten i fråga upplever, ingen annans 
uppfattning kan ligga till grund. Ingreppet måste dock vara ytterst allvarlig för att straffrättsligt ansvar 
ska aktualiseras i vårdsammanhang, se Smer, etiska vägmärken nr. 8 s. 40 f. 
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Om p-sprutan ändå ska bedömas vara en rimlig insats kan studeras utifrån hypotetiskt 

samtycke eller patientens bästa. Motstående intresse är fortfarande rätten att inte bli utsatt för 

påtvingat kroppsligt ingrepp. En objektiv bedömning analyseras exempelvis utifrån hur en 

genomsnittsperson hade ställt sig till att få en p-spruta var tredje månad. Situationen kan även 

studeras subjektivt och kretsa kring vad man kan anta att den enskilda patienten uppfattar och 

vill givet sina förhållanden.211 I fallet med p-sprutan är behandlingen såväl vad gäller art som 

grad så pass ingripande att en reglering för när det får ske utan samtycke är ytterst påkallat. P-

sprutans art är ingripande med hänsyn till att det medicinska preparatet försätter kroppen i ett 

tillstånd där hon inte kan bli gravid. Även vad gäller grad, där denna injicering sker var tredje 

månad under större delen av en kvinnas fertila liv, är omfattande. Inte minst kan vi tolka 

Annas försök till motstånd som ett sätt att uttrycka obehag inför att hon inte vet vad som ska 

hända.  

6.1.3. Lagstiftning krävs 
I strukturen för hur beslutskompetens bedöms ligger ett normalitetsperspektiv till grund, mot 

vilken vårdgivaren värderar om avvikelsen är tillräckligt omfattande för att beslutanderätten 

ska flyttas från den enskilde.212 För att vårdgivaren ska kunna göra en stringent bedömning i 

varje enskilt fall krävs rekvisit att förhålla sig till. Rättsställningen för personer som inte 

besitter tillräcklig beslutskompetens ses i ljuset av utformningen av gällande rätten som utgår 

från vad en beslutskompetent kan kräva för att få sina rättigheter tillgodosedda.213  

 

Utformandet av rekvisit för vad beslutsinkompetens ska utgöras av är en komplicerad uppgift. 

Kompetens inom ett visst område är ju beroende av vår moraliska uppfattning och det 

kontextuella sammanhanget. Därför är det rimligare att betrakta beslutskompetens som ett 

graderat snarare än dikotomt tillstånd.214 Däremot är beslutskompetens i medicinska sam-

manhang något som måste ses dikotomt eftersom en insats antingen sker i enlighet med 

patientens självbestämmanderätt eller inte.  

                                                        
211 Rynning, Samtycke, s. 107 f. 
212 Diesen, m.fl., Likhet inför lagen, s. 381 f.  
213 Donnelly, Mary, Healthcare Decision-Making and the Law. Autonomy, Capacity and the Limits of 

Liberalism, Cambridge University Press, 2010, s. 224.  
214 Broström & Johansson, Ställföretrtädarskap, s. 11 f. Det finns ju problem både med att betrakta 

bristande beslutskompetens som dikotomt till fullständig beslutskompetens, men även om vi skulle 
anpassa en skala till vilken vi bedömer var personen hamnar skulle detta endast fungera vägledande 
inom sitt område. Jag skulle exempelvis bedömas ha bristande beslutskompetens om frågan gällde 
vilken hand i poker som är bäst eller vilket företags aktier man gör bäst i att investera i framöver.  
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Kognitiva funktionshinder som presumtion för beslutsoförmåga är diskriminerande genom att 

man utgår från att det ligger i diagnosens natur att beslutsförmågan är nedsatt. Detta i sin tur 

strider mot normaliseringsprincipens mål och de kodifierade handikappolitiska riktlinjerna där 

alla samhälleliga instanser ska bidra till att öka personkretsens självbestämmande och 

inflytande. Dessa mål gäller i alla samhälleliga instanser i allmänhet men aktualiseras i vård- 

och omsorgsfrågor i synnerhet då personer med funktionshinder har ett större behov av vård 

än den övriga befolkningen.215  

6.1.4. Försök att lagstifta 

I Förmynderskapsutredningen gavs ett förslag till reglering för beslutsinkompetenta:  

 
”Beslut om att en patient skall anses sakna beslutsförmåga skall kunna fattas, om patienten p.g.a. psykisk 

störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande uppenbarligen inte förmår att tillgodogöra sig 

information i en fråga rörande vården, att självständigt överväga konsekvenserna av beslut i frågan eller 

att meddela sin mening. Ett sådant beslut skall grunda sig på den uppkomna angelägenhetens karaktär och 

förhållandena när patientens ställningstagande aktualiseras och bör endast fattas om det har betydelse för 

patientens vård.”216  

 

Beslutsoförmåga genom denna definition behandlar dels vad som ska utgöra grund för när 

informerat samtycke inte kan inhämtas, men även vilka former av behandling som kan 

komma i fråga. Beslutsinkompetensen skulle även avgränsas till att varje enskild behandling 

skulle prövas för sig.217  

 

I England finns beslutsinkompetens definierat i The Mental Capacity Act (MCA) från 

2005.218 Presumtionen är att alla vuxna (över 16 år) är beslutskompetenta och att endast 

undantagsfallen träffas av regleringen.219 MCA art. 3 (1) definierar beslutsinkompetens med 

fyra kriterier: 1) brist på förståelse för relevant information som berör beslutet i fråga, 2) 

                                                        
215 Se bland annat Socialstyrelsen, Alltjämt ojämlikt, s. 12.  
216 SOU 2004:112 s. 601. 
217 A.a., s. 602 f.  
218 Se bland annat The Mental Capacity Code of Practice, London, TSO, 2007, s. 2.  
219 Vilken grad av säkerhet vårdgivaren ska ha för att patienten bevisligen inte besitter beslutskompetens 

är inte närmare angivet, men läses tillsammans med kriterierna i 3 (1) angående vad som utgör 
beslutsinkompetens, se Herring, Medical Law and Ethics, s. 138.   
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bristande möjligheter att bibehålla informationen och 3) använda den som underlag för sitt 

beslut samt 4) bristande förmåga att kommunicera sin uppfattning i frågan.220  

 

Övertagande av beslutskompetens ska baseras på respekt för den enskildes integritet och 

självbestämmande, med vilket innebär att MCA:s reglering ska användas restriktivt och 

patienten i fråga i första hand ska få hjälp att ta egna beslut. Patientens rätt att få göra ob-

jektivt sett dåliga beslut ska också respekteras. 221  

6.2. Strukturell diskriminering av personer med 
kognitiva funktionshinder 

Genom att bestämma kriterier för vad som utgör beslutsinkompetens kan vi undvika att 

besluten sker utifrån fördomsfulla föreställningar om hur verkligheten är förskaffad. Lag-

stiftningen bör vara utformad oberoende av hur personen i fråga är diagnosticerad och syfta 

till själva innebörden av vad beslutsinkompetens är snarare än vilka som kan antas vara 

beslutsinkompetenta. 222 Rekvisit som är neutrala i förhållande till personliga egenskaper väg-

leder vårdgivaren så att ett funktionshinder inte ensamt kan ligga till grund för bedömningen.  

 

Den grupp personer som inte kan ge ett informera samtycke till vård sannolikt en stor del av 

de som vänder sig till vården av olika skäl.223 Värden som hälsa, godtycklig behandling vid 

myndighetsutövning och självbestämmanderätt är alla delar av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna som gäller såväl i svensk rätt som multilateralt. Elisabeth Abiri menar att den 

svenska inkorporeringen av mänskliga rättigheter i vissa fall har brister eftersom utgångs-

punkten är att vi redan uppfyller de krav som ställs enligt konventionerna och ofta utgår ifrån 

att andra länder behöver vidareutveckla sina medborgerliga rättigheter.224  

 

                                                        
220 Mental Capacity Act Section 3 (1), se även Herring, Medical Law and Ethics, 138 f.  
221 Se exempelvis http://www.nhs.uk/CarersDirect/moneyandlegal/legal/Pages/MentalCapacityAct.aspx 

och http://www3.hants.gov.uk/adult-services/carechoice/your-wellbeing/adultmh/mental-capacity-
act/mca-principles.htm hämtat den 10 mars 2013. 

222 Se exempelvis Torbjörn Tännsjö som argumenterar i samma linje rörande tvångsvård som har sin 
utgångspunkt i den medicinska diagnosen före själva beslutskapacitetens omfattning, Läkartidningen nr 
11, 2013, Volym 110, s. 536 ff. 

223 Handisam rapport, En god hälsa för hela befolkningen - onödig ohälsa, 2010, s. 11. 
224 Spång, Mikael (red.), Mänskliga rättigheter – ett ofullbordat uppdrag, Liber AB, Malmö, 2009, s. 187 f.  
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Ett exempel på hur lagstiftningen är utformad så att beslutskompetenta har tolkningsföreträde 

kan vi se genom att studera regeringens motivering till ratificeringen av konventionen om 

rättigheter för personer med funktionshinder (KRPF) från 2009.225 KRPF är ett förtydligande 

av de internationella handikappolitiska mål som tidigare utgjorts av de s.k. standardreglerna 

från 1993.226 Grundprincipen uttrycks i art. 3 där individuellt självbestämmande och full-

ständigt och faktiskt deltagande i samhället är de främsta målen för att uppnå jämlikhet 

oberoende av funktionshinder.227  

 

Art. 5 stadgar allas lika rätt inför lagen och förbud mot diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning samt att garantera dessa ett effektivt rättsligt skydd mot diskrimi-

nering.228 Regeringen menade att eftersom detta är en självklar utgångspunkt i svensk rätt att 

alla är lika inför lagen, kunde artikeln utan vidare accepteras.229 Art. 23 i KRPF förtydligar 

rätten till hem och familjeliv för personer med funktionshinder där p. 1 (c) stadgar att alla har 

rätt att behålla sin fertilitet. Regeringen menade att Sverige utan lagändringar kan ställa sig 

bakom kravet i artikeln.230 Remissinstansen och dåvarande Handikappombudsmannen (HO) 

menade dock att det inte finns tillräcklig sexualupplysning för personkretsen i fråga och att 

lagändringar här krävs för att göra skillnad mellan teori och praktik. HO exemplifierade med 

de mål som drivits i frågor där personer med funktionshinder har blivit nekade rätten att 

ansöka om adoption.231 Den problematisering som HO gjorde här pekar på den strukturella 

diskrimineringen som förekommer trots att grundlagsfästa rättigheter i frågan utåt sätt gäller 

för alla.  

 

Rutinbetonade åtgärder som p-sprutan innebär, medför att det till synes kan framstå som att 

ett konkludent samtycke föreligger, just genom de upprepade tillfällena och där patienten 

börjar känna till rutinerna och kanske hjälper till med att dra upp tröjan eller ger vårdgivaren 
                                                        
225 Dvs. Att lagstiftningen är utformad efter någon slags bonus pater familias där undantagen utgörs av 

personer som inte passar in i mallen, se SOU 2009:36 Främja, skydda, övervaka- FN :s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 11. 

226 Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, s. 6. 
227 SOU 2009:36 Främja, skydda, övervaka- FN :s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, s. 50.  
228 Se exv. Ds. 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings, 32.  
229 Art. 5, se Prop. 2008/09:28 s. 23. 
230 Prop. 2008/09:28 s. 58 f.  
231 A.a., s. 60. 
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sin arm. Detta måste dock förstås utifrån två ytterligare omständigheter: samtycke ska finnas 

för varje enskild handling eftersom den ska kunna upphöra när som helst. Samtycket måste 

även initialt vara uttryckt på något sätt, varför det inte kan vara oklart hur beslutet till en 

början tagits och sedan ”tvättas” till att genom en hänvisning till konkludent handlande 

erkänna ingreppet som legitimt.  

 

Frågan är då hur vårdgivaren gör sin bedömning när hen finner att en viss person har relativ 

beslutskompetens, om det inte finns några rekvisit att hänga upp definitionen på. Genom att 

historiskt ha betraktat personer med kognitiva funktionshinder som avsevärt annorlunda den 

övriga befolkningen på ett intellektuellt plan och givet att de ofta har en ställföreträdare som 

ansvarar för sin huvudmans ekonomiska, rättsliga och sociala angelägenheter, finns goda skäl 

att tro att personkretsen fortfarande betraktas som inkapabla att ta emot information och 

behandla den. Följden blir här att någon annan beslutar även i vårdfrågor, trots att det inte 

omfattas av någon aktörs behörighet.  

 

Skäl finns för att uppfatta händelsen med Anna som ett utlopp för en omedveten diskrimi-

nering genom att funktionshindret i sig utgör grund för bedömningen att hen är besluts-

inkompetent. Medicinering utan medgivande måste bero av någon extern faktor, annars skulle 

vi inte befinna oss där på vårdcentralen från första början.232 

6.3. Ställföreträdarens beslutskompetens 
Verksamhetens praxis som kan komma att kodifieras utgår ifrån att en ställföreträdare i vissa 

fall kan besluta för sin huvudman med argumentering utifrån hypotetiskt samtycke och/eller 

patientens bästa.233  

 

För att göra en bedömning om en insats ska ske med hypotetiskt samtycke ska man alltså 

tänka bort de omständigheter som gör en person beslutsinkompetent och därefter göra en 

uppskattning av hur viljeyttringen skulle ha varit.234 Men hur kan vi fingera kunskap som inte 

                                                        
232 SOU 2005: 56 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 75. 
233 Broström, & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 70. 
234 Broström, The substiuted Judgement Standard. 25 f.  
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finns?235 Om det hypotetiska samtycket ska baseras på hur personen hade ställt sig till p-

sprutan om hon inte hade haft sitt funktionshinder skulle ju skälen för ställföreträdandes 

beslut i frågan i sin helhet fallera.  

 

En graviditet är ett subjektivt (o)hälsotillstånd. Beroende på vem som ska ta beslutet åt den 

enskilde påverkar sannolikt motiveringen. En oberoende förordnad god man som inte står sin 

huvudman nära skulle sannolikt göra en bedömning på generella grunder med utgångspunkt i 

presumtiv fara och hänsyn för den enskildes integritet. En närstående skulle däremot åtmin-

stone delvis besluta utifrån personliga skäl på grund av ställföreträdarens direkta påverkan av 

sin ställning.236 Man kompenserar det externa beslutsfattandet med ett resonemang kring om 

hon själv hade fått bestämma. Om hon själv hade fått bestämma hänger ihop med hennes egen 

uppfattning om ett eventuellt föräldraskap. Det måste betraktas som en högst personlig ange-

lägenhet som endast en själv kan råda över. Att ta resonemanget och säga att personen skulle 

ha samtyckt till behandlingen om hen inte hade sitt funktionshinder blir så att säga 

hypotetiskt- hypotetiskt eftersom hon aldrig i det avseendet kommer att ”rehabiliteras”.237 

 

Att ha patientens bästa som motivering för en medicinsk insats är också problematiskt med 

hänsyn till att bedömningen oundviktligen kommer att påverkas av utomståendes uppfat-

tningar om vad som ligger i den enskilde individens intresse. Ju vagare vi använder begreppet 

desto mer kan det inrymma, så länge det finns någon förankring i den enskilda personen. Vad 

som är patientens bästa för en extern beslutsfattare kan därmed vara långt ifrån principen om 

personens rätt till självbestämmande och integritet.238 För att utforma en beslutanderätt som är 

konform med självbestämmanderätten bör en patient, även om viljeyttringen inte i sin helhet 

kan ligga till grund för ett beslut, ha en inverkan på medicinska ingrepp.239 Vad som är 

                                                        
235 Broström, The Substituted Judgement Standard, s. 31 f. Empiriska studier visar även att det sällan är 

överensstämmande hur en ställföreträdare skulle hantera en situation med hur patienten i fråga hade 
velat att den hanterades.  

236 Broström, The substiuted Judgement Standard, s. 33 f.  
237 En liknande slutsats för det rättsliga stödet till denna samtyckesform kommer man fram till i 

förmynderskapsutredningen från 2004 där hypotetiskt samtycke inte anses kunna användas för det fall 
personen i fråga aldrig haft någon form av beslutskompetens eller om det inte finns någon information 
alls kring hur patienten skulle ställa sig till behandlingen, se SOU 2004:112 s. 635. 

238 Broström, Linus, Johansson, Mats & Klemme Nielssen, Morten, Scientific Contribution, ”What the 
patient would have decided”: A fundamental problem with the substituted judgement standard, 
Medicine, Health Care and Philosophy, Lund, 2007, s. 265. 

239 Donnelly, Mary, Healthcare Decision-Making and the Law. Autonomy, Capacity and the Limits of 
Liberalism, Cambridge University Press, 2010, s. 192.  



46 
 

patientens bästa bör ha sin tyngd i den subjektiva upplevelsen för patienten i fråga.240 

Modellen kan, till skillnad från det hypotetiska samtycket, tolkas och tillämpas oberoende av 

vad personen i fråga har för preferenser och uppfattningar rörande behandlingen.241. Vad 

gäller preventivmedel finns det inte ett konkret hälsofrämjande incitament för behandling utan 

injektionen har endast en preventiv effekt mot graviditet.  

 

Enligt MCA får inte beslut baseras på stereotypa uppfattningar som diskriminerar patienten 

med hänsyn till bland annat ålder eller funktionshinder.242 Regleringen avser att motverka 

diskriminerande motiveringar genom att lagstiftaren inte medger att dessa omständigheter 

utgör ett tillräckligt beslutsunderlag för behandling.243  

6.4. Förslag på utformning av rekvisit för 
beslutsinkompetens 

Ett förslag på hur beslutsinkompetens kan formlueras är att vårdgivaren i varje enskilt fall ska 

motivera varför patienten inte kan anses besitta tillräcklig förmåga att:  

 

i) resonera kring behandlingen, 

ii) förstå relevant information 

iii) förstå vad det finns för biverkningar och risker med behandlingen och 

iv) förstå varför en viss behandling bör insättas.244  

 

Rekvisiten bör vara utformade så att vårdgivaren motiverar när ett avsteg från huvudregeln 

om informerat samtycke kan komma att bli aktuellt, så att presumtionen om beslutskompetens 

förtydligas. Vad som ska utgöra ”tillräcklig förmåga” får bli en bedömning med hänsyn till 

den medicinska insatsens art och grad. Genom den sista punkten, varför behandlingen som 

sådan är nödvändig att beslutas om, gör att just sådana oklara medicinska insatser som p-

sprutan behöver motiveras närmare, då det inte är en direkt hälsofrämjande insats. Är 

preventivmedelsinjicering av personer som faller inom rekvisiten påbjudet i detta fall kommer 
                                                        
240 Herring, Medical Law and Ethics, s. 188.  
241 Detta är fördelaktigt med modellen för de fall en patient aldrig har haft beslutskompetens, exempelvis 

för personer med grava kognitiva funktions¬hinder, Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 286. 
242 Herring, Medical Law and Ethics s. 162 f. och s. 252, se även http://www.legislation.gov.-

uk/ukpga/2005/9/part/1/crossheading/preliminary, hämtat den 15 mars 2013. 
243 The mental capacity act code of practice, TSO, 2007, s. 64 f.  
244 Rekvisiten är föreslagna i Läkartidningen nr 14, Volym 105, 2008, s. 1006. 
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en diskussion om rimligheten i att denna insats kan beslutas om av utomstående.245 Detta 

bidrar till en ny dimension i diskussionen om rätten att bilda familj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
245 Frågan om föräldraskap är, som diskuterats i inledningen, i vissa fall en statlig angelägenhet. Smer har 

den 28 februari 2013 lämnat sin rapport om assisterad befruktning, där etiska aspekter av 
surrogatmoderskap m.fl. metoder redogörs för ur ett medicinskt-etiskt perspektiv, se Smer rapport 
2013:1, s. 4 ff.  
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7. Avslutande kommentar 

7.1. Att synliggöra problematiken 
Händelsen med Anna har fungerat som en ”ögonöppnare” för mig. En till synes harmlös rutin 

bottnar i svårlösta rättsliga dilemman som bara syns först när vi verkligen börjar fundera över 

vad vi gör. 246  

 

När det saknas definitioner för vad beslutskompetens innebär, är vår egen förförståelse för 

vad som kan ligga i begreppet till grund för den avgörande skillnaden om en patient ska 

kunna utöva sitt självbestämmande eller inte. Vad gäller risken för godtycklig behandling 

inom ramen för hälso- och sjukvården behöver beslutsinkompetensen definieras för att 

undvika godtycklig behandling.247  

 

Rättsfiguren beslutsinkompetens medför flera svåra uppgifter att lösa för lagstiftaren. Vad ska 

utgöra beslutskompetens? Hur ska detta bedömas i det enskilda fallet? När kan frågan 

aktualiseras? Vem ska kunna överta beslutanderätten? Vad som utgör beslutsinkompetens och 

hur ställföreträdande beslutsfattare ska underbygga sitt beslut är dock i detta sammanhang 

överordnade vem som kan besluta (god man, närstående, vårdgivaren eller endast den en-

skilde) och när (dvs. i vilka sammanhang detta kan ske).248 Lagstiftningen måste i detta 

avseende utformas dikotomt; antingen är en person beslutskompetent eller inte, i varje enskilt 

fall. Själva tillståndet av beslutsinkompetens kan skilja sig oerhört, om den är absolut (per-

sonen är medvetslös) eller relativ och i förhållande till vilket ingrepp det rör sig om. 

Bedömningen måste därför ske med en avgränsning i tid och rum. 

 

                                                        
246 Jfr SOU 2005:56 s. 23, där specifika händelser beskrivs som ögonöppnare för att få igång en debatt om 

diskriminering och rasism.  
247 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor, s. 277. Se även MCA artikel 2 och 3 och i synnerhet art. 2 (3) 

(b) som stadgar att ”A lack of capacity cannot be established merely by reference to— a condition of his, 
or an aspect of his behaviour, which might lead others to make unjustified assumptions about his 
capacity.” 

248 Se även remissutlåtandet som Smer skrev till Förmynderskapsutredningen (SOU 2004:112) där man 
menade att kriterier för vad beslutsinkompetens ska vara är avgörande för hur frågorna om 
ställföreträdarskapet ska utrönas. Såväl värdegrund på vilka vi ska basera inkompetenskriterierna som 
utformandet för appliceringen på konkreta fall behövs för en heltäckande bild av beslutsinkompetensens 
räckvidd, Dnr: 4/05 s. 2 f.    
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Beslut genom hypotetiskt samtycke och/eller patientens bästa kan antas fortsätta att vara 

vägledande i den medicinska rätten.249 Om dessa alternativa beslutsmodeller vid bristande 

förmåga att lämna samtycke ska kodifieras krävs att hänsyn tas till de diskrimineringsgrunder 

som kan förekomma vid beslutsfattandet och som kan utgöra skäl för att genomföra en insats 

eller inte.  

 

Insatser med utgångspunkt i patientens bästa inrymmer också risker för godtyckliga beslut. 

Det beror på vad vårdgivaren lägger för värdering i risken att bli gravid och därmed vilken 

”fara” detta är förknippat med. Är attityderna sådana att vad som för andra människor 

betraktas som chans för personer med kognitiva funktionshinder innebär en risk, skulle 

uppfattningen om beslutsoförmågan vara acceptabel om vi bortsåg från den påverkan som den 

strukturella diskrimineringen har på beslutsfattandet.250 Presumtionen att alla vuxna är 

beslutskompetenta måste förtydligas för att kunna förankras i handikappolitiska mål om ökat 

inflytande och delaktighet på alla samhälleliga plan.  

7.2. Mot självbestämmande genom kunskap 
Att vi betraktar personer med kognitiva funktionshinder som absolut beslutsinkompetenta i 

många avseenden repsoducerar attityder som är diskriminerande. Att medvetandegöra konse-

kvenserna av vår kategorisering av personer är en viktig del för att förverkliga handi-

kappolitiska mål.251 Även om syftet med p-spruta till synes kan vara gott, dvs. för att skydda 

en person från framtida lidande, är det likväl ett utlopp för en paternalistisk ställning gentemot 

personer (i detta sammanhang patienter) med bristande kognitiv förmåga. Rutinen kan fortgå 

genom osäker reglering där ingen aktör upplever sig som ansvarig för insatsen och 

uppfattningen som fortfarande har starkt fäste kring personkretsen i fråga; att de själva inte 

kan eller bör fatta beslut för sin räkning i allmänhet och inte i frågor om familjebildning i 

synnerhet.  

 

En viktig skillnad i attityder kring sexualitet och rätten till sin integritet har dock 

steriliseringsmålet beskrivet i kap. 1.1 gjort.252 Domstolen är tydlig i sin motivering till varför 

                                                        
249 Dir. 2012:72 s. 3, 7.  
250 Broström & Johansson, Ställföreträdarskap, s. 13 f.  
251 Diesen, m.fl., Likhet inför lagen, s. 397 f.  
252 Kammarrättens dom, 2012-12-19, mål 1968-12. 
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det inte kan anses rimligt att staten lägger sig i varför en person med förändrad könsidentitet 

ska tvingas bli av med sin reproduktiva förmåga. Genom medial uppmärksamhet och allmän 

debatt synliggjordes de diskriminerande attityderna kring vad som betraktats som avvikande 

sexualitet. Vad gäller kognitivt funktionshindrade kompliceras situationen ytterligare då de 

kanske inte ens är medvetna om att de blir utsatta för godtycklig behandling. Personer med 

kognitiva funktionshinder är underordnade såväl personal på bostadsgrupper, ställföreträdare 

som anhöriga som har tagit över ansvaret för många av de situationer som vi andra i vardagen 

inte ens skulle reflektera över.253 Att betrakta personer med kognitiva funktionshinder som en 

homogen grupp innebär en generalisering som inte överensstämmer med verkligheten.254  

 

Rättighetslagstiftning och handikappverksamhet i praktiken skiljer sig åt i många betydelse-

fulla sammanhang. Bilden av att funktionshindret är den fullständiga identiteten behöver 

förändras för att på sikt höja personkretsens ställning, inte minst inom hälso- och sjuk-

vården.255 Studier som synliggör strukturell diskriminering bör lagstiftaren fördjupa sig i inför 

reformer av detta slag, för att skapa möjligheter att genom lagtext motverka dessa effekter.256  

 

Personer med kognitiva funktionshinder är fortfarande en utsatt grupp i samhället och vidare 

forskning kring deras rättsställning i olika sammanhang är därför påkallat.257 De har generellt 

lägre inkomst, bor under mindre säkra förhållanden och har en lägre utbildnings- och syssel-

sättningsgrad än den övriga befolkningen i stort.258 Hur beslutskompetens och själv-

bestämmande behandlas i juridiken och i praktiken för personer med detta funktionshinder 

                                                        
253 För att exemplifiera hade vi cigarettransonering under en lång period på min bostadsgrupp. Rökarna 

fick komma och hämta fem cigaretter per dag. Det var ingen som sade emot. Sennet beskriver detta 
som ”den falska kärlekens auktoritet”, där någon övertar beslutsfattande som innebär en 
integritetskränkning, även om detta görs med god avsikt. Ställföreträdarskapet är utformat med krav på 
samtycke men i verkligheten har den gode mannen ett övertag i egenskap av den av parterna som ”vet 
bäst” och det är ju av den anledningen som ställföreträdaren ansvarar för huvudmannens ekonomi och 
liknande angelägenheter. Brusén & Hydén, Ett liv som andra, s. 83 f.    

254 För en utförligare diskussion, se Löfgren-Mårtensson, Lotta, ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i 
den nya generationens unga med utvecklingsstörning, Göteborgs universitet, 2003, s. 15. 

255 Brusén & Printz, Handikappolitiken i praktiken, s. 105.  
256 SOU 2005:56 s 68. 
257 SOU 1998:138 Kvinnor, män och funktionshinder, s. 55f och BRÅ rapport 2007:26 Våld mot personer 

med funktionshinder, Norstedts juridik, 2007, s. 7 f. 
258 Socialtjänsten rapport, Alltjämt ojämlikt, artikelnr 2010-06-22, publicerad på www.socialstyrelsen.se i 

juni 2010, s. 10 f. Detta trots att själva funktionshindret kan skilja sig avsevärt åt mellan personerna i 
fråga. Vissa har svårt för abstrakta ting som tid och sociala koder medan andra endast kan känna 
skillnaden mellan kallt och varmt.  



51 
 

kan problematiseras inom många andra samhälleliga områden. Har Anna och de med henne 

rätt och/eller möjlighet att byta jobb, flytta, ta lån eller skriva testamente? Denna studie har 

därmed resulterat i fler frågor än svar.  

 

Det ligger till viss del i den diagnos som personer med kognitiva funktionshinder har att vissa 

intellektuella nedsättningar påverkar möjligheten att ta in och behandla information. Däremot 

finns det många personer med diagnosen som i vart fall rent faktiskt skulle vara fullt kapabla 

att ta beslut för egen räkning, kanske framför allt vid frågor som rör den egna kroppen. Anna 

och flera med henne har dock aldrig fått lära sig att ta egna beslut och genom att alltid ha stått 

i beroendeställning till andra är det svårt att veta hur man gör. Det är min absoluta övertygelse 

att bilden av personer med kognitiva funktionsnedsättningar i många fall är missvisande och 

att de många gånger är fullt kapabla att ta beslut. Det är, om inte annat, deras rättighet att 

försöka.  
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