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                          Abstract 

Based on an analysis of the Swedish laws in the field of healthcare, the purpose of this essay 

in jurisprudence is to examine whether Sweden has a need to implement the new EU-

resolution on abortion. The study is based upon legal sources such as official government 

reports (SOU) as well as words of an Act. The subject also deals with ethical standards and 

more community-oriented material, and texts from both these areas are also included. The 

Swedish laws in health care are extensive, but still put the patient first. Care givers are able to 

delegate their responsibility if it means good health care which is also a key word in the 

Swedish health care. This means that the current laws are covering large areas of care and, as 

with many other laws in the country; it is up to each individual to interpret them. 
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Sammanfattning 

Utifrån en analys av de svenska lagarna inom området vård är syftet med denna uppsats i 

rättsvetenskap att undersöka om Sverige har ett behov av att implementera den nya EU-

resolutionen angående abort. Studien är uppbyggd på såväl lagtext som statliga offentliga 

utredningar, men då ämnet även tar upp etiska normer och även är mer samhällsinriktad har 

material inom båda dessa områden också medtagits. De svenska lagarna inom vården är 

omfattande men sätter ändå patienten främst. Vårdgivare har möjlighet att delegera sitt ansvar 

om det innebär god vård vilket också är ett ledord inom den svenska vården. Detta innebär att 

dagens lagar täcker stora områdena inom vården och som med många andra lagar i landet är 

det upp till var och en att tolka dem. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Den fjortonde oktober 2010 publiceras en artikel i Sydsvenskan om att en ny resolution 

angående abort antagits av Europarådet. Resolutionen började som en motion av svenska 

Catarina Hägg (S) och handlade om hur man skulle arbeta för att underlätta för kvinnor att få 

vård i länder där abortmotståndet var stort. När omröstningen skulle ske hade ett flertal av 

Europarådets abortmotståndare hunnit mobilisera sig och därmed kunde de driva igenom 

många förändringar som ledde till att motionen fick en motsatt innebörd. Den handlade då 

istället om hur inga sjukhus eller personer ska tvingas till att utföra en abort, eller liknande 

handling, som tar livet av ett foster eller ett embryo. Vårdgivaren får hänvisa till sitt samvete 

när de avvisar en patient. Abortmotståndare hävdar att denna resolution stärker 

vårdpersonalens rättigheter då många inom vården slutat för att de inte vill utföra aborter 

medan abortföreståndare menar att kvinnors liv sätts på spel när de vägras den vård de 

behöver för att personalen hänvisar till sitt samvete.
 1

 

I Sverige finns hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen som snarare ser till 

patientens bästa än till vårdpersonalens. Ledordet i de svenska lagarna är god vård för 

patienterna. I hälso- och sjukvårdslagens målparagraf beskrivs målet för vården som en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Samtidigt står det i patientsäkerhetslagen att 

vårdgivaren har rätt att delegera sina arbetsuppgifter till annan om det överstämmer med god 

vård och den andre har de rätta erfarenheterna för att fullgöra uppgiften.      

Samtidigt som Sverige blev medlem i EU antog de också deras konventioner och regler, 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna är en av dessa. I konventionen finns artiklar som handlar om samvetsfriheten samt 

rätten till respekt för privatlivet. Då denna konvention även är gällande lag i Sverige skapar 

detta ytterligare en ståndpunk huruvida resolutionen bör införas i den svenska lagstiftningen.     

 

                                                           
1
 Orrenius Niklas, Svensk chock efter abortkritiskt beslut, Sydsvenskan, 14 oktober 2010, 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1266065/Svensk-chock-efter-abortkritiskt-beslut.html, hämtad 2011-

03-14. 
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1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sverige har ett behov av att implementera den nya 

EU-resolutionen angående abort.  

1.3. Problemformulering 

Mot bakgrunden av syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

 Vad innebär svensk abortlag? 

 Hur ser lagarna rörande vård och patienter ut i Sverige? 

 Vad säger den nya resolutionen som infördes av Europarådet i oktober 2010? 

 Behöver Sverige införa den nya resolutionen? 

 Finns det intresse för införandet av samvetsfrihet? 

1.4. Metod 

Uppsatsen är byggd på en rättsdogmatisk metod som innebär att gällande rätt ska tolkas och 

systematiseras.
2
 I denna uppsats har såväl lagtext som statliga offentliga utredningar studerats 

men då ämnet även tar upp etiska normer samt är mer samhällsinriktad, har material inom 

båda dessa områden också medtagits. Då huvudtemat i uppsatsen är abort, har författaren valt 

att fokusera främst på den frågan och de etiska dilemman som uppkommer i samband med 

detta  

För att kunna besvara fråga huruvida det finns ett intresse av införandet av samvetsfrihet 

genomfördes en sökning i riksdagens databas där det framkom att ett antal motioner gällande 

ett införande av en samvetsklausul endast förts av Kristdemokraterna (Kd).
3
 Författaren har 

sedan valt att nämna tre av dessa motioner, två stycken skrivna 2010 samma år resolutionen 

antogs, och den tredje skriven 2003. Detta för att se om innehållet och argumenten är 

densamma eller om resolutionens införande har påverkat. I den mån det har gått har lagtext 

                                                           
2
 Peczenik Aleksander,(1995), Juridikens teori och metod – en introduktion till allmän rättslära, Göteborg: 

Fritzes Förlag, s. 33. 

3
 Sveriges Riksdag, Sök, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&a=s&qry=samvetsfrihet&kategori=motion&start=1#s

oktraff, hämtad 2011-05-28. 
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och konventioner från EU och Europarådet tagits i den svenska versionen men i de fall dessa 

inte funnit har de blivit fritt översatta av författaren.     

1.5. Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation över lagarna; abortlagen, hälso- och sjukvårdslagen 

samt patientsäkerhetslagen för att läsaren ska kunna förstå hur lagrummet ser ut idag. 

Därefter ges en kort historik över EU:s roll i Sverige och de två relevanta artiklarna i 

Europakonventionen.  

Uppsatsen övergår sedan till att presentera resolutionen och vad den innebär. Här presenteras 

också övergripande kritik som riktats mot resolutionen. För att fortsätta på det kritiska temat 

görs en generell sammanfattning av hur situationen ser ut i andra EU-länder där vissa har 

infört en samvetsklausul.  

Därefter återgår uppsatsen till Sverige där en presentation av tre motioner från kd gällande 

samvetsklausul genomförs, detta för att senare kunna diskutera huruvida intresset för 

samvetsklausul har förändrats. Den empiriska delen avslutas sedan med en kort och 

övergripande presentation över etiken i vården då det är en aspekt som är viktig att ta upp 

inom denna typ av vårdområde. Den avslutande delen av uppsatsen består av en diskussion 

kring syftet och det fakta som framkommit.  

2. Abortlagen i Sverige 

2.1. Historik 

I landskapslagarna från 1200-talet kan man läsa att abort betraktades som en otillåten gärning 

och i 1734 års lag straffades man med livsstraff, om man genomgick en abort. Livsstraff var 

samma straff anklagade dömdes till vid dråp. Under 1800-talet mildrades straffet och 1921 

dömdes kvinnor som genomgått aborter endast till fängelse.  

Den första motionen angående abort lämnades till riksdagen 1927 och lagen (1938:318) om 

avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 januari 1939 och den tillät aborter vid rimliga 

skäl, så som om kvinnan blivit gravid genom situationer där hennes handlingsfrihet har 

åsidosatts eller genom situationer som är straffbara exempelvis vid våldtäkt. Lagen gällde 

också vid situationer där kvinnans liv var i fara på grund av barnet eller där det fanns risk att  

                        3 



föräldrarnas arvsanlag orsakade sinnesjukdom eller svår sjukdom hos barnet.
4
 1938 års lag 

gällde, med några justeringar fram till 1975
5
, då trädde den nuvarande lagen, abortlagen 

(1974:595) i kraft.
6
    

 2.2. Abortlagen (1974:595) 

Den svenska abortlagen beskriver utförligt när, hur och var en abort får utföras.  

I abortlagens portalparagraf stadgas det att:  

”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort 

utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde 

havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan 

kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa”.
7
 

I lagen konstateras det att om en kvinna begärt abort efter artonde veckan sker detta endast 

om Socialstyrelsen ger kvinnan tillstånd. Tillståndet får endast ges om det föreligger speciella 

skäl till abort. Således får en sådan abort endast utföras om graviditeten innebär en fara för 

kvinnans liv eller hälsa.  

Vidare fortsätter lagen med att beskriva att det endast är läkare som får utföra aborten och den 

får endast utföras på allmänna sjukhus eller sjukvårdsinrättningar som godkänts av 

Socialstyrelsen. Skulle läkaren vägra utföra aborten ska frågan genast skickas till 

Socialstyrelsen för prövning och, om läkaren avsiktligt vägrar utföra aborten döms denne till 

böter eller fängelse i högst sex månader.
8
  

Inom lagen finns även föreskrifter för påföljderna av att utföra en illegal abort, utför man en 

abort utan att vara läkaren döms man till böter eller fängelse i högst ett år. Samtidigt ska man 

alltid beakta om akten utförts för egen vinnig skull eller om det inneburit en fara för kvinnans 

liv och hälsa.9 

                                                           
4
 SOU 2005:90, Abort i Sverige, s. 38f. 

5
 Ibid., s. 41. 

6
 Ibid., s. 50. 

7
 Svensk författningssamling, Abortlag (1974:595), 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:595, hämtad 2011-05-28. 

8
 Ibid.  

9
 Ibid.  
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Den senaste ändringen i lagen skedde den 1 januari 2008 då femte och sjätte paragrafen 

ändrades till den nuvarande formuleringen.
10

 Det blev också möjligt för utländska kvinnor att 

göra abort i Sverige utan särskilda tillstånd.
11

 Tidigare fick läkare endast utföra aborter om 

kvinnan var svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen gett särskilda 

skäl om tillstånd.
12

  

2.3. Arbeta med abortvård 

I lagens förarbeten stadgas det att de som är engagerade i abortvården ska ha en positiv syn på 

kvinnans rätt att bestämma samt att de efter bästa förmåga ska hjälpa henne i hennes svåra 

situation.
13

 Personer som ska arbeta inom denna typ av vård bör ha utgångspunkterna, att 

bland annat ha en positiv attityd samt ett intresse för själva abortfrågan.
14

  

En studie, genomförd i Sverige, angående inställningen till legal abort bland barnmorskor och 

gynekologer resulterade i att båda yrkesgrupperna starkt stödjer abortlagstiftningen i Sverige 

samt att inställningen gentemot den blivit starkare över tid. Studien visade att de med mest 

erfarenhet också var de mest positiva.
15

     

Vårdpersonalen måste dock alltid ta ställning till det faktum att man dödar ett foster.16
 ”Det 

faktum att man accepterat fri abort för att undvika något sämre, illegal abort, behöver inte 

betyda att man fullt ut accepterar kvinnans fria val”.
17

  

                                                           
10

 Svensk författningssamling, Lag om ändring av abortlagen (1974:595), 

http://62.95.69.3/sfsdoc/07/070998.pdf, utkom från trycket 2007-12-04, hämtad 2011-02-12. 

11
 Socialstyrelsen, Rapport om utländska kvinnors abort i Sverige 2009, 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/abortrapport, publicerad 2010-02-23, hämtad 2011-02-12. 

12
 Sveriges Riksdag, Utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=11015&id=3592, beslutat 2007-11-15, hämtad 2011-02-12. 

13
 Bygdeman Marc (2006), Abortlagen och dess tillämpning, i Svensk förening för obstetrik och genekolog 

(red.), ”Inducerad abort”, Rapport nr 54, s. 11. 

14
 Aneblom Gunilla, (2006), Bemötande och omhändertagande vid abort, i Svensk förening för obstetrik och 

genekolog (red.), ”Inducerad abort”, Rapport nr 54, s. 20. 

15
 Ibid.  

16
 Helström Lotti, (2006), Känslor och reaktioner hos abortsökande och personal, i Svensk förening för obstetrik 

och genekolog (red.), ”Inducerad abort”, Rapport nr 54, s. 86. 

17
 Helström, s. 88. 
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”Var och en behöver göra klart för sig själv när man anser att livet börjar och när fostret är en 

individ med eget och skyddsvärt människovärde. Den svenska lagstiftningen har tagit 

ställning för att denna rättighet inträffar då fostret är livsdugligt utanför livmodern”.
18

 

3. Hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) 

Lagstiftningen inom hälso- och sjukvård vilar främst på skyldigheten att ge den nödvändiga 

vården som vårdgivaren har gentemot patienten, samt den skyldigheten personalen har att 

följa de plikter som räknas upp i både lagar och föreskrifter. 
19

   

2 § kallas för målparagrafen i lagen och innebär följande:  

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen.  

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.
20

 

Detta innebär att vården aktivt ska verka för att förbättra hälsan hos människor samt fördela 

sina resurser rättvist efter behoven som finns. Målparagrafen kan ses som en ledstjärna för 

verksamheten men den bestämmer inte hur utbudet ska vara organiserat eller sammansatt. 

Målet för lika villkor förutsätter också en tro på att alla människor är lika värda.
21

  

I 2a § beskrivs det hur den svenska hälso- och sjukvården ska bedrivas, vilka krav den ska 

uppfylla för att anses vara en god vård.  

Detta innebär att vården ska:  

”1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

                                                           
18

 Helström, s. 86.  

19
 Leijonhufvud Madeleine och Nilheim Lisa (2007), Den dubbla lagstiftningen, i Synnöve Ödegård (red.), ”I 

rättvisans namn – ansvar, skuld och säkerhet i vården”, Stockholm: Liber AB, s. 89. 

20
 Sahlin Jan (1995), Vad säger hälso- och sjukvårdslagen?, Växjö: Grafiska punkten, s. 10. 

21
 Ibid.  
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4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården”.
22

  

Samtidigt ska vården också, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med 

patienten.
23

 Det krävs av personalen, vid sidan om den professionella kompetensen, en 

förståelse för patienternas ökade krav och förväntningar på hälso- och sjukvården.
24

 

 Hälso- och sjukvårdspersonalen bör vara uppriktiga och informera patienten om de risker och 

komplikationer olika ingrepp och åtagande kan innebära, så att patienten inte får falska 

förhoppningar.
25

 Lagstiftarna menar att personalen ska verka som patientens rådgivare och 

medarbetare.
26

 Varje patient ska också ges, om det inte är obehövligt, en medicinsk 

bedömning av sitt tillstånd så snart det är möjligt.
27

   

I lagens 3 § står det skrivet att varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård för de 

bosatta inom landstinget men också åt personer som är kvarskrivna enligt folkbokföringslagen 

eller de som vanemässigt vistas inom landstinget. Men landstinget ska även i övrigt verka för 

en god hälsa hos hela befolkningen.
28

   

4. Lagar kring vårdpersonal och patienter 

4.1. Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  

Redan i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- sjukvårdens område konstateras det att 

det är vårdpersonalen själva som ansvarar för hur de fullgör sina uppgifter samt att de får 

överlämna arbetsuppgifterna till annan om det överensstämmer med god och säker vård. Dock 

                                                           
22

 Svensk författningssamling, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763, hämtad 2011-05-29. 

23
 Ibid.  

24
 Widell Jonas, (2003), Yrkesansvar och patientsäkerhet, Västervik: Ekblad och co., s. 11. 

25
 Widell, s. 11. 

26
 Sahlin, s. 13. 

27
 Svensk författningssamling, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), hämtad 2011-05-29. 

28
 Ibid.  
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är lagen sedan 1 januari 2011 upphävd
29

 och har istället ersatts med Patientsäkerhetslagen 

(2010:659)
30

 vars syfte är att säkra vården för patienterna.
31

 

4.2. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Det är i lagens sjätte kapitel man kan utläsa hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 

gentemot patienter. 

Där återfinns kraven som finns på personalens sätt att vårda patienter. Bland annat står det att 

arbetet ska utföras i överensstämmelse med beprövad erfarenhet samt att vården så långt som 

möjligt ska utformas tillsammans med patienten.  

Man ska även ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård samt visa patienten omtanke och 

respekt. Bland annat ska man se till att patienten får individuellt anpassad information rörande 

sitt hälsotillstånd, metoder för vård och behandling, sina möjligheter att välja vårdgivare och 

utförare samt vårdgaranti.
32  

I denna lag hittar man även personalens eget ansvar gentemot sina arbetsuppgifter, de har rätt 

att delegera en arbetsuppgift om det överstämmer med en säker och god vård men samtidigt 

har den som delegerat ansvar för att den andra har de rätta förutsättningarna för att fullgöra 

uppgiften.
33

 

En av de främsta uppgifter för personalen kan utläsas i kapitel 6, 9 §:     

”En läkare eller tandläkare som är verksam inom den offentligt 

bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig att, i den omfattning övriga 

skyldigheter i yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte 

                                                           
29

 Svensk författningssamling, Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998%3a531, hämtad 2011-03-02. 

30
 Socialstyrelsen, Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LHYS), lagen om, 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/lagenomyrkesverksamhetpahalso-, hämtad 2011-

03-10. 

31
 Socialstyrelsen, Patientsäkerhetslagen, 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/patientsakerhetslag, hämtad 2011-03-03. 

32
 Svensk författningssamling, Patientsäkerhetslagen (2010:659), 
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finns särskilda skäl mot det, utföra undersökningar och ge utlåtanden 

över dessa på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller 

polismyndighet”.
34

 

”Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar inom vården har ett ansvar 

för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen”.
35

 

”Att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ’själva bär ansvaret för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter’ har kommit att innebära exceptionellt höga krav på aktsamhet”.
36

 

”Den enskildes yrkesansvar omfattar alla de arbetsuppgifter som yrkesutövningen i ett visst 

fall innebär. Ansvaret avser inte bara en uppgift utförs utan också att uppgiften blir utförd, där 

så krävs”.
37

 

5. Sverige i EU 

5.1. Medlemskap 

När Sverige gick med i Europeiska Unionen (EU) 1 januari 1995
38

 blev också 

Europakonventionen svensk lag.
39

 Sverige förband sig i och med sitt medlemskap att följa 

EU:s regler och ta hänsyn till den europeiska rätten när lagar och beslut ska stiftas i det egna 

landet. Sverige förband sig även, att inom de områden där det finns förordningar från EU, då 

gäller dessa framför svenska regler. Samt att om EU antagit ett direktiv måste Sverige göra 

om och anpassa den till svensk lag.
40
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Även om EU har en avsevärd makt inom vissa områden är makten inom andra områden, ofta 

områden som behandlar jämställdhet, begränsad på grund av subsidiaritetsprincipen. Den 

innebär att beslut ska fattas på så lokal nivå som möjligt.
41

  

5.2. Europakonventionen 

I artikel 8 stadgas det att varje person har rätt till sitt privatliv och att offentliga myndigheter 

endast får inskränka på denna rättighet om de har laglig rätt eller är nödvändig för statens och 

allmänhetens säkerhet.
42

 

Artikel 9 tar upp rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet:  

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion 

eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, 

offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom 

gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”.
43

 

6. Europarådet 

6.1. Vad är Europarådet? 

Sverige var ett av tio länder som 1949 bildade Europarådet och deras syften var att bland 

annat ena Europa och att författa ett dokument om mänskliga rättigheter, Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, även 

kallad Europakonventionen.
44
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Huvuduppgiften för Europarådet är att värna om de mänskliga rättigheterna samt att bidra till 

fred, stabilitet och säkerhet. Medlemsländernas regeringar representeras av utrikesministern 

som sitter i ministerkommittén, rådets beslutsfattande och verkställande organ. En gång om 

året möts utrikesministrarna och däremellan representeras de av sina respektive ambassadörer 

i Strasbourg.
45

  

6.2. Resolution 1763 

Resolutionen antogs av Europarådet under 2010 och handlar om rätten till samvetsfrihet inom 

lagstadgad sjukvård
46

 vilket konstateras i första punkten:                                                                                                                                     

”No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or 

discriminated against in any manner because of a refusal to perform, 

accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a 

human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the 

death of a human foetus or embryo, for any reason”.
47

 

Det fastslås att varken personer eller sjukhus ska diskrimineras eller hållas ansvarig för deras 

vägran att utföra eller hjälpa en kvinna genomgå abort. 

Rätten till samvetsfrihet betonas av Europarådet för att säkerställa att patienter har tillgång till 

medicinsk vård i tid, då rådet är oroliga över att en oreglerad användning av samvetsskäl kan 

påverka kvinnor. Detta gäller främst låginkomsttagare och de som lever på landsbygden. De 

betonar att i många andra europeiska länder är samvetsfriheten reglerad. Det finns ett tydligt 

och lagligt ramverk för reglerna kring utövandet av samvetsfrihet, vilket hjälper till att 

säkerställa att intressen och rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls.   

Resolutionen avslutas med punkten där rådet uppmanar medlemstaterna att arbeta fram 

tydliga och omfattande bestämmelser gällande samvetsfriheten.
48
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6.3. Kritik till resolutionen 

Göran Lindblad (M), gruppledare för de svenska representanterna i Parlamentary Assembley 

of the Council of Europe (PACE), har citerats i en artikel där han säger att denna resolution 

inte behöver betyda något för Sverige och fortsätter med att säga att: ”många resolutioner 

struntar man ju i, så varför ska man bry sig om den här”.
49

  

Ingrid Frisk, vårdförbundets vice ordförande, är väldigt kritisk till resolutionen. Hon menar på 

att vårdpersonal inte ska få välja bort patienter och behandlingar, samt att de som arbetar 

inom vården och är emot aborter kan, på grund av denna resolution, inte ge kvinnor den vård 

de har rätt till. Frisk fortsätter med att säga att aborter definitivt inte kommer försvinna i och 

med detta, istället kommer beslutet troligtvis leda till att de osäkra aborterna ökar.
50

 

7. Abort i andra EU-länder  

Abort är tillåtet i majoriteten av medlemsländerna. I många av dessa länder finns det dock en 

variation i lagstiftningen. Dessa är i form av olika tidsgränser och former för prövning av skäl 

till abort. I många länder innehåller abortlagarna en moralisk gradering av skäl till abort och i 

de flesta länder tillåts abort om fostret innebär en risk för kvinnans liv.
51

  

Enligt RFSU är samvetsvägran inom vården oreglerad i många av de europeiska länderna. 

Detta gör att kvinnorna i dessa länder inte har tillgång till den hälsovård, bland annat abort, 

som de egentligen har en laglig rätt till.
52
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8. Motioner rörande samvetsklausul  

8.1. Motion I 

I en motion till riksdagen från oktober 2003 skriver Per Landgren och Tuve Skånberg (kd) två 

förslag till riksdagsbeslut;    

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införliva 

samvetsfriheten i rättighetskatalogen i Sveriges grundlag. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att redogöra 

för hur redan existerande samvetsfrihet skall tillämpas inom sjukvård och 

högskoleutbildning.
53

 

Enligt författarna kan samvetet definieras som en etisk medvetenhet i människan, som är 

beroende av en bakomliggande etik och kultur. Den är även beroende av de grundläggande 

demokratiska värden som en demokrati ytterst vilar på. I de flesta etiska system är samvetet 

ett korrektiv för människans handlande och skulle denna etik försvagas, försvagas också 

samvetet.  

För att visa hur de menar utgår de från exemplet, om Sveriges riksdag skulle lagstifta om 

dödshjälp; ”[…] lagstifta om rätt till dödshjälp i någon form och om det skulle ingå i en 

yrkesgrupps uppgifter och åligganden att utföra momentet, då hör det till de grundläggande 

mänskliga rättigheterna i en rättsstat att kunna vägra att utföra detta för sitt samvetes skull, 

utan rättslig eller någon annan påföljd”.
 54

 Enligt dem visar exemplet, ett behov av en 

samvetsklausul som utgår från den traditionella etiken och vidgar tillämpningen av den samt 

inför den som en naturlig del i både sjukvården och utbildningen.  

De beskriver hur man i andra länder har lyckats tillvarata kunnandet och engagemanget hos 

personer inom vården som har samvetsbetänkligheter kring vissa etiska frågor, utan att tvinga 

dem delta i vissa verksamheter. De fortsätter med att skriva att i Sverige har resonemanget 

låtit annorlunda och man har istället menat att personer som känner att de inte kan gå emot sitt 

samvete bör söka sig till andra yrken. 
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Avslutningsvis, men de så handlar inte frågan om huruvida Sverige ska införa samvetsklausul 

inom sjukvården eller inte, frågan handlar om hur landet ska tillämpa Europakonventionen då 

den redan är en del av svensk lagstiftning.
55

 ”Enligt vår mening bör dock regeringen snarast 

återkomma till riksdagen med lagförslag om att införliva samvetsfriheten i rättighetskatalogen 

i Sveriges grundlag och om hur redan existerande samvetsfrihet ska tillämpas inom sjukvård 

och högskoleutbildning”.
56

  

8.2. Motion II 

I oktober 2010 skrev Mikael Oscarsson en motion till riksdagen rörande samvetsfrihet, där 

Oscarsson uppmanar riksdagen att få in samvetsfriheten i svensk lag. Detta eftersom artikel 9 

i den Europeiska konventionen behandlar friheten och konventionen hör till den svenska 

lagtexten. Han anser att det inte borde vara några större problem för den svenska regeringen 

att följa Europarådets resolution då Sverige historiskt sett värnat om friheten. Samvetsfriheten 

nedvärderades dock  när abortlagen infördes på 1970-talet och de tankegångar som låg till 

grund för lagen fick en allt större genomslagskraft.  

Dessa tankar ledde enligt Oscarsson till följande: ”Osäkerheten har därför varit stor i vilken 

mån gynekologer, barnmorskor och annan sjukvårdspersonal haft en rättighet att neka till att 

delta vid abort”.
57

  

Han välkomnar därför Europarådets resolution då denna har: ”[…], tydliggjort hur artikel 9 i 

konventionen ska tolkas i detta avseende. Europarådet understryker det behov som funnits att 

stadfästa rätten till att av samvetsskäl vägra delta vid abortverksamhet, även när denna är 

laglig”.
58

  

Han avslutar med att säga att det inte bör vara några problem för den svenska regeringen att ta 

fram föreskrifter som följer resolutionen eftersom den enligt Oscarsson erbjuder en bra 
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lösning på problemet: ”som synes är det något av en salomonisk lösning Europarådet kommit 

fram till, med respekt för båda sidorna i en annars stundtals oförsonlig dispyt. Det är svårt att 

se varför någon skulle motsätta sig föreskrifter i enlighet med resolutionen, då vi väl alla vill 

värna de mänskliga fri- och rättigheterna”.
59

  

8.3. Motion III 

Även Annelie Enochson författade under oktober 2010 en motion rörande samvetsfriheten.  I 

sin motion tar hon upp två förslag till riksdagsbeslut;  

1.    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 

anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvården och 

högskoleutbildningen. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i 

motionen om att införliva samvetsfriheten i rättighetskatalogen i Sveriges 

grundlag.
60

 

Enochson tar också upp nionde artikeln i den Europeiska konventionen och påpekar att 

konventionen blev svensk lag när Sverige gick med i EU.  Hon fortsätter med att skriva att 

samvetsfrihet även återfinns i artonde artikeln av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna;  

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, 

ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin 

religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor”.
61

 

Enligt Enochson innebär samvetsfriheten att man hänvisar till samvetsskäl för att inte behöva 

uträtta en viss uppgift. Hon fortsätter sedan med att säga: ”De länder som har en 

samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och engagemanget hos alla de personer som funnit 
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sin uppgift inom sjukvården, utan att tvinga den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa 

svåra etiska frågor att delta i viss verksamhet. Detta kan gälla abort, insättandet av abortiv 

spiral eller forskning som inbegriper celler från aborterade foster samt annan praxis som 

utifrån traditionell etik är kontroversiell”.
62

  

I sin argumentation för införandet av en samvetsklausul hänvisar Enochson till en 

doktorsavhandling: ”Enligt en doktorsavhandling av Meta Lindström, där 224 gynekologer 

tillfrågades om möjligheten för dem att av samvetsskäl slippa delta i abortverksamheten, 

ansåg 64 % av de manliga samt 46 % av de kvinnliga gynekologerna att det ”är rätt att 

gynekologer innehar rätten att av personliga skäl vägra medverka vid aborter”. Således anser 

majoriteten av den yrkesgrupp som utför aborter i Sverige att en samvetsklausul, åtminstone 

för gynekologer, bör finnas”.
63

  

Hon avslutar med att säga att frågan inte handlar om det ska införas en samvetsklausul inom 

den svenska sjukvården eller inte. Utan frågan är hur den europeiska konvention ska tillämpas 

i Sverige då den är en del av den svenska lagstiftningen. Enochson anser att en utredning bör 

göras på hur införandet i regeringsformen av samvetsfrihet ska genomföras, då samvetsfrihet 

är en grundläggande mänsklig rättighet.
64

   

9. Etiken i vården 

Per Sundström, läkare och fil. dr i medicinsk etik och filosofi, anser att lagen ger kvinnan 

laglig rätt att genomgå en abort även ur ett etiskt perspektiv, han menar att ordvalet i själva 

abortlagen är värt att notera då det står får och inte skall eller bör.
65

 ”Man får göra abort, och 

man får avstå; abort är en allmän rättighet […]”.
66

  

”Att hon har laglig rätt innebär att ingen får inskrida för att hindra henne att söka och få abort 

utförd; men huruvida hennes abort, om den utförs, är moralisk eller inte, därom uttalar sig inte 

lagen”.
67

 Han fortsätter med att skriva: ”Många kvinnor närmar sig beslutet abort eller inte 
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abort med stor ambivalens. […] Särskilt för dessa kvinnor är det tryggt och gott att veta att det 

finns en lag som ger som rätt att bestämma fritt, efter eget huvud och hjärta”.
68

  

Det har alltid funnit etiska problem inom vården
69

 och denna är starkt präglad av den 

individuella relationen mellan läkare och patient.
70

  

”Många diskussioner av etiska problem i vården utnyttjar […] kraven gör gott, skada inte, var 

rättvis och respektera personers rätt till självbestämmande”.
71

 

10. Diskussion  

Patientens bästa 

Sveriges lagar inom området vård och patienter har en bred räckvidd och innefattar det mesta. 

Utgår man från abortlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen, ser de 

svenska lagarna snarare ser till patientens bästa än vårdpersonalens. I abortlagen 

portalparagraf står det att om en kvinna begär att få sin graviditet avbruten ska hon få det om 

detta begärs innan artonde veckan.  

I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs det hur vården ska bedrivas, bland annat beskrivs det hur 

vården ska respektera patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet i vården.   

Det skrivs i patientsäkerhetslagen om hur patienten ska behandlas med respekt och visas 

omtanke samt ges en sakkunnig vård. Patienter ska också informeras om deras möjligheter att 

välja vårdgivare. Samtidigt står det i patienssäkerhetslagen om hur vårdpersonal får uppträda, 

att det är vårdpersonalen själva som ansvarar för att arbetsuppgifterna blir genomförda samt 

att de får delegera dessa när det är förenligt med en säker vård.  

                                                           
68
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Fokuset i den svenska lagtexten ligger på patientens bästa, personal får överlämna 

arbetsuppgifter till andra men endast om det stämmer överens med en god och säker vård. 

Men vad exakt innebär en god och säker vård? I hälso- och sjukvårdslagen stadgas det att 

vården bland annat ska vara av god kvalitet och behaga patientens behov av trygghet samt att 

den ska bygga på en respekt för patientens integritet och självbestämmande. Personalen ska 

vara både rådgivare och medarbetare till patienten.  

Vad säger svensk lag 

I Patientsäkerhetslagens 6 kap. 9 § skrivs: ” en läkare […] skyldig att, i den omfattning 

övriga skyldigheter i yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda skäl 

mot det, utföra undersökningar och ge utlåtanden […]”.
72

 En läkare har därmed rätt att avsäga 

sig rätten att genomföra undersökningar och utlåtanden men då ingrepp inte nämns i lagen 

finns det ingen rättsligt grund för läkare att neka patienter.  

Dock står det i 2 §: ”[…] hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter” och i 3 § forsätter det med: ”[…] får delegera en arbetsuppgift till 

någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård”.
73

 2 § är väldigt 

tydlig med att läkare själva bestämmer hur de utför sina uppgifter på bästa sätt, denna 

paragraf kan tolkas som ett stöd för den samvetsfrihet Europarådets resolution beskriver. I 3 § 

anger när läkaren får överlåta uppgifterna till någon annan, endast när det stämmer överens 

med god och säker vård.   

Tolkar man de båda paragraferna kan man se att Sverige har en samvetsklausul, dock faller 

det på att klausulen inte är detaljerat utskriven och därmed är den öppen för fri tolkning och 

inskränkningar för innebörden av god vård och den respekt personalen ska visa patienten.    

Artikel 9  

Även om Sverige har en mångfacetterad lag när det kommer till sjukvården finns det ingen 

direkt regel som behandlar samvetsklausulen. Det är om man övergår och tittar i 

Europakonventionen som man finner att resolutionen snarare kan tolkas som en utveckling av 
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nionde artikeln än en självständig regel. Detta på grund av att resolutionen markerar att 

varken sjukhus eller personer ska diskrimineras när de vägrar utföra aborter eller vara till 

hands vid en abort.      

Det är även artikel 9 i konventionen som är det bärande argumentet för anhängare av 

samvetsfriheten, att Sverige bör inför en klausul. I de tre motionerna från kd:s politiker är den 

gemensamma nämnaren, att de alla frågar sig när Sverige ska införliva artikeln från 

konventionen. De anser att det är Sveriges skyldighet att integrera artikeln i föreskrifter då 

den egentligen redan är en del av lagen. Oscarsson går till och med så långt att han hävdar att 

resolutionens innehåll en mycket bra lösning och respekterar båda sidorna av ett svårlösligt 

problem.       

Finns debatt? 

Som ovan nämnt är den gemensamma nämnare för de tre motionerna att de alla frågar sig när 

Sverige ska implementera Europakonventionens artiklar och då främst den nionde. I en 

jämförelse av de tre motionerna kan man utläsa att förändringen som skett mellan 2003 och 

2010 är att i 2010 års motioner hänvisar författarna till den Resolution 1763.  

Frågan är om det finns någon debatt att ta. Utifrån sökningen på riksdagens databas framkom 

det att det endast är kd som skrivit motioner angående samvetsfriheten, därmed uppkommer 

frågan om andra partier anser att detta är något som är värt att diskutera.  

Kan det vara så att de andra partierna anser att Sverige redan har en slags samvetsklausul även 

om den inte är lika konkret som den från resolutionen. Med tanke på Sveriges mer liberala syn 

på ju abortfrågan kanske de flesta partierna anser att de regler som finns idag är tillräcklig just 

för att de är anpassade till den svenska mentaliteten. 

Samvetsklausul, nödvändig? 

I lagarna som presenterats kan man urskilja en viss standard, det står inte skrivet om tvång 

eller villkor, utan lagarna är utformade med tanke på patientens bästa. Det faktum att 

vårdpersonal är där för patienten hamnar i förgrunden. Lagarna återkommer till kriterierna om 

att visa patienten respekt och utforma vården i samråd med den specifika patient man tar hand 

om. Patienten har lika mycket att säga till om i sin omvårdnad som läkaren har.  
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Precis som Sundström skriver står det inte skall eller bör i abortlagens portalparagraf utan det 

står får. Att en kvinna får om hon vill eller inte vill genomgå en abort är upp till henne. Det 

står även i patientsäkerhetslagens 6 kap. 6 § tredje punkt att den som ansvarar för en patient 

ska se till att patienten får individuell information om sina möjligheter till att välja vårdgivare, 

vilket innebär att det finns en chans även för patienten att byta läkare om hon känner för det.  

Behöver Sverige en samvetsklausul? Finns det behov av att kunna hävda sitt samvete för att 

undvika specifika ingrepp när det finns lagar som stöttar både personalens och patientens rätt 

till att byta till någon annan. I svensk lagstiftning finns redan paragrafer där det stadgas att 

byte av vårdgivare är tillåtet. Den del av resolutionen som den svenska riksdagen bör införa i 

lagtexten är regeln om att de personer eller sjukhus som vill hävda sin samvetsfrihet inte ska 

diskrimineras.   

Resolutionen är dock inte bindande utan kan mer ses som förslag från Europarådet men det 

finns redan en lag om införande av samvetsfrihet från EU, det är nionde artikeln i 

Europakonventionen som sedan 1995 är gällande lag i Sverige. I artikeln beskrivs det hur var 

och en har rätt till samvetsfrihet. Samtidigt står det i åttonde artikeln att varje person har rätt 

till respekt för sitt privat- och familjeliv.  

Frågan blir då vems respekt respekterar man? Kan man respektera både en läkares rätt att 

hävda samvetet som orsak men samtidigt respektera patienten och dennes beslut? 

Skillnad från andra länder 

Sverige skiljer sig en del från de andra länderna i Europa. Även om det i majoriteten av de 

europeiska medlemsländerna är tillåtet med abort finns det en variation i lagstiftningen. I 

många av länderna finns det också en moralisk gradering av skäl till abort.  

Sverige har sedan länge varit ett sekulariserat land där den religiösa synen inte påverkat på 

samma sätt och i lika stor omfattning som många andra länder. Därmed har abort inte setts på 

samma sätt som den gör i många länder där religionen spelar en stor roll. Abort ses inte i 

Sverige, av majoriteten, som dödandet av en människa utan ses snarare som ett val en kvinna 

själv bestämmer att göra när hon vill och utan hänsyn till yttre omständigheter.  
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Denna skillnad kan göra att man i Sverige ser den nuvarande lagstiftningen som passade för 

landets sociala kontext och därmed anser att ett införande av en samvetsklausul krävs.   

Frågan bli då om inte, just på grund av detta, införandet av den samvetsklausul som 

Europarådet skriver om i Resolution 1763 kan göra att komplexa situationer inom den svenska 

vården uppstår. Vården i Sverige bygger på en respekt för patienten men samtidigt, enligt 

resolutionen, ska vare sig läkare eller sjukhus diskrimineras för deras beslut att vägra närvara 

vid abortingrepp.  

Läkarens skyldighet och moral  

Enligt vårdförbundets vice ordförande, Inger Frisk, bör vårdpersonal inte få välja bort 

behandlingar och patienter när man arbetar inom vården. Enligt henne kan personal som är 

emot aborter inte ge kvinnor den vård de behöver eller har rätt till. Frisk har en poäng i sitt 

argumenterande då en återkommande tanke i lagtexterna kring vård är att personalen ska 

finnas tillhands för patienten men också att de ska utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. 

Patientsäkerhetslagens 6 kap. 1 § skriver: ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.
74

  

Har man valt att utbilda sig till läkare eller gynekolog eller något annat inom vården har man 

avlagt ett löfte om att bota alla, ingår inte abort i detta? Det går att debattera kring vad abort 

egentligen innebär, det finns många infallsvinklar som definierar det olika men faktum 

kvarstår att abort är något som erbjuds av landsting och därmed ingår i en läkares eller 

gynekologs uppgifter.  

Spelar läkarens egen moral och tankar kring vissa ingrepp någon roll? Den svenska lagtexten 

nämner inte ordet moral i paragraferna utan det stadgas att det är upp till personalen själva att 

välja hur de vill utföra sina uppgifter. I och med den något diffusa formuleringen är det därför 

svårt att avgöra om moralen och samvetet kan falla in under meningen: ”bär själva ansvaret 

för hur han eller hon fullgör sina uppgifter”.
75

 På vilket sätt definieras hur? Är det på vilket 

sätt den ansvarige läkaren eller sköterskan utför sina uppgifter, eller handlar det mer om vad 

den ansvarige gör och inte gör?  

                                                           
74

 Svensk författningssamling, Patientsäkerhetslagen (2010:659), 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010%3a659#K3, hämtad 2011-03-14. 

75
 Ibid.  

                          21 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010%3a659#K3


Sedan går det inte att frångå det faktum, att inom vården har det alltid funnits etiska problem 

och abortfrågan är inte den enda fråga präglad av en samvetskonflikt. Det är bara den frågan 

som har blivit aktuell i och med den nya resolutionen.     

Vad innebär arbetsuppgift? 

Den nionde paragrafen av patientsäkerhetslagen syftar endast till undersökningar och 

utlåtande som arbetsuppgifter, tolkningen här blir då att ingrepp inte hör till de vanliga 

arbetsuppgifter och därmed kan det anses vara ett undantag från att man kan överlämna 

uppgiften: ”i den omfattning övriga skyldigheter i yrkesutövningen inte hindrar det eller det 

annars inte finns särskilda skäl mot det […]”.
76

 Vad innebär en arbetsuppgift? Det finns olika 

arbetsuppgifter beroende på vilken inriktning man har som vårdpersonal, en sköterska får 

oftast inte utföra samma sysslor som en läkare och en vanlig arbetsuppgift för allmänläkare är 

oftast inte ett ingrepp för att ta bort foster eller embryo. 

En annan diffus formulering står skrivet i tredje paragrafen av patientsäkerhetslagen, även här 

är frågan vad som menas med arbetsuppgifter men också vad delegering innebär. I 

resolutionen står det att personer, sjukhus och institutioner har rätt, på grund av deras 

samvete, att avvisa eller vägra hjälpa kvinnor som vill genomgå en abort. Innebär då detta att 

avvisning är lika med delegering?  

En avvisning innebär snarare att man helt skickar iväg en patient istället för att hänvisa denne 

till en annan läkare, detta är om man går efter svensk lag, inte tillåtet. En patient ska visas 

omtanke och respekt enligt både hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen trycker också på att vården ska utformas så långt som möjligt i 

samråd med patienten och detta kan inte ske om patienten blir avvisad av personal eller av 

sjukhus.  

Samtidigt är frågan om man kan se en patient som en arbetsuppgift? Vårdpersonalens uppgift 

är att ta hand om patienter men kan det räknas som en arbetsuppgift eller går gränsen för 

arbetsuppgift redan vid undersökningar och ingrepp? 
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Framtiden?  

Hur kan vården förbättras om de som ska bota avvisar de som vill bli botade. En patient inte 

får den vård hon behöver, som hon har rätt till innebär inte att vården är bra. Det blir snarare 

en selektiv vård där de som begär den vård som läkarna anser är rätt och överstämmer med 

deras ideal, kommer få behandling. För vad är det som säger att det inte kommer komma en 

ny resolution om att införa samvetsklausul inom ett annat vårdområde? De europeiska 

länderna har olika ideal även inom andra områden och även där kan det finnas en stor grupp 

som på samma sätt som abortmotståndare lyckas omvandla en motion till något annat.  

Slutsats 

Har Sverige ett behov av att implementera den nya EU-resolutionen?  

Egentligen inte, de lagar som finns idag, som visserligen är mer patientvänliga, låter ändå 

även vårdgivaren själv bestämma över sina uppgifter. Lagarna som finns idag täcker ett stort 

område inom vården och som med många andra lagar, är de är tolkningsbara för varje individ. 

Inga andra partier har valt att ta debatten med kd, detta kan ses som att de anser att den 

svenska lagen i abortfrågan är tillräcklig och täcker allas behov. 

Det man främst ska komma ihåg är att den svenska mentaliteten skiljer sig från resten av EU:s 

länder, därmed finns inte den efterfrågan av en samvetsklausul i lika stor utsträckning som i 

resten av EU.  
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