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Sammanfattning

Bakgrund

högskoleförordning ikraft. Jäm-juli 1993 träddeDen l en ny
innebar denförordningentidigare gällandefört med den nya

överklagakraftig begränsning studenternas rättbl.a. attaven
tidigare möjligt förExempelvis detlokala högskolebeslut. var

Överklagandenämnden särskiltför högskolanhosstudenter att
frånbefriasenligt vilka deras begäranöverklaga beslut att

Enligtavslagits.utbildningsmomenti obligatorisktdeltagande
sådantöverklagaförordningen kan studentden ettennya

utfärdahögskolani samband medendast vägrarbeslut attatt
begränsningutbildningsbevis. Motsvarandeeller avexamens-

föri förordningeninförts denöverklaga harrätten att nya
iträdde kraft denlantbruksuniversitet, denSveriges ävensom

innebäraförändringarrealiteten kan dessajuli 1993. ll att
Över-ochhögskolans avslagsbeslutgår flera år mellandet

prövning besvären.klagandenämndens av
bestått iuppdrag harUtredningens övervägaatt om
etiska skälreligiösa, eller andra vägrastudenternas rätt att av
utbildningsmoment till-vissa obligatoriskai ärdeltagaatt

i förordningarna. Arbetet hartillgodosedd deräckligt nya
ifrågan det finns behovhuvudsakligen inriktats attom av

bestämmelse s.k.respektive förordning införa särskild enen -
avstå frånutvidgarsamvetsklausul studenternas rätt attsom- Även fråganreligiöst känsliga utbildningsmoment.etiskt eller
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i vilken form studenter bör kunna överklaga beslutom som
varigenom de nekats befrielse från deltagande i obligatoriska
utbildningsmoment har särskilt intresse.ägnats

Riksdagen har den 5 maj 1994 med bifall till utbildningsut-
skottets hemställan bet. 199394:16 uttalat sig för att en
samvetsklausul i högskoleutbildningen inte skall införas.
Utredningen har oberoende härav fortsatt sitt arbete och

utvecklatnärmare grunderna för sitt ställningstagande.

Utredningens enkäter

I syfte få bild i vilken omfattning studenteratt en av som
grund samvetsbetänkligheter ansökt befrielse frånav om
obligatoriska utbildningsmoment, har utredningen beträffande
vissa utbildningar undersökt hur många sådana ärenden som
avgjorts under tiden fr.o.m. 1989 1993. Under-t.0.m.
sökningen har omfattat samtliga högskolor i Sverige som
anordnar utbildning till apotekare, barmnorska,agronom,
laboratorieassistent, läkare, sjuksköterska, tandläkare samt
veterinär. Därutöver har utredningen inhämtat information
från landets fyra naturvetenskapliga fakulteter och de båda
teologiska fakulteterna. Gemensamt för nämnda utbildningar

de innehållerär hos vissa studenteratt kanmoment som
förväntas tillleda samvetsbetänkligheter; exempelvis djur-
försök eller etiskt känsliga vårdmoment.

Under den aktuella femårsperioden hade nämnda utbild-
ningar endast ställning till sammanlagt 21 ärenden,att ta
samtliga djurförsök.rörande 16 ärendena läkarut-rörav
bildningen vid Göteborgs universitet, ärenden utbildningentre
till laboratorieassistent vid Hälsohögskolan i Umeå och

tvåresterande ärenden utbildningsprogrammet biologi-geo-
vetenskap vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i
Göteborg. De två sistnämnda ansökningarna de endavar som
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såledesövrigt ansåg sig kunnaI utbildningarnaavslogs.
förutsättningönskemål till understudenternas dockmötes; att

undervisning.genomgick alternativstudenterna
hur respektiveUtredningen har dessutom undersökt

bli befriadeönskemålutbildning hanterar studenters attom
utbildningsmoment; huvudfrån vissa det äröver tagetom
erhålla i så fall krävs.möjligt dispens och vilka skälatt som

visar studenternasfrån undersökningResultatet denna att
relativt utsträckning.önskemål genomgående tillgodoses i stor

vid samtliga medicinska fakulteterExempelvis detär sex
ha med-möjligt erhålla fullständig läkarexamen utan attatt

närvarit vid någotdjurförsöki enda eller hiaverkat attett
abortingrepp.

utredningens båda enkäterSammanfattningsvis kan sägas att
samvetsbetänklig-hänförliga till studentersvisar problematt

obligatoriska utbildningsmoment i praktikenheter mot
omfattning.förekommit i mycket begränsadendast

samvetsklausulBehovet av en

Sverige har studenter meddemokratiskt samhälleI ett som
uppfattningarmajoriteten avvikande etiska eller religiösafrån

med respekt. innebärsjälvklar bemötas Detta ävenrätt atten
fåetiskt religiöst grundade önskemål avståellerderas attatt
möjligt.utbildningsmoment bör tillgodoses där såfrån vissa är

dispens emellertid fleraMöjligheterna begränsasatt ge av
Exempelvis för respektive utbildningkan defaktorer. upp-

fråga kumskapsnivåer ikvalitetskraven iställda om m.m.
uppråtthållas, dispenser helst.inte hurlängden om ges som

aktuella betydelse förmåste beakta detVidare momentetsman
givetvis ocksådettänkta yrkesverksamheten. Slutligenden är

legiti-till visstviktigt de utbildningar leder fram ettatt som
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mationsyrke exempelvis läkare uppvisar betydande graden- -
likformighet.av

Frågan behovet samvetsklausul handlar egentligenom av en
rimlig avvägninggöra mellan, å sidan,att deom en ena nyss

nämnda samhällsintressena åoch, sidan,andra respekten för
studenters etiska och religiösa åskådningar.

När det gäller denna avvägning kan inledningsvis konstate-
det utredningens enkäter framgått högskolornasattras av att

hantering frågor rörande studenters samvetsbetänkligheterav
utbildningsmoment kännetecknas respekt och vid-mot av

synthet för olika etiska och religiösa ställningstaganden. I
själva verket förhåller sigdet så högskolornas praxisatt
rörande dispenser från obligatoriska utbildningsmoment är
mindre restriktiv vad kundeän sig med hänsyn tillväntaman
utbildningskravet. vissaI fall bl.a. beträffande insättande av-
spiral går inom några barnmorskeutbildningar mycketman-
långt i dispensering, längre vad utredningenän kanen
förorda.

En ytterligare utvidgning den studenter irätt dagav som
har erhålla befrielse från obligatoriska utbildningsmomentatt
skulle sannolikt leda till studenter utnyttjadeatt som en-
sådan möjlighet inte kunde nå till de kvalitetskravupp som-
gäller för olika utbildningar. Angivna kunskapskrav skulle
helt enkelt inte kunna upprätthållas och studenten skulle inte
på fullgott kunna sinsätt yrkesroll.utöva Dessutom finnsett
det exempelvis blodtransfusioner, det bl.a.moment, som -
med hänsyn till svensk hälso- och sjukvårdslagstiftningatt

patientens intressen isätter för sjukvården heltcentrum vore-
oacceptabelt meddela dispens från. sådanEn ordning medatt
utvidgat dispensförfarande skulle för övrigt kräva en om-
arbetning legitimationermed varigenom tilldessasystemetav

delar skulle förlora sin viktigaste funktion, nämligenstora att
garanti för viss kunskaps- och kompetensnivå hosvara en en

innehavaren.
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enligt utredningen, övervägandeSammantaget talar, skäl
införaför inte någon inom högskoleutbild-samvetsklausulatt

ningen. för ställningstagandeAv betydelse detta är ävenstor
frivilligtvalet högskoleutbildning heltskeratt samt attav

valmöjligheterantalet är ston.

förFormerna överklagande

inte finns någonTrots det samvetsklausul högskolornaäratt
dispensredan idag beredda beträffandelämnanämnts attsom

flera etiskt eller religiöst känsliga utbildningsmoment. såAtt
förståeligt. dispenssker Som förutsättningar för bör dockär

i inhämtasregel gälla dels motsvarande kunskaper kanatt
alternativ undervisning, dels endast äratt momentetgenom av

för yrkesfunktionen.underordnad betydelse den kommande
såledesEftersom dispenser vissa givna förutsätt-under

ningar meddelas, också rimligtdet studenter harär att
möjlighet överklaga beslut varigenom ansökningarderasatt

befrielse bifall. Frågan vidlämnats vilken tidpunktärutanom
överklagandet bör kunna ske. För närvarande kan besvär över

iavslagsbeslut endast föras samband med studentenett att
klagar eller utbildningsbevis förvägratsöver att examens-
honom.

Etiskt känsliga kan inlagda redan i tidigtmoment ettvara
utbildningskede i längre och det kan, enligt nuvarandeen

ordning, i praktiken fleradärför dröja år frånräknat-
högskolans avslagsbeslut till dess studenten får sin ansökan-

instans. kommerprövad högre Studenten då helaunderav
i ovisshetstudietiden leva huruvida han skallatt examen

ej. inte någon acceptabel lösningeller Detta förär studenten,
särskilt inte i dåde fall befrielse aktuellafrån det momentet

nödvändigt villkor för skall vilja genomgåär studentenett att
utbildningen. En överinstans då,snabb prövning i kan be-
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roende utgången, antingen tillleda istudenten lugn ochatt
fullföljer sin utbildning eller han hoppar den vilketattro av

besparar honom såväl tid som pengar.
tillMed hänsyn det sagda och till inte finnsdet någraatt-

principiellabärande skäl talar tidigareläggandemot ettsom av
studenternas överklaga rimligträtt det det föräratt att-

Överklagandenämndeninförs möjlighetstudenterna hosatten
för inomhögskolan föreskriven tid särskilt överklaga beslut

innebär studenten fått sin dispensansökan.avslagattsom
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Författningsförslag

Förslag till1

högskoleförord-Förordning ändring iom

ningen 1993: 100

högskoleförordningenHärigenom föreskrivs 13 kap. 2 §att
1993:100 skall ha följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

13 kap.
2 §

Överklagandenämnden får följandehögskolan beslutTill för
nämligenhögskola överklagas,av en

tjänst doktorandtjänsttillsättningbeslut änav annanom
tjänst vid statlig högskola,vikariateller

uppfyller behörig-inte kravenbeslut sökandeattom
högskoleutbildning,bli till grundläggandehet för att antagen

kurstillgodoräknandebeslut samtom av
på studentsstudents avslag4. avslag en en

få examensbevis befrielse frånbegäranbegäran ettatt om
obligatorisktutbildningsbevis. utbildningsma-eller
ment samt

avslag studentsen
få examensbevisbegäran att

utbildningsbevis.eller
Beslut nämnden får inte överklagas.av

1994förordning i oktoberDenna träder kraft den l
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2 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1993 :22 1 för Sveriges lantbruksuniversitet

Härigenom föreskrivs 6 kap. 2 § förordningen 1993:221att
för Sveriges lantbruksuniversitet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
2 §

ÖverklagandenämndenTill för högskolan får följande beslut
Lantbruksuniversitet överklagas:av

beslut tillsättning tjänst med undantag förom av
doktorandtjänst vikariat,och

beslut sökanden inte uppfyller kraven på behörig-attom
het för bli till grundläggande högskoleutbildning,att antagen

beslut tillgodoräknande kurs ochom av
4. avslag students avslag på studentsen

begäran få examensbevis begäran befrielse frånatt ettom
eller utbildningsbevis. obligatoriskt utbildningsma-

ochment
påavslag studentsen

begäran få examensbevisatt
eller utbildningsbevis.

ÖverklagandenämndenBeslut i ärenden enligt förstaav
stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994
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l Inledning

l Direktiven

Direktiven till denna utredning, Dir. 1993:48, fastställdes vid
regeringssammanträde den 22 april 1993. Som allmän
bakgrund till utredningsuppdraget anfördes följande.

Den högskoleförordningen innebär vissa förändringarnya
i förhållande till den hittillsvarande det gällernär rätten att
överklaga beslut. 1977 års förordning studenternagav en
mycket vid till Universitets-rätt och högskoleämbetetatt
UHA, sedermera Högskolans överklagandenänmd,
överklaga lokala beslut. Sådana beslut kunde t.ex. vara

från linjenänmdenvägran befria student från obliga-att en
toriska delar kurs utbildningslinje.ellerav en

Exempel beslut från högskolorna överklagats tillsom
UHA ärenden från studenter vid barnmorskelinjenvar som
nekats dispens från obligatoriskaden kursen i iralinsätt-s
ning och därmed inte kunnat erhålla evis frånexamens
utbildningen. Skälen till dessa studenter deltagavägratatt
i obligatoriskadessa religiös övertygelse.moment var

Andra fall har gällt studenter vid läkar- respektive
laboratorieassistentlinjen etiska skäl deltagavägratsom av
i djurförsök och därmed nekats godkänt betyg på kurs.

Den högskolelagen och högskoleförordningennya
innebär väsentlig begränsnin överklagarätten atten av
lokala beslut. Universitet och ögskolor i denär n a
ordningen ansvariga för kursplanerna och därmed också ör
frågan vilka utbildningsmoment fordras förom attsom
hålla de angivna kvalitetskraven olika examina.för Någon
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särskilt överklaga lärosätenas beslut i frågarätt att om
obligatoriska utbildningsmoment finns inte längre.

Enligt 13 2 § i högskoleförordningenkap. den kannya
student däremot överklaga högskolas besluten en om

avslag på få examensbevis utbildningsbe-begäran elleratt
vis. En kan alltså fortsättningsvisstudent överklagaäven ett

då examensbevis påfall han eller hon grundvägras attav
alla obligatoriska inte fullgjorts.moment

Frågan emellertid väckts tillräckligt ihar detta deärom
fall då student religiösa, etiska eller andra skäl inteen av

deltaga i obligatoriskt ikan acceptera att ett moment en
Ett stadiet exempelviskurs. överklagande det kan

fördröja studietiden kan oacceptabeltsättett som vara
för studenten.

direktiven definierades vidare utredarens uppdrag enligtI
följande.

uppdraget till den särskilde utredaren ingårI övervägaatt
studenternas religiösa, etiska eller andra skälrätt attom av

i vissa obligatoriska utbildningsmomentdeltagavägra äratt
tillräckligt tillgodosedd i högskoleförordningen.den nya

rättigheter iStudenternas detta avseende skall vägas mot
nödvändigheten uppfyller målet förstudenterna denatt

viss likformighet iaktuella eller behovenmotexamen av
visstutbildningen grund för behörighet utövaatt ettsom

sådanayrke. I detta sammanhang skall utredas momentom
obligatoriska i sådana tillbör enbart kurser hörvara som

viss befattningsutbildning utanför yrkesexamen. Eventu-en
ella konsekvenser för den aktuella yrkesverksamheten om

införssamvetsklausul bör redovisas.en

bedrivande1.2 Arbetets

Utredningen startade sitt 20 september 1993.arbete den Den
uppgiftenförsta blev samla och del omfattandeatt ettta av

faktamaterial samtidigt i vilken omfattningoch undersöka som
önskemål avstå från vissa utbildningsmomentstudenters att
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utgjort problem i praktiken. syfte tillskrevI dettaett ut-
redningen samtliga universitet och högskolor istörre Sverige

anordnar sådana utbildningar vilkainom någonsom man av
anledning kan förvänta sig samvetsbetänkligheter före-att
kommer hos de studerande. Det företrädesvisgällde olika
vårdutbildningar sådana inom vilka djurförsök före-samt
kommer. Avsikten med enkätundersökningen attvar
kunskaper samtliga ärenden rörande obligatoriskaom ut-
bildningsmoment under tiden fr.o.m januariden 1 1989som

den 31 december 1993 avgjorts linjenänmdernat.0.m. av
eller motsvarande organ för de aktuella utbildningarna.

Undersökningen visade det bara fanns mindre antalatt ett
linjenämndsärenden under den aktuella tidsperioden och att
det fåför utbildningar för utredningen skulle fåattvar en
säker bild hur problemen löses berörda institutioner.av
Ytterligare enkätrunda företogs därför och gångdennaen var
det främsta ändamålet vetskap hur respektiveatt om
utbildning hanterar students önskemål bli befriadatten om
från visst utbildningsmoment; det huvudöver ärtagetom
möjligt erhålla dispens vilkaoch skäl i så fall krävs.att som

Genom enkätema har utredningen haft skriftlig kontakt med
samtliga universitet och högskolor i Sverige anordnarsom
utbildning till apotekare, barnmorska, laboratorie-agronom,
assistent, läkare, sjuksköterska, tandläkare och veterinär samt
dessutom med landets fyra matematisk-naturvetenskapliga
fakulteter och de båda teologiska fakulteterna.

Utbildningarna till veterinäroch vid Sverigesagronom ges
lantbruksuniversitet, och de regleras därmed inte hög-av
skoleförordningen 1993:100 i stället förordningenutan av
1993:221 för Sveriges lantbruksuniversitet. Denna trädde -
i likhet med högskoleförordningen i kraft juliden 1 1993,-
och bådade förordningarna i allt väsentligtöverensstämmer
med varandra. Exempelvis överklagandeparagrafernaär
likalydande bortsett från vissa redaktionella skillnader som
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betingas olikafrämst det universitet Vidärattav som avses.
införandeeventuellt alternativtsamvetsklausulett av en en-

utvidgad överklaganderätt för studenterna saknas helt-
anledning skillnad å sidanmellan studentergöraatt ena
Lantbruksuniversitetet å sidan på övrigaoch andra studenter
universitet och högskolor. Utredningen därförhar valt att

Lantbruksuniversitetetsbehandla utbildningaräven atttrots
direktiven inte uttryckligen förändringar i för-attanger
ordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall övervägas.

Utöver redovisade skriftliga kontakter utredningenharovan
hållit vidsammanträden med de medicinska fakultetema
universiteten i Göteborg, KarolinskaLund, Stockholm
institutet Umeå. Vid respektivedessa sammanträden harsamt

framfört sin uppfattningfakultet behovetom av en sam-
vetsklausul inom läkarutbildningen. Sammanträdena har även

medicinsk utbildninggrund det sambandet mellannäraav-
faktisk sjukvård tillfört utredningenoch kunskap hurom-
inom problematik.yrkesverksarnheten dennaman ser

ytterligare förhållandena inom utbildningarnaFör belysaatt
till sjuksköterska, respektive laboratorieassistentbarnmorska

utredningen hållit vårdhögskolorna ihar sammanträden med
Lund-Helsingborg Göteborgoch med hälsohögskolornasamt
i Stockholm Umeå.och

För klarlägga hur införandet samvetsklausul skulleatt av en
förhålla sig till de yrkeslegitimationer utfärdassom av
Socialstyrelsen hållitshar sammanträde med företrädare förett

Över-Utredningendenna. har sammanträffat medäven
klagandenämnden för högskolan i syfte bl.a. diskuteraatt om
nämnden med oförändrade möjlighet klarahar attresurser- -

i vissa utvidgadavseenden överklaganderätt för studen-av en
terna.

områdenInom de främst utredningberörs dennasom av
finns antal sammanslutningar för respekti-yrkesverksammaett

studerande. Av dessa organisationer utredningenharve
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förening förSvensksammanträffat med förrepresentanter
ochgynekologi, Svenska hälso-obstetrik Låkarsällskapet,

SHSTF, Barnmorske-sjukvårdens tjänstemannaförbund
SverigesSFSSveriges förenade Studentkårerförbundet, samt

vilket förbundSSEF,sjuksköterskestuderandes förbund
Sekreteraren harbarmnorskestuderande.omfattar även

vårdkonferens ideltagit i SFS anordnaddessutom en av
Örebro.

Centralaövrigt hållits med bl.a.har sammanträdenI
Riksförbundet för sexuellförsöksdjursnämnden i Stockholm,

likaberättigan-Riksförbundet för sexuelltupplysning RFSU,
itill livet med Uppsala.RFSL rörelsen Jade sätesamt

i isärskilde vidare medverkat panelenutredaren harDen en
hearing rörandeSSEF, Lundaavdelningen, anordnadav

Svenskvid debatt anordnatssamvetsklausul, samt som aven
16 maj 1994medicinsk etik i Uppsala denförening för om

sjukvårdspersonal. Sekreteraren harförsamvetsklausul
vårdetiska institut, Stockholm,deltagit i Erstaett arrange-av

seminarium rörande ämne.öppetrat samma
samtliga redovisanderiksdagsmotioneranledning feml av -

inominställning till införa samvetsklausulnegativ att enen
muntlig redovisninghögskoleutbildningen har ut-en av-

riksdagens utbildningsutskott.införredningsarbetet lämnats
i tillBehandlingen motionerna utskottet ledde att ut-av

meningskottsmajoriteten sin bestämda att ensom angav
högskoleutbildningen inte komma i frågasamvetsklausul i bör

regeringen tillkänna. Vidriksdagen borde dettaoch att ge
maj 1994 röstsiff-omröstning i riksdagen den 5 bifölls med-

sålunda132 vad utskottet hemställt.157 motrorna -
inhämtats kunskap för-Genom UD:s försorg har om

i vissa länder.hållandena området andra
länsavdelning i VästmanlandSlutligen SHSTF:shar

friståendevarandrarespektive två frånSSEF centralt anordnat
införandettill namnunderskriftermanande mot av enupprop
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samvetsklausul. Namnlistorna har ingetts till utredningen
varvid kunnat konstateras SHSTF:s samlat 266att upprop

Ävennamnunderskrifter och SSEF:s 317. i övrigt har
utredningen mottagit åtskilliga skrivelser och brev från
enskilda i frågan samvetsklausul.engageratspersoner som om
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Tidigare ordning2

dispensärendenBehandling2.1 av

till juli 1993fram den lgälldeEnligt den högskolelag som
högskoleutbildningengrundläggandeför denskulle det -

linjenämnder.finnasangivna undantagsfalli fåtalförutom ett -
respektivesinauppgift inomtill bl.a.hadeDessa att
handläggautbildningen ochverksamhetsområden planera

organiseras. dessutomDethur den skullefrågor varom
anledningiuppgift fatta beslutlinjenämndernas att av

från deltagande i obliga-befrielseansökningarstudenters om
avgjordes efterDessa ärendenutbildningsmoment.toriska

föredragning.
högskoleförordningen ochtidigare gällandeEnligt den

i likhetlantbruksuniversitet vilkaSverigesförordningen för -
juligällde fram till den 1tidigare högskolelagenmed den

överklagaomfattandestudenterna1993 hade rätt atten-
högskolorna. Dennafattats rättlokala beslut gavavsom

möjlighet omgående överklagaexempelvis studenterna att
obligatoriska kursmoment.rörandebeslutlinjenärrmdernas

tagits isådana beslut bort desärskilt överklaga harRätten att
studenterna överklaga dessaförordningarna. Numera kannya

avslaghögskolorsi samband med besvärbeslut endast över
ellerutfärdaefter genomförd utbildningbegäran att examens-

utbildningsbevis.
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Överinstanserna UHÃ Över-regeringen, respektive-
klagandenämnden för högskolan har i förekommande fall-
tillämpat skriftligt handläggningsförfarande. Denett normala
gången för ärende har varit inhämtatsyttrande frånett denatt
högskola beslut blivit överklagat. Det har också före-vars
kommit högskolan i samband med besvärsinlaganatt säntsatt
in bifogat yttrande. Beträffande de ärendenett rörtsom
djurförsök har det dessutom förekommit andra högskoloratt -

haft motsvarande försök sitt i yttranden fåttsom program -
redogöra för sin praxis rörande studenter sökt dispenssom
från deltagande. Sedan infordrade yttranden kommit överin-

tillhanda, har den klagande studentenstansen beretts tillfälle
i slutskrift bemöta dessa. Därefter haratt överinstansenen

fattat sitt beslut.

Ärenden2.2 handlagda linjenämnderav
och andra beslutsfattare

För få bild i vilken omfattningatt studenteren av som
grund samvetsbetänkligheter ansökt befrielse frånav om
obligatoriska utbildningsmoment, har utredningen beträffande
vissa utbildningar undersökt hur många sådana ärenden som
avgjorts linjenämnder eller andra beslutsfattare tidenunderav
from 1989 1993. De utbildningart.o.m. valts förutsom
undersökningen sådana inom vilkaär olika anled-man av
ningar kan förvänta sig problem aktuell möjligenatt typav
förekommer; exempelvis kan det så djurförsök ingårattvara

i utbildningarna eller det förekommermomentsom att
undervisning uppfattasmedicinska vårdåtgärder vilka kanom

etiskt känsliga.som
Utredningen har för undersökningen valt samtliga hög-ut

skolor i Sverige anordnar utbildning till l st,som agronom
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apotekare 1 st, laboratorieassistentbarnmorska 10 13st,
st, läkare 6 sjuksköterskast, 34 tandläkare 4st, st samt
veterinär st. Därutöver tillskrivit1 har utredningen landets
fyra naturvetenskapliga bådafakulteter de teologiskaoch
fakulteterna.

Linjenämnderna för de angivna utbildningarna har under
den aktuella tidsperioden ställning tillhaft sammanlagtatt ta
21 befrielseärenden rörande från obligatoriska utbildnings-

på grund samvetsbetänkligheter. 16 ärendenamoment av av
läkarutbildningen vid Göteborgs universitet, ärendenrör tre

utbildningen till laboratorieassistent vid iHälsohögskolan
Umeå och tvåresterande ärenden utbildningsprogrammet
biologi-geovetenskap vid matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten i Göteborg.

Samtliga Göteborgsärenden från läkarutbildningen avser
Ägglossningsförsökbefrielse på etiska frångrund skäl påav

råtta vilket försök ingår i grundutbildningens fysiologikurs.
Linjenämnden biföll samtliga ansökningar;studenters dock
under förutsättning studenterna utförde förelagdatt extraupp-
gift.

Ärendena från Umeå samtliga befrielse på grundavser av
etiska frånskäl kursen Djurexperimentell metodik, tre

Även ansökningarpoäng. dessa bifölls, förutsättningen var
i gickstudenterna stället kursen Lagstiftning etik.ochatt

Linjenämnden särskilt i besluten examensbevisenattangav
innehålla upplysningskulle komma alternativadenatt om

undervisningen.
båda från matematisk-naturvetenskapligaDe ärendena

fakulteten i Göteborg befrielse från laborationen Nerv-rör
muskelfysiologi, ingår ioch kursen Zoologisk fysiolo-som

laborationengi, fem poäng. Syftet med olikastudera hurär
påverkaroch muskelstimulering muskelsam-typer av nerv-

mandragningen, det djur sinoch används groda. Iärsom
ansökan studenterna bl.a.anförde de båda attgemensamma
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det omotiverat på grundnivå ha denna laboratio-att typvar av
där resultaten redan dokumenterade och ikunskapenärner

inhämtasstället kan litteraturstudier. Sektionsstyrelsengenom
för biologi emellertid åberopandeavslog ansökan under attav
laborationen godkänts djurförsöksetiskaden nämnden.av

I från matematisk-naturvetenskapligaärendena fakulteten i
Göteborg fattades besluten 26den november 1993 och

såledesstudenterna hade eftersom den högskoleförord-nya-
ningen då börjat ingen möjlighetgälla särskilt överklagaatt-
besluten. omständighetAv denna -jämte det faktum att resten

de ärenden under aktuell femårsperiod behandlatsav som av
de linjenämnder omfattas undersökningen slutat medsom av
bifall till ansökningarstudenternas följer överinstansernaatt-

femårsperiod utbildningarunder beträffande dessasamma
haft ställning till studenters begäran befrielse frånatt ta om
utbildningsmoment.

undersökningsresultatet får intrycketAv lätt detattman -
bortsett från inom matematisk-naturvetenskaplig utbildning -
rått enighet linjenämnder itotal mellan och studenter fråga om
vilka utbildningsmoment gå erhålla dispensdet bör attsom
från. så inte alltid varit fallet emellertid illustreras iAtt skall
det följande referat vilkaärendentre momentgenom av avser
inom barnmorskan läkar- respektive sjukgymnastutbildningen.
De två förstnämnda såvälärendena har behandlats av
linjenämnder överinstanser. Det ärende härrör frånsom som
Sjukgymnastutbildningen har behandlats linjenämnd ochav
dessutom varit föremål för JO:s prövning.

I Spiralinsätzning inom bammorskeutbildningen

1983 ansökte två linjenämnden påbygg-studenter hos för
nadslinjerna vid Vårdhögskolan i Göteborg få praktise-attom

spiralinsättning kurskarnrat i för patient.ställetra



SOU 1994:84 27ordningTidigare

Till stöd för sin ansökan anförde bl.a. följande:studenterna
När sädescell och sammanförs så bildasäggcellen en en
människas hela kromosomuppsättning med det unika genetiska

livet igenom karaktäriserar individen. Eftermönster dettasom
tillförs ingenting utifrån näringförutom och Detmoment syre.

möjligt hålla det befruktade vid liv utanförär äggetatt
livmodern, förbi det stadium då skulle implante-det haäven

i livmoderslemhinnan. Därför bör betrakta be-rats man
fruktningen inte implantationenoch avgörandesom- -
tidpunkt för livets uppkomst. Spiralens huvudsakliga-
verkningsmekanism den förhindrar det redan befruktadeär att

från fästa i livmoderslemhinnan alternativtägget äggetatt att
mycket förlorar sitt fäste. Spiralinsättning därmedärsnart att
betrakta abortframkallande åtgärd inteochsom en ensom
preventiv åtgärd. Utifrån kristen livssyn varje männi-ären-

unikska och har egenvärde alltifrån befruktningen. Denett
människanofödda lika berättigad till skydd den födda.är som

därför etiskaDet skäl otänkbart tillär medverkaattav
handlingar abort och spiralinsättning.som

Linjenämnden ansåg sig kunna dispens frånlämna
utförande spiralinsättning patient och lämnade såledesav

ansökningarstudenternas bifall.utan
UHÄStudenterna överklagade linjenämndens beslut till

varvid i förstade hand yrkade få utföraatt momentet
patient. I andra framställdehand de yrkandeän attannan om

bli befriade frånhelt momentet.

UHÄI beslut den 12 oktober 1983 anförde sammanfattnings-
vis följande:

Genom beslut under hösten 1982 tvåUHA barn-ett gav
morskestuderande tillstånd spiralinsättningutföraatt

patient. Av beslutet framgick det inteän attannan var
tillämpas generell handlingslinje föravsett att som en

framtiden. Skälen för denna framtidamarkering avseende
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förhållanden främst två; dels förelå juridiska oklar-var
i frågaheter ansvarsfrågan i samban med den kvalifi-om

cerade medicinska åtgärd spiralinsättning innebär, delssom
kunde inte sjukvårdshuvudmän förväntas villiga attvara
ställa i form lokalutrymme, utrustning tilletc.resurser av
förfogande för spiralinsättning andra patienter.än
Eftersom dessa problem sinfunnit lösning, bör till-
vägagångssättet med spiralinsättning patientänannan

Det emellertid UHA:s åsiktöverges. är bestämda att man-inom högskolans vårdutbildningar så långt möjligt skall visa
respekt för studerande frånmed majoriteten avvikande
etiska uppfattningar. Beträffande just vårdutbildningar
kom liceras dock frågan befrielse från olika momentom av
det aktum flera utbildningarna fram tillleder yrkenatt av
för vilkas utövande det krävs Socialstyrelsen utfärdadav
legitimation. Socialstyrelsen har hittills inte tagit ställning
till UHAden framförda principiella pfattningen attav u

någon form begränsad be örighet, skulleman, genom av
möjliggöra viss inomverksamhet de ocksåaktuella yrkena
för olikadem etiska bevekelsegrunder inte deltagitsom av
i visst utbildningsmoment. Med hänvisning till vad som-anförts de problem förknippade med låtaär attom som
barnmorskestuderande avstå från spiralinsättning patient,

besvärenlämnar UHA bifall.utan

UHÄ:sVid aktuell tidpunkt möjligtdet överklagaattvar
beslut i dessa frågor till regeringen vilket också iskedde det
här fallet. Genom beslut den 29 1984 avslog regeringenmars
besvären. Regeringens innehöllbeslut inte någon motivering.

2 Djurförsök inom läkarutbildningen

1985 ansökte antal studenter hos förnämnden läkarut-ett
bildning vid Lunds universitet dispens från ideltagandeom
dels laborationen Nervimpulsen ingår i neurobiologi-som
kursen, dels laborationen Elektrisk mekanisk aktivitetoch i
gr0dhjärta ingår i fysiologikursen.som
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etiskamotiv för sina ansökningar studenternaSom uppgav
alternativpå under-I ansökningarna framfördes förslagskäl.

elektrokardio-i respektivevisning form elektromyografi-av
EKG-laboration. Elektromyo-gramlaboration EMG- resp.

grañ möjliggör studium skelettmusklemasmetodär aven som
elektrokardiogramaktionsströmmar i diagnostiskt syfte. Med

illustrerarelektrisk vilkenkurvaväg upptagenavses en
aktionsströmmar.hjärtats

för läkarut-yttrande låg till för nämndensI det grundsom
fysiologi medi-bildning anförde institutionen för ochbeslut

laborationenföljande: gällercinsk fysik bl.a. Vad först
förutsättningar förföreliggaNervimpulsen torde det numera

djur.EMG-laboration Dennaalternativ användandeutan aven
till undervisningen,värdefullt bidragskulle kunna ett menge

laborationgivetvis kunskapsstoffförmedlar somsamma
fysiologiskavilken tjänar till belysa basalamed grodnerv att

fortledning.kring nervaktivitet och Somfrågeställningar dess
institutionenvårterminen 1986provisorisk åtgärd under ären

emellertid för begränsade begärtberedd denatt, grupp som
laborationsmaterial inom EMG på för-erbjudadispens, ett

ElektriskBeträffande laborationen och meka-söksperson. -
alternativi grodhjärta finns däremot ingetnisk aktivitet det

någorlunda okomplice-gällertill grodhjärtat detnär ettatt
hjärtfysiologin.åskådligt demonstrera den basalasättrat

undersökningar på människa redanmotsvarandeTänkbara är
direktainslag i intesjälvklart kursen,ett men ger samma

frånStoffet givetvis infenomenen. kan läsaskontakt med
frånmöjligen inhämtas film, den högalitteratur eller men

laborationerna fysiologikursen brukaruppskattning undersom
någotsida, illustreraråtnjuta från studenternas bättre än annat

aktivobservation den bästa grunden för kunskap.äratt egen
omfattningbegränsadeförsöksdjur iAnvändande den somav

till de studenterbidrar skapa ny kunskap hossker, att som
felaktigtgeneration Detkommer läkare. ärutgöra nästa ettatt
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perspektiv försöken inte skall därföratt attmena attupprepas
kan läsa sig till hur de kommer fallaman att ut.

Nämnden för läkarutbildning gick på institutionens linje och
biföll således studenternas ansökningar vad gällde laborationen
Nervimpulsen medan det blev avslag på studenternas
begäran erhålla dispens från deltagande i laborationenatt
Elektrisk och mekanisk aktivitet i grodhjärta. I sistnämnda

UHÄ.fördedel studenterna ärendet vidare till
UHÄ anförde i beslut den juni17 1986 sammanfattningsvis

följande:

När det gäller krav på obligatoriskt deltagande i försöks-
djursmoment måste respekten för den enskilde studerandes
etiska elseöverty vägas de krav utbildningen ställermot
för i utbil ningsplanen angivna mål skall kunna uppnås.att
Enligt UHA:s bedömning det förutsattär alternativtatt ett-utförs möjligt medge enskilda studerandemoment att-befrielse från deltagande målet med utbildningenutan att
för den skull UHA informeraräventyras. i sin årligen-utgivna brosch Utbildning för vårdyrken djur-attr om
försök kan inga i läkarutbildningen. Enligt UHA får emel-
lertid inte den omständigheten, sådan informationatt ges

utbildningens innehall, förettom argument attses som
vilkas etiska övertygelse hinder för demutgörpersoner, att

deltaga i djurförsök, inte bör söka till läkarutbildning. Ett
sådant skulle enligt UHA:ssynsätt mening kunna få till
följd enstaka väl lämpade för läkaryr-äratt personer, som
ket, sig tvingade avstå från sigsöka till denattanser att
utbildningen. I aktuellt fall anförs i frånyttrandenu-Institutionen för fysiologi och medicinsk fysik vid Lunds
universitet å sidan det saknas alternativ till ifrågava-attena
rande laboration åoch andra sidan stoffet kan läsas inatt
från litteratur eller möjligen inhämtas från film. UHA an-

yttrandet motsägelsefullt dennaär punkt. in-Avattser
stitutionens yttrande framgår vidare laborationen Elekt-att
risk och mekanisk aktivitet i grodhjärta endast utgör en av

laborationer avsedda belysa hjärtats elektriska ochtre att
mekaniska aktivitet. De övriga laborationema utförs på
människa och registrering EKG, FKG hjärttoneravser av
och perifera kärlpulsationer. Enligt institutionen motsvarar
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studerande föresla-EKG-laborationen det vilket demoment
grodhjärtat. UHAgit alternativ till laborationen medsom -så inte EKG-lab0ratio-uppfattar institutionens yttrande att

litteraturinläsning kunnaväl skulle utgöra ettnen men
alternativ till djurförsök. De studerandemedmomentet

erbjudits möjlighet inhämta kunskaperborde ha denna att
bifallerlaborationen kan UHAmotsvarande dem ge.som

därför besvären.

inomKroppsövningama och do-in3 taoyoga,
sjukgymnastutbildningen

linjenämnden för sjukgym-1991 ansökte studenten NN hos
få slippanastutbildningen Vårdhögskolan i Uppsalavid attom

kroppsövningar vilka ingår ii rubricerade praktiskadeltaga
sjukgymnastik.Psykiatriskkursen

troendeför sin ansökan NN honSom skäl attuppgav var
oförenligt med henneskristen och det helt utövatro attatt var

kroppsövningardessaoch do-in eftersom ärtaoyoga,
religioner. Hon förklaradetill olika österländskakopplade att

kroppsövningarinte motståndare tilli och för sighon var
sig religiösa övningar irördegenerellt, det häratt ommen

inledningsvisanvänder sina kroppar. NN hadevilka utövarna
religiösakompromissa med sin övertygelseförsökt attgenom

positionerna för hon hade docksig i delägga rätta yoga,
fått övningarna eftersom honomgående avbrytatämligen

Enligt kunde dehelt fel för henne. NNkände detatt var
så unika deövningarna inteaktuella attvara varanses

ej,sjukgymnast ellerför skulle bli braavgörande hon enom
skulle strida grund-ansåg det dendessutomoch hon att mot

tvinga till deltagandereligionsfriheten hennelagsskyddade att
undervisning ställdeserbjöds ingeni dem. Hon alternativ utan

i samtliga övningarinför valet antingenlärarna deltagaattav
inte bli godkänd.eller att
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Linjenämnden avslog NN:s dispensansökan och uppgav
därvid skäl för beslutet NNattsom

förstått syftet med kursen-
deltagit i samtliga praktiska övningar-

den känsligastört avstånd frånattgrupprocessen tagenom-
kursinnehållet.
Linjenämnden medgav visserligen några övningar histo-att

riskt kunde härledas till skilda kulturer och religioner,sett
menade samtidigt det förmedlades i övningarnaattmen som

inte den religiösa anknytningen enbart den terapeuti-utanvar
ska verkningen övningarna. Linjenänmden anförde vidareav

det vid uppläggning kurs omöjligt låtaäratt attav en en
enskild politiska, religiösa eller kulturella åsikterpersons styra
kursinnehållet, detta måste alltid siggrunda vetenskap och
beprövad erfarenhet. Någon alternativ undervisning kunde
erbjudas eftersom det enligt linjenämnden rörde sig om- -
vanliga, i fall grundläggande, övningar förett par en
människas aktiva rörelser. Linjenämnden ansåg det som
självklart alla studerande har full frihet ha sinatt att egen
religion, måstedock studenterna till skillnad från vad NN-
gjort hålla i sin religiösasär övertygelse från den pro--
fessionella hållning måste finnas i yrkesutbildning.som en

NN överklagade inte linjenämndens beslut i denna fråga till
UHÄ. Däremot överklagade hon beslut lin-ett senare av
jenänmden rörande problematik. Det beslutetsamma senare
innebar NN inte fick påbörja sin praktik förrän honatt var

UHÄgodkänd pä den kurs i vilken kroppsövningama ingick.
avslog emellertid besvären och det beslutet kunde utläsasav

UHÄ inte ansåg kroppsövningama hade sådanatt att en
inriktning samvetsbetänkligheter kunde motiveraatt avsteg
från läroplanen.

NN förde sitt första vidareärende till JO, i beslut densom
22 maj 1991 framhöll frågan i ärendet rörde den s.k.att
negativa religionsfriheten. Denna regleras i 2 kap. 2 § rege-
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ringsformen och innebär medborgarebl.a. varjeatt gentemot
idet allmänna skyddad tvång deltaga menings-är mot att

yttring för religiös åskådning.
frågan tvångBeträffande citerade JOvad medsom avses

Gustaf Petrén Ragnemalm utgivenoch Hans grund-en av
Sveriges 1980, 49:lagskommentar grundlagar, s.

Tvånget emellertid ikan också bestå hot denett mot
enskilde sig på videller här sättatt yttra att avsettagera

eljest särskild sanktionhan drabbasäventyr attav av
ådömande vite Huruvidastraff, utdömande etc..av av

psykisk påverkan i inga tvångsme-fall, där legalaäven en
del står till buds, kan innefatta tvång i stadgandets mening

tveksamt. Så bör dock fallet, den enskildeär mer omvara
sig beroendeförhållande tillbefinner i starkt myndighetett

offentlig funktionär, i obligatoriskaeller elever dent.ex.
vårdtagare offentliga inrättningar,skolan eller och

faktiskt finner sigdärmed nödsakade hörsamma stad-att
åsyftade direktiv. hindergandet i Däremot föreligger mot

villkor få förmånför uppställer krav påattatt som enman
vapenfri tjänstuppgiftslärnnande, sökanden skallt.ex. att av

uppfattning.sin religiösaange

vidare sammanfattningsvis följande:JO anförde

befinner sig någonstansNN fall emellan de exempel:s som
i Fråga onekligengrundlagskommentaren. är ettges om

beroendeförhållande, det gäller inte obligatoriskmen en
skolutbildning. Fråga inte hellçr så lägeår utsattettom

vårdtagare befinner sig sidanA andra det inteärsom en
förmånfråga beviljande vapenfri tjänst förtypom av en

värnpliktig. låter sig hävdas, vilket frånDet väl görman- sida, sigmyndigheternas det nyttiga, fysiologisktröratt om
någon anknytning religionsut-motiverade rörelser tillutan

Från sida föreliggerövning. elevens emellertid starktett
inre motstånd utföra övningarna, hon uppfattarmot att som

innefattande symbolhandling.religiöst Intefärgadsom en
heller denna inställning låter vidare avfärdas,sig ochutan

måste rimligt viddet fästa betydande avseendeattanses
uppfattning,elevens beakta grundlagsbudetskallom man -
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skydd deltaga i meningsyttring seriöst sätt.mot att ett-Frågan tvångskriteriet sådant uppfyllts svårbe-ärom som-dömd. Gällande irätt avsaknad tydliga lagmotivger av-och rättsfall inte klart besked. Det kan inteemellertid-uteslutas frivillig utbildning, anordnad i elleratt en en mer
mindre uttalad monopolsituation, med obligatoriska delar
i vissa fall kan konstituera tvångssituation, falleren som
under grundlagsbudet, särskilt fråga såär ettsom om
känsligt religionsfriheten. Vadämne gäller karaktä-som -kroppsövningarna svårtdet grundval deär att,ren av av
uppgifter föreligger i ärendet, hänföra till sådandemsom
meningsyttring omfattas grundlagsbudet. Dennasom av
bedömning sker med beaktande dels fråga varitattav om

utbildnrngssituation med klart uttalat syfte helten av annan
innebörd, dels de uppgifter NN lämnat dennaatt motsom
bakgrund inte underlag för slutsats. Det kanger annan -inte, vad framkommit i ärendet, med foggenom som
hävdas grundlagsbudet den negativas.k. religions-att om
friheten sådant det kan enligtuttolkas gällande rätt- -faktiskt har blivit åsidosatt.

Med sistnämnda konstaterande JOavslutade ärendet.

Ändring2.3 den centralaav

utbildningsplanen för

barnmorskeutbildningen

Under 1980-talet fördes intensivstundtals debatt i fråganen
det borde möjligt för studenter barmnorskelinjenom vara
avstå från spiralinsättning. Exempelvis idet före-att var

gående avsnitt refererade ärendet mycket iuppmärksammat
media. I samband med det ärendet ordnades även ett upprop
till förmån för studenternas till dispens, vilket samladerätt
omkring sexhundra namnunderskrifter från företrädare för
olika personalkategorier inom vården.
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Debatten fördes vid flera tillfällen i riksdagen ochäven
bl.a. hade Socialutskottet i 198687:5,betänkandet, om
familjeplanering och abort ställning till fyra motioneratt ta

till legitimation barnmorska förrätt den inte harom som som
utbildning i insättning spiral på grundrätt attsamtav om av
etisk slippaövertygelse deltaga i motsvarande i barn-moment
morskeutbildningen.

Rörande dessa fyra motioner anförde utskottsmajoriteten
sammanfattningsvis följande.

Bammorskeyrket rättsligt reglerat lagen 1984:är genom
542 behörighet inomyrke hälso- och sjukvår-utövaattom
den behörighetslagen. Således har endast denm.m. som
efter föreskriven utbildning fått legitimation barn-som
morska yrket. Legitimationrätt utöva barnmorskaatt som

till den erhållit bammorskeexamen. sådanIges som
ingår sedan hösttenninen 1973 insättning spiralexamen av

patient obligatoriskt moment.som
Utskottet vill understryka legitimationenvärdet av som
garanti för vissa yrkesgrupper har samhälletatten en av

bestämd utbildning och yrkeskunskap. Upplysningen
legitimerad informerar såväl allmänhet arbetsgivaresom

i fråga har bestämd yrkeskunskap.attom personen en
Legitimationens garanti- inforrnationsvärdeoch får enligt
utskottets uppfattning inte urholkas.

till sjukvårdspersonalensHänsynen etiska dåövertygelse
det gäller deltagande i abortverksamhet har emellertid

gångerupprepade understrukits riksdagen. Yrkesverk-av
visserligenpersonal har inte lagstadgad slipparätt attsam

medverkan vid aborter, Socialstyrelsensmen genom
anvisningar, innebär abortverksarrtheten skallattsom
organiseras så personal, finner det oförenligt medatt som
sin etiska eller religiösa gelse deltaga, skall slippaöver att
detta, har tillfredsställan ordning skapats för dennaen e

För elever i utbildning finns dock inte motsvarandegrupp
anvisningar.

Utskottet tidigarehar behandlat frågan bammorskeut-om
bildningens utformning i här betänkandeaktuell del. I SoU
198485:11 avstyrkte utskottet till då aktuella motio-bifall

och uttalade bl.a. tillhandahållande spiral ärattner av en
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viktig i abortförebyggandedel den verksamheten och att
den till barmnorskeyrket måstesöker bereddsom vara

imedverka sadan verksamhet för därigenom ned-att att
bringa aborter.antalet

Den elever motionerna handlar har emellertidgrupp om
finnainte lyckats någon tillfredsställande lösning på

konflikten mellan utbildningens etiskakrav och den
övertygelsen. De önskar arbeta i traditionell barnmorske-
verksamhet utföra i utbildningenvägrar momentmen som

jämställer utbildningsmomen-de med abort. De aktuella-inga grundläggande delar utbildningen ellerten avser av
inriktade livräddande behandling.delar på Detär ärsom

möjligt fullgöra uppgift inom traditionell förloss-att en
ningsvård preventivmedelsrådgivning och hautan utan att
genomgått ifrågavarandede utbildningsmomenten.

Enligt utskottet det önskvärt lösning på dettaär att en
till stånd. sig vidareproblem kommer Det rör ettnu om

fåtal ifrågavarandemed undantag detävenersoner som av
utbil ningsmomentet fullvärdig insats inomkan göra en

barnmorskeyrket. därfördelar Utskottetstora attav anser
regeringen bör vilka åtgärder kan vidtas föröverväga som

erhålla legitimationdenna begränsade skall kunnaatt grupp
informationsvärdetbarnmorskor begreppetutan attsom av

gårlegitimerad förlorat. riksdagenDetta bör ge rege-
ringen till känna.

1986 biföll riksdagenDen 5 november vad utskottet hemställt
i anledning de fyra motionerna. Regeringen uppdrogav

UHÄdärefter i samråd Socialstyrelsenmed lösa denatt
ifrågavarande problematiken.

UHÄI anledning sitt vidtoguppdrag och Socialstyrelsenav
tvâ åtgärder. Dels förklarade Socialstyrelsen fortsätt-att man
ningsvis med retroaktivoch verkan skulle utfärda barn-- -
morskelegitimation för inte spiralinsätt-dem utförtäven som

UHÄ,ning utbildningen.under å sin sida, skulle genom
tillägg till centrala utbildningsplanen barnmorskelinjenden för
åstadkomma spiralinsättning inte längreatt momentet var
obligatoriskt.
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maj 1987, hade25i kraft denträddeTillägget, som
lydelse:följande

möjlighetutbildningenskall underDen studerande attges
liv-Appliceringpreventivteknik patient.tillämpa av
förinte kravdockspiralinsättning,moderinlägg, s.k. är ett

examensbenämningenutbildningsbevis mederhållaatt
Barnmorskeexamen

.

juliefter den 1utbildningpåbörjat sinde studenterFör som
dännedochutbildningsplanencentrala1993 dock denhar -

varje högskolasin roll eftersomockså tillägget spelat ut-
kursplanernaförordningen bärenligt den ansvaretensamnya

utbildningsmomentvilkaockså frågandärmed föroch somom
ochstår såledesexamina. Detolikaförfordras var ennumera

spiralinsättninghuruvidabarnmorskeutbildning fritt beslutaatt
ej.ellerovillkorligt förkravskall ett examenvara

emellertid studenternagiltighetstid hartilläggets helaUnder
spiralinsättning dettaochavstå frånmöjlighethaft utan attatt

detandra ord harskäl. Mednågra helstbehöva somange
ovanlignågotispiralinsättning i praktiken änbeträffande om-

samvetsklausul.år funnitsfleraunderskepnad typen av-
inte behövtåberopa tillägget harvelatStudenter gesom

därförtilläggetlinjenämnd, ochtill ärnågon ansökan
ärendenröranderedovisningen under 2.2förklaringen till att

frånnågot ärendeinnehållerlinjenämnderavgjorts avsom
barnmorskeutbildningen.

utbild-centralaåberopande denMöjligheten att avgenom
framgårsåvittspiral harinslippaningsplanen sätta av-

barnmorskeutbildningarsamtligamedutredningens kontakter -
1987 ochfyra studenter;endastutnyttjatssammanlagt treav

Hälsohögsko-utbildning vidgick sin1992. Samtliga dessaen
i Stockholm.lan
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3 Gällande ordning

Inledning1

juli 1993 högskolelag 1992: 1434 ochDen 1 trädde enen ny
Samtidigt börjadehögskoleförordning 1993:100 i kraft.ny

Sveriges lantbruksuniversitetförordning 1993:221 fören ny
gälla.att

kapitel inledningsvis redovisning dendettaI av nyages en
indirektlagstiftningen i den direkt ellerde delar är avsom - -

samvetsbetänkligheterintresse frågor rörandeför studenters
innehållerutbildningsmoment. Kapitlet ävenmot en samman-

olika utbildningar i praktikenställning hur antalettav
dispens; exempelvis inom respekti-frågor dethanterar om om

möjligt förutbildning överhuvudtaget studenterär attve
i såfrån visst och det fallerhålla dispens momentett om

framgår kommande examensbeviset studentendet attav
erhållit dispens. Vidare lämnas bl.a redogörelse fören

motionerriksdagens behandling de fem samvetsklausulav om
utredningsarbete. Kapitletunder pågående avslutasväcktssom

redovisning förhållandena i vissasummarisk andramed aven
länder.
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3.2 Den pågående högskolereformen

Den svenska högskolan genomgår för närvarande en om-
fattande reformering. De övergripande motiven för föränd-
ringarna stärka utbildningens forskningensär och kvalitet,att

förbättra resursutnyttjandet stimuleraoch till rörlighet,att att
förnyelse och nytänkande; allt för svensk högre utbildningatt
och forskning skall kunna hävda sig i internationellaväl den
konkurrensen.

De angivna målen uppnåsskall bl.a. högskolornaattgenom
frihet vad gäller studieorganisation.större Vidare skallges

konkurrens mellan högskolor stimuleras. Detta sker attgenom
statligadet anslagssystemet sådan utformning attges en

effektivare resursutnyttjande och förbättrad kvalitetssäkring
premieras.

Ikraftträdandet juliden 1 1993 den högskolelagenav nya
och den högskoleförordningen utgjorde viktiga led inya
reformeringen. De författningarna innehåller vissa förnya

utredningdenna relevanta vilkanyheter redovisas i det
följande.

Varje högskola antagningsmyndighet för sinaär numera
utbildningar. Detta innebär beslut utformningatt om av
tillträdesregler och antagning studenter fattas varjeav av

sig.högskola för Systemet medför emellertid inte någon
fullständig frihet för högskolorna eftersom dessa bundnaär av
de bestämmelser urval regeringen meddelar. Förom som
närvarande gäller endast eller flera urvalsgrundernaatt en av
betyg, högskoleprov, särskilt bl.a. intervjuer,annat prov
tidigare utbildning arbetslivserfarenhet får användas.samt
Därutöver skall sökande åberopade särskilda skäläven av
kunna beaktas. Vilka urvalsgrunder används för respekti-som

utbildning beslutas varje fårhögskola. Högskoleprovve av
intedock användas enda urvalsgrund för hela antag-som

ningen till utbildning. Grundläggande för de lokalaen
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förutsätts sökandes kunskaper,besluten urval denom vara
utbildningen.erfarenheter och särskilda fallenhet för den sökta
långt möjligtinterna skall såHögskolornas organisation

respektive Varje högskolas styrelse harbeslutas högskola.av
beslutsorgan fördärvid frihet besluta förekomstenatt om av

författningstexten dengrundutbildningen. märksI den nya
lin-organisationsfriheten begreppetökade bl.a. attgenom

i regel lin-jenänmd längre finns Detmed. annarsvar
fram till juli 1993 för högskolornasjenämnderna den 1som

räkning huruvida grundbeslutade student samvets-en av
i vissterhålla dispens från deltagandebetänkligheter skulle ett

obligatoriskt utbildningsmoment.
vissa utbild-Enligt ordningen fanns det förden gamla

inriktade vård- och under-ningar, främst de motsom var
utbildningsplaner varje utbildning; delsvisningsyrken, två för

UHÄ,fastställd dels lokalcentral en som varsom var aven
utbildningsplanerrespektive Centralahögskola.fastställd av

ii ordningen. Högskoloma ställetexisterar inte den ärnya
ansvariga för utbildningsplanerna och därmedensamtnumera

vilka utbildningsmoment fordras förockså för frågan om som
i § högskolelagen angivna allmännahålla dels de kap. 91att

högskoleutbildning, i bilaga 3 till hög-målen all dels deför
angivna för olika examina.skoleförordningen kraven

innebär begränsningregleringen väsentligDen en avnya
beslut. Exempelvis finnsstudenternas överklaga lokalarätt att

Överklagandenämndentillinte någon fördet längre rätt att
frågasärskilt besvära sig högskolornas beslut ihögskolan över

obligatoriska kursmoment. Däremot har student ävenenom
i enlighetfortsättningsvis med 13 kap 2 § 4 högskoleför-p-

överklaga fall dåordningen han eller hon vägrasrätt att ett-
obligatoriskaalla inteexamensbevis grund att momentav

fullgjorts. fördröjan-Detta innebär i flestade fall avsevärtett
förhållanden; intejämförtde överklagandena tidigaremedav
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minst blir så fallet etiskt eller religiöstnär känsliga moment
förekommer i relativt tidigt skede längre utbildning.ett av en

Ytterligare exempel den begränsade besvärsrättenett är
det inte går överklaga antagningsbeslutetatt attnumera som

sådant. Antag sökande till läkarutbildningen nekasatt en
tillträde enbart på den grunden han vid intagningsin-att en
tervju förklarat han kommer medverka vid eventuellaatt att
djurförsök; den sökande ihar sådant fall ingen möjlighet att
få sin sak prövad högre instans.av

Sveriges lantbruksuniversitet omfattas inte högskoleför-av
ordningen i stället det förordningen förär Sveriges lant-utan
bruksuniversitet i detalj reglerar förhållandena där.som mer
Högskolelagen till sin karaktär övergripandeär änsom mer-
högskoleförordningen gäller däremot för Lantbruksuni-även-
versitetet.

Centralstymingen har alltid varit mindre för Lantbruksuni-
versitetets utbildningar för övriga; exempelvisän har Lant-
bruksuniversitetets utbildningar aldrig varit föremål för några
centrala utbildningsplaner. Bortsett från detta faktum så

emellertid nyheterna i den förordningen förmotsvarar nya
Sveriges lantbruksuniversitet dem redovisatssom ovan
beträffande den högskoleförordningen. Vad ärnya som av

betydelse istörst detta sammanhang studenternaär påatt
Lantbruksuniversitetet fått vidkännas motsvarande försämring

rätten överklaga lokala beslut studenter övrigaattav som
universitet och högskolor.

3.3 Aktuella utbildningar där fråga om

dispens kan förekomma

Som framgick redovisningen under 2.2 hade landetsav
linjenämnder för tiode utbildningar utredningenssom-
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undersökning omfattade under femårsperioden 1989-1993 att-
ställning till sammanlagt 21 dispensärenden. Antaletta

ärenden för litetär och för få utbildningar förrör att ge en
klar bild hur dessa frågor ihanteras praktiken på berördaav
fakulteter institutioner.och

Utredningen har därför tillskrivit antal utbildningar medett
förfrågningar bl.a. huruvida dispensmöjligheter finns ochom

i så fall fattar besluten. Gemensamt för devem som ut-
bildningar tillskrivits i likhet vidmedär under-som -
sökningen antalet linjenämndsärenden någonattav man av-
anledning djurförsökex. kan förvänta sig det inom dematt
möjligen förekommer problem hänförliga till samvetsbetänk-
ligheter. Anledningen till prästutbildningen inte finns medatt
i den följande redovisningen från landets bådaär att man
teologiska fakulteter entydigt förklarat där helt saknaratt man
erfarenhet den aktuella problematiken.av

Beträffande några utbildningar kommer utredningen in
undervisning abort. Med abort i betänkandetextenom avses -
till skillnad från vad gäller enligt medicinskt språkbruksom -
enbart framkallade aborter såledesoch spontanaborter
missfall.

I flertal fall hänvisningar tillgörs l kap 9 § högskolela-ett
Denna paragrafs lydelse är:gen.

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver
kunskaper och färdigheter, studenterna förmåga tillge
självständig och kritisk bedömning, förmåga själv-att
ständigt lösa problem förmåga följa kunskaps-samt att
utvecklingen, inomallt områdedet utbildningensom avser.
Utbildningen ocksåbör utveckla studenternas förmåga till
infonnationsutbyte vetenskaplig nivå.

Forskarutbildningen skall, vadutöver gäller försom
grundläggande högskoleutbildning, de kunskaper ochge
färdigheter behövs för självständigt kunna bedrivaattsom
forskning.
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3.3.1 Agronom

Utbildning till endast vid Lantbruksuniversitetetagronom ges
i Under första året väljer inriktningUppsala. det studenterna
varvid de välja mellan bioteknik, ekonomi, husdjur,har att
livsmedel, teknik. inriktningmarkväxt och Oavsett uppnås

efter fullgjorda kursfordringar sammanlagt 180examen om
poäng.

Förordningen Sverigesför lantbruksuniversitet anger
följande mål för agronomutbildningen:

För få skall studenten ha förvärvatatt agronomexamen
utifrån vetenskapligkompetens grund kunna arbetaatt en

djur mikroorga-med mark, ochväxter, vatten,resurserna
nismer tillbedöma med hänsyn produktion,samt resurserna
förädling, miljö, naturresurshållning och samhälle. En

utifrån naturvetenskapliga,skall tekniska ochagronom
samhällsvetenskapliga identifiera,grunder kunna formulera

kritisktoch lösa komplexa problem kunna värderasamt
lösningar. En skall vidare kunna förmedlaagronom
information sin verksamhet.om

allmänna målen i 9 §Härutöver gäller de 1 kap högskolela-
mål Lantbruksuniversitetetde bestämmer.samtgen som

agronomutbildningenInom förekommer djurförsök i
undervisning i Husdjurens anatomisamband med ochämnet

fysiologi. Detta sammanlagt omfattar 32ämne poängsom- -
nämligen anatomi,uppdelat fyra kurser, husdjurensär

husdjurens fysiologi husdjurens fysiologigrundkurs,
livsmedelsinriktning fysiologisk metodik. Kursernasamt
genomförs institutionen för djurfysiologi.

anatomi, ingårI den första delkursen, husdjurens som
studenterna dissekerar djur olika i syftemoment att arterav
djurens anatomi. Djuren intelära sig avlivas för dettaatt

ändamål avlivats tidigare.de har andra skäl redanutan av
inteFrån Lantbruksuniversitetet har inhämtats det ännuatt
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samvetsbetänklighe-förekommit någon student grundatt av
avstå från Lantbruksveten-velat dessa utbildningsmoment.ter

skapliga fakulteten frågan uppkommer hellerskulle om- -
iberedd bevilja dispens eftersom detatt man anser varavara

tillgodogöra sigomöjligt för studenterna attstort sett
erforderliga de själva utförkunskaper anatomi attutanom
dissektioner.

fysiologi,båda kurser benämns husdjurens grund-I de som
respektive livsmedelsinriktning, ingår inte några labora-kurs

direkt i djurförsök. Däremottioner där studenterna medverkar
forsknings-det studenter deltager iförekommer momentatt av

urin.karaktär varvid de analyserar blod ellerprover av
undervisningensinte enbart för skull deProverna utantas

tagits ändå, utredningen inhämtat ingenskulle ha och har att
hittills varit till i dessahar tveksam medverkanstudent

någon framledes dispens kommerOm student begärmoment.
studierektorfrågan diskuteras mellan prefekt, och berördaatt

Är motiven tillräckligt kan dispens kommastarkalärare. att
litensådan dispens omfatta endastEftersom skulle enenges.

någon anledningfinns enligt fakulteten intedel kursen, detav
låta dispensen framgå examensbeviset.att av

metodik,fysiologisksista delkursen, deltagerI den
aktivt i djurförsök. Kursen dels doktorand-studenterna är en

funderar påkurs avsedd för studenterkurs, dels attsomen
fördjupnings-sig forskning. sig såledesDet rörägna om en

samvetsbetänkligheter djurförsökstudenter medkurs, och mot
anledning Dispensenligt fakulteten ingen gå den.har att--

påräknas.därmed inte hellerkan
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3.3.2 Apotekare

Utbildning till apotekare videndast Uppsala universitet.ges
Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 200 inklusivepoäng halvt års yrkeserfarenhet.ett

Som mål för erhålla apotekarexamen högskoleför-att anger
ordningen studenten skall haatt

förvärvat kunskaper färdigheteroch grund för verk-som-
samhet inom framför allt sjukhusapotek,apotek, läkeme-
delsindustri, kontroll- och forskningslaboratorier samt
vetenskapliga institutioner,
förvärvat fördjupade kunskaper inom kemi, biovetenskap-

farmacioch med inriktning alla aspekter läkemedelsmot av
sammansättning, framställning, funktion och användning.
Härutöver gäller de allmänna målen i kap 9 §1 högskolela-

målde Uppsala universitet bestämmer.samtgen som
Inom apotekarutbildningen förekommer djurförsök i

samband med laborationskurser i biofarmaci, farmaceutisk
farmakologi fysiologi.och De djur används är möss,som
råttor och marsvin.

Under laborationskursen i biofannaci medverkan vidär
djurförsök helt frivillig, och någon dispens såledesär
erforderlig. Vad gäller farmaceutisk farmakologi fysiologioch
så har studenter med samvetsbetänkligheter djurförsökmot -
liksom studenter med allergiska besvär möjlighet slippaatt-

ideltaga dessa laborationer. Beträffande farmaceutisk farma-
kologi behöver studenten för dispens inte någraatt ange

helst skäl, det tillräckligt hanär hanattsom attuppger
önskar deltaga. Vad slutligen gäller fysiologin skall, innan
dispens diskussion ske med den kursansvarige varvidges,
denne bl.a. informerar laborationens undervisningsvärde.om
Syftet diskussionenmed i första handär studenten inför sittatt
ställningstagande skall erhålla fullständigt beslutsunderlag.ett
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Frågor dispens mycket inomär sällsynt apotekarut-om
bildningen. I förekommande fall dendet kursansvarigeär
alternativt studierektorn beslutar dispens. Endast isom om

fysiologi kombinerasämnet beslutet påmed krav genomföran-
de alternativ laboration.av en

Det framgår inte examensbeviset student erhållitav om en
dispens från djurförsök.

3.3.3 Barnmorska

Utbildning till barnmorska vid tio vårdhögskolor distans-ges
utbildningar oräknade. Examen uppnås efter fullgjorda
kursfordringar sammanlagt 60 Under utbildningenpoäng.om
förekommer det såväl teoretisk klinisk undervisning. Ensom
förutsättning tillträdeför till utbildningen den sökandeär att

sjuksköterskeexamenavlagt därtill erhållit Socialsty-samt av
relsen utfärdad legitimation för sjuksköterskeyrket.

Enligt högskoleförordningen skall studenten för erhållaatt
bammorskeexamen ha

förvärvat sådana kunskaper och färdigheter fordras försom-
självständigt kunna arbeta barnmorska,att som

utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och-
därigenom, med beaktande etiskt förhållningssätt ochettav

helhetsbild människan, utvecklat sin förmåga till godaen av
relationer med patienter och deras närstående,
förvärvat kännedom förhållanden i samhälletom som-
påverkar människans hälsa kunna initiera och deltagasamt
i hälsobefrämjande och förebyggande arbete.
Härutöver gäller dels de allmänna målen i 1 kap 9 § hög-

skolelagen, dels målde respektive högskola bestämmer.som
Barnmorskeutbildningen de utbildningarär en av som

årens lopp kommit i blickpunkten vad gällergenom mest
frågor avstående från vissa utbildningsmoment grundom
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samvetsbetänkligheter. Det framför alltärav momentet
spiralinsättning varit föremål såväl för debatt försom som
flera prövningsärenden i linjenämnder och instanser.högre De
studenter velat avstå från genomgåendeharmomentetsom
varit uppfattningenden spiralens verkningsmekanismerattav

sådana den betraktaär preventivmedeläratt att ettsom
abortmetod. Utifrån den utgångspunkten harutan som en

studenterna såsom varande motståndare till abort förklarat- -
de heller kan tänka sig spiral. I dettasättaatt att

sammanhang kan den blandnämnas gynekologer allmäntatt
vedertagna uppfattningen kopparspiralens verknings-om
mekanism den huvudsakligen förhindrar befruktning,är att

i vissaden fall kan komma verka först sedanatt attmen
befruktning skett. Denägget s.k. honnonspiralenav nyare
verkar däremot alltid förhindra befruktning. Skäletattgenom
till vissa ställningstagande betrakta kopparspira-attpersoners
len abortmetod de livet börjar vidär att attsom en anser
befruktningen och vilket exempelvis inomden gyneko-är-
login vanligen rådande uppfattningen vid implantationen.-

Utbildningen rörande spiralinsättning inleds vid de flesta
vårdhögskolor med studentema Dennatränaratt attrapp.
träning har främsta syfte inför kommande insätt-att,som
ningar på patient, studenterna i det tekniskaöva handlagetupp

spiralen.med
Tanken varje student utbildningensär under gång självatt -

dock under överinseende handledare skall utföra åt-av -
minstone några spiralinsättningar patient. Tillgången
patienter fåönskar spiral insatt varierar emellertid, ochsom
det kan därför i praktiken undantagsvis inträffa studenteratt
genomgår hela utbildningen ha utfört endautan att en
spiralinsättning.

Spiralinsättningar kan barnmorskeutbildningensägas göra
speciell i det avseendet den få utbildningar inomäratt en av
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högskolan där studenterna självständigt utför förhållandevisett
medicinskt ingrepp.avancerat

Som i kapitel 2.3 infördes 25den maj 1987 i denangetts
centrala utbildningsplanen för barnmorskeutbildningen ett
tillägg innebar spiralinsättning inte längreattsom ettvar
examenskrav. Tillägget gäller intedock för studenter som
påbörjat sin utbildning efter den juli1 1993, eftersom de

utbildningsplanernacentrala tagits bort och hög-numera
iskolorna stället själva beslutar innehållet i kursplanerna.om

Under tidden tillägget gällde det enligt vadsom var som-
framgått utredningens kontakter med landets samtligaav
barnmorskeutbildningar sammanlagt fyra studenter som-
utnyttjade det.

För de studenter påbörjat sin utbildning efter den 1som
juli 1993 det alltsåär till och barnmorskeut-upp var en
bildning besluta huruvida spiralinsättning skallatt ettvara
ovillkorligt krav för eller ej. Hälften landets tioexamen av
barnmorskeutbildningar har i utredningens enkät förklarat- -

de fortsättningsvis kommer kräva samtligaatt studenteratt att
in spiral patient. Somsätter skäl för detta ställningstagande

har sammanfattningsvis anförts det, för angivnaatt att
kompetensmål skall uppnås, nödvändigtär studentenatt

sigskaffar erfarenhet från samtliga barnmorskans funktions-
områden. Fyra högskolor med reservationen detattvarav en-
gäller i avvaktan denna utredning har de ävenuppgett att-
i fortsättningen kommer studenterna möjlighet tillatt ge
dispens från spiralinsättning. Slutligen detär högskolaen som

inte tagit ställningännu i frågan.
Barnmorskeutbildningen omfattar även abortundervisning.

Barnmorskor verksamma inomär mödravård ochsom
preventivmedelsrädgivning konfronteras nämligen ofta med
abortfrâgor, och de förväntas därför goda kunskaperha om
abort, abortlag och den kris oönskad graviditetom som en
kan medföra.
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samtligaundantagförmodligen regelDet är attutanen
också motståndaremotståndare till spiralstudenter ärärsom

inomabortundervisning förekommerI dentill aborter. som
emellertid studenternabarnmorskeutbildningen konfronteras

falletabortingrepp vaddirekta medinte ärsätt somsamma
abortin-ingår vidspiralinsättningar. Visserligenmed närvaro

utbildningar, flesta dessai flertalet demoment avgrepp som
uppstå bereddasituationen skullesig docksäger varaom --

avstå härifrån. Däremot kan studenternalåta studenternaatt
bli befriadepåräknainte vid någon vårdhögskolasannolikt att
förhållandeabortrådgivning. Dettafrån de moment som avser

i praktiken.till några problemsåvitt inte lettdock känthar
därtillfamiljeplaneringforskningen inom ochAllt eftersom

sig detförväntaområden fortskrider, kangränsande attman
hosägnadefram produkteribland kommer är attsomnya

exempelsamvetsbetänkligheter. Ettvissa framkallapersoner
läkemedelvilket godkäntabortpillrethärpå det s.k. ärär som
möjligtAbortpillret det1992.i Sverige sedan hösten gör att

medicin i förtillföra ställetgraviditetsveckantill åttondeupp
visserli-piller omfattaskirurgisk skrapning. Dettautföraatt

förskrivningsrätt, barn-inte barnmorskornas mengen av
iblandinformation det ochlämna ärmorskor ska kunna om

till patienten. Under-pillretöverlämnardet deäven som
teoretisk, och studenternavisningen abortpillret enbartärom

sig den praktiskasjälva befatta medsåledes intebehöver
på grundpillret. Eventuella problemhanteringen avav

därförabortpillret tordesamvetsbetänldigheter mot snarare
studietiden.uppstå i yrkeslivet underän

område detinom dettaYtterligare exempel nyhet ären
användasefter-pillret främst tänkts.k. dagen är att somsom

andrai vissaoskyddade samlagnödmetod efter ävensamt
spruckit under samlaget.exempelvis då kondomfall; mannens

antikonception PCApostcoitalexempelMetoden är ett
eftergraviditet förhindras etablerasinnebär attatt ensom
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oskyddat samlag. Dagen efter-pillret måste kvinnantas av
inom 72 timmar efter det oskyddade samlaget förhindran-och
de implantation ingår bland de möjliga verkningsmeka-av
nismerna. Detta innebär med andra ord spiralmotståndareatt

heller kan tänka sig ordinera detta piller. Undervis-att
ningen dagen efter-pillret denär enbart teoretiskäven ochom
i likhet med vad beträffande abortpillret därförangetts ärsom
eventuella problem rörande samvetsbetänkligheter sannolikt
främst hänföra till yrkeslivet.att

Avslutningsvis skall nämnas kopparspiralen,ävenatt
förutsatt den in inomsätts fem dygn efteratt det oskyddade
samlaget, användbarär PCA-metod.som

3 3 .4 Laboratorieassistent
.

Utbildning till laboratorieassistent vid 13 vårdhögskolor.ges
Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 120 poäng.

Examen laboratorieassistent återfinns bland hög-som
skoleförordningens yrkesexamina. Därmed ställer högskole-
förordningen inte heller några allmänna krav förupp att en
student skall erhålla laboratorieassistentexamen. Utöver de
allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen det såledesär upp
till och vârdhögskola formulera målen förattvar en ut-
bildningen. Hälsohögskolan i Stockholm har exempelvis angett
målen enligt följande:

Utbildningen skall såanordnas den studerande skaffaratt
sig de kunskaper och färdigheter fordras för yrkes-som
verksamhet laboratorieassistent vid framför alltsom
biomedicinska laboratorier. Den studerande skall skaffa sig
kunskap laborativa metoders användningsområden,om
självständigt kunna välja metodik tillämpaoch denna samt



SOU 1994:84Gällande ordning

vetenskapligt dokumenterakritiskt utvärdera och sättett
resultaten.

framtida professionen stimuleraiUtbildningen skall den
inomkunskapsutvecklingi kontinuerligtill medverkan en
Denbiomedicinsk laboratorievetenskakaraktärsämnet . nska-de färdigheter ochstuderande skall förvärvaäven

funktion och förarbetsledandekrävs försom enper
uppgifter.undervisande

utbild-nio landetsförekommer inomDjurförsök trettonav
i vilka djurförsöklaboratorieassistent. Kursernatillningar

djurex-vanligen djurförsökskunskap elleringår benämns
Vård-tillomfattar femperirnentell metodik och poäng.tre

något. Vidvarieraruppläggning dessa kurserhögskolornas av
ingår iLund-Helsingborg kursenVårdhögskolanexempelvis

halvdagslaborationer med försökdjurförsökskunskap tre
ingåruppgiftalternativt marsvin. studenternasråttor Ilevande

någotdjuret, kateter,sättasöva ut samtatt organopereraner
avliva djuret.slutligen

laboratorieassistent harutbildningar tillVid samtliga som
kani Göteborgpå dendjurförsök utomprogrammet --

erhålla dispenssamvetsbetänkligheteråberoparstudenter som
majoriteten deGemensamt förfrån deltagande i försöken. av

sådanbeviljar dispens delsvârdhögskolor är att gessom
förelagdförutsättning studenten utförendast under att

alternativa under-anteckning denextrauppgift, dels att om
frågani examensbevisen. Vad gällervisningen görs om vem

praxisen däremotfatta dispensbeslutenskall är mersom
ochansvarig prefektenvarierar mellan lärare,skiftande; det

förra linjenämndemasövertagit dede numeraorgan som
uppgifter.

idispens från deltagande djur-ansökerAtt studenter om
Sverige sig irelativt i detförsök sällsynt; totalt rörär om

år.genomsnitt färre studenterän tre per
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förutbildningsprogrammetlokaladetGöteborg harI
väljerstudenternalaboratorieassistenter lagts och numeraom,

innebärförut. Dettautsträckningisjälva sina kurser änstörre
intepoäng längrefemförsöksdjurslcunskap,kursenbl.a. att

dispensmöjlig-någoninteDärmed finns hellerobligatorisk.är
samvetsbetänklighetermedförutsätter studenterskolanhet; att

dåTidigarekurs.väljer någondjurförsök i ställetmot annan -
deti Göteborgobligatoriskdjurförsökskursen även varvar -

förutsättningdispens undererhållastudentermöjligt för attatt
extrauppgift.alternativutfördede

praktikingår vidarelaboratorieassistenttillutbildningenI
praktiskaingavållar docklaboratorium. Dettanågot

möjlighethareftersom studenternaaktuellproblem attartav
väljasåledeskanpraktikplats. Depåverka valet ettav

djurförsök.någralaboratorium utförsom
laboratorieassistent förekommer ävenutbildningen tillInom

samlings-fosterdiagnostik. Detta ärundervisningviss ettom
för redaanvändsteknikerför olika ettbegrepp ta omsom

missbildning. lnågondet harväl ellerutvecklasfoster om
påfosterdiagnostikinriktasutsträckningbegränsad att

motiverakanmissbildningarsjukdomar ochupptäcka ettsom
fosterdiagno-abortinriktads.k.graviditetenavbrytande av

fosterdiagnostikenanvändningsområdeSärskilt detta görstik.
emellertidutbildningen så behöverUnderkänslig.etiskt

abortinriktadåtgärder rörandeiaktiv delintestudenterna ta
sannolikt till under-skäletfosterdiagnostik. Detta är att

någratillsåvitt inte lettfosterdiagnostik, känt,visningen om
samvetsbetänkligheter.rörandeproblem

Läkare3.3.5

uppnåsuniversitet. ExamenvidUtbildning till läkare ges sex
220sammanlagt poäng.kursfordringarfullgjordaefter om
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Enligt högskoleförordningen skall student för erhållaatt
läkarexamen ha

förvärvat kunskaper och färdigheter grundutgör försom-
läkaryrket och för fullgöra den allmäntjänstgöringatt AT

krävs för få obegränsad behörighetattsom läkare.som
förvärvat kännedom förhållanden i samhälletom- som
påverkar människors hälsa för läkare kunna arbetaatt som
förebyggande,
utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och-
därigenom, med beaktande etiskt förhållningssätt ochettav

helhetsbild människan, utvecklat sin förmågaen tillav goda
relationer med patienter och deras närstående,
förvärvat sådana kunskaper sjukvårdens ekonomi ochom-
organisation är betydelse för alla läkaresom av samt
utvecklat yrkesfunktion förbereder för lagarbeteen ochsom
samverkan med samtliga personalgrupper.
Härutöver gäller dels de allmänna målen i l kap 9 § hög-

skolelagen, dels de mål respektive universitet bestämmer.som
Utexaminerade läkare kan under förutsättning deatt-

erhållit Socialstyrelsen utfärdad legitimationav genom-
vidareutbildning under minst fem år uppnå specialistkompe-

Exempel på specialitetertens. inom vilka sådan kompetens
kan uppnås obstetrikär och gynekologi anestesi ochsamt
intensivvård. Inom utbildningarna till nämnda specialiteter
förekommer visserligen hos vissa kanmoment som personer
framkalla samvetsbetänkligheter, eftersom det sjukvår-ärmen
den och högskolan anordnar specialistutbildningar-som- -

omfattas de inte denna utredning.na, av

Dj urförsök

Djurförsök under grundutbildningen till läkare förekommer på
samtliga medicinska fakulteter. Försöken utförs i huvudsak på
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på dekemifysiologiskmedicinsk och samtinstitutionerna för
bl.a.används ärdjurDeinstitutionerna.fysiologiska som

råttor.ochkaniner,grodor, möss
möjlighetstudenterharmedicinska fakultetersamtligaVid

deltagandefrånbefriassamvetsbetånklighetergrundpåatt av
kurskommitténi regeldetStockholmIdjurförsök. äri som

studentenalltidDärvid tillsesdispens. attbeslutetfattar om
exempelvisnågot sätt;kunskapernainhämtar annat genom

humanlaborationer.litteraturstudier eller
erhållasamvetsskälåberoparstudenterGöteborg kanI som

förutsättning deunderdjurförsökideltagande attfråndispens
efterstudierektornextrauppgift. Det ärförelagdutför som -

fakulte-Mångabeslutet.fattarmed studentendiskussion av-
detoch ännuvideoñlm, ärfinnsdjurförsök numeratens

betänklighetersig haförklarat attmotstudentingen sesom
filmer.dessa

frågaigällervadregleratskriftligenUppsala har omsom
utdragbestämmelseråtergivna ärNedan ettdispenser. ur

inomundervisningeniförsöksdjuranvändningförRegler av
förnämndenfastställdaReglernaläkarutbildningen. är av

1979.höstterminenfr.0.m.tillämpatsharoch deläkarlinjen,
övervägandeefterstuderande, noggrant4 Den som

laboration medi vissinte deltagaskäletiskabeslutat enatt av
i godinstitutionentillanmäla dettaskriftligtskallförsöksdjur,

dedärvidoch över-laborationenaktuelladentid före ange
sådanNärbeslutet.grund förtillliggerväganden ensom

ideltagandefrånlämnasbefrielseskallinkommit,amnälan
laborationen.

iinte deltageretiska skälstuderande,denFör5 som av
erbjudainstitutionenrekommenderas ettdjurförsök, attett
så beslutar,Om institutionenundervisningsmoment.alternativt

alternativet göresOmobligatoriskt.alternativetskall vara
någon formideltagandeinnebärafår detobligatoriskt, av

ellerfilm-studiumfår innefattadetdjurförsök, avmen



56 Gällande ordning SOU 1994:84

bandinspelningar, kurvor, tabeller från tidigare utfördam.m.
djurförsök.

I Umeå erhåller den student önskar avstå från del-som
itagande djurförsök dispens behöva några skäl.utan att uppge

Vad i följandedet återges utdragär Regler rörandesom ur
djurlaborationer inom grundutbildningen för läkare. Regler-

fastställts linjenämnden, har tillämpats fr.0.m.na, som av
vårterminen 1992.

Djurlaborationer1 skall begränsas till de absolut nöd-
vändiga och tillåtas bara enligt institutionensnär, bedömning,
ändamålet inte kan uppnås med andra metoder jämförbartav
undervisningsvärde.

4 Information institutionens djurlaborationer skallom ges
till de studerande i samband med kursstart. Informationen
rörande enskilda djurlaborationer bör detaljerad ochvara
innefatta det speciella syfte laborationen har.som

6 Studerande beviljats dispens från deltagande isom en
djurlaboration skall i stället erhålla institutionenen av
utformad alternativ uppgift bedöms tillfredsställandesom ge
kunskap eller träning inom kunskapsmomentet. Denna bör
med påavseende tid krävs för uppgiftens genomförandesom
stå i proportion till avsedd djurlaboration. Uppgiften kan
utföras enskilt eller i Redovisningen kan skriftliggrupp. vara
eller muntlig.

Även iLund det möjligtär för studenter erhålla dispensatt
från deltagande i djurförsök. I samband med undervisningen
i de kurser har djurförsök på förekommersom programmet,
information och diskussion etiska frågor kring användandeom

djur i försöksverksamhet. Studenterna får i sambandav
därmed de kan ansöka befrielseveta att från dessaom

och de i så fall erbjuds alternativmoment att undervisning.
I utbildningsbeskrivningen för läkarutbildningen, som

främst riktar sig till gymnasister och andra utbildnings-
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sökande, har medicinska fakulteten i Lund intagit följande
stycke.

Samvetsfrågor

Utbildningen innehåller djurförsök, abort,moment som
preventivmedelsförskrivning och blodtransfusion m.fl., inför
vilka vissa kan känna samvetsbetänkligheter etiskpersoner av

religiöseller Den vill genomgå läkarutbildning harnatur. som
dock skyldighet inhämta kunskaper inom dessaävenatt
områden.

I Linköping de djurförsökär förekommer under grund-som
utbildningen frivilliga.

Inte vid någon fakulteterna framgår det examensbe-av av
viset student befriats från deltagande i djurförsök.om en

Abortundervisning

I grundutbildningen till ingårläkare vidare kurs i obstetriken
och gynekologi. I denna kurs omfattar nio veckorsom ges- -
undervisning bl.a. aborter. Av kurstiden omkringutgörsom
1,5 vecka teoretisk undervisning och kliniskav resten av
tjänstgöring. Under den kliniska tjänstgöringen studentenär
i olika perioder placerad förlossnings-, gynekolog-
respektive operationsavdelning inom öppenvården.samt

Under den teoretiska delen abortundervisningen hållsav
föreläsningar hur gåraborter till. Föreläsningarnaom
behandlar gällande lagstiftningäven Socialstyrelsenssamt
allmänna råd tillämpningen abortlagen. I den praktisktom av
inriktade undervisningsdelen för patientjournaler,studenterna
sitter med vid läkares abortrådgivning närvararannan samt
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assisterar vid abortingrepp. Studen-studenten villoch om --
självständigt några Utförandeutför dock aldrig aborter.terna

i utbildningssyfte förekommer inomenbartaborterav
tillspecialistutbildningen gynekolog.

inom grundutbildningen studen-Ibland förekommer det att
etiska vill vid abortin-de skälförklarar närvarater att av

exempelvis så i i genomsnitt l-2 gångersker Göteborggrepp;
år.per

Utbildningarna frågahanterar denna sätt.samma
slippa åselåta studenterSamtliga fakulteter bereddaär att en

framgårinte vid någon fakulteterna detochabort avav
avstå från videxamensbeviset student valt närvaroattom en

så,Umeåsådant ingrepp. I det för närvarandeär t.0.m. att
vill vid abortingrepp kan beredasinte alla närvara ettens som

tillfälle därtill.
tillgodogörande kunskaper abortVad gäller äromav

dispens varken kan eller börsamtliga fakulteter attense om
beviljas.

Övrigt

vidläkarstuderande utför eller medverkarförekommerDet att
tillhörigablodtransfusioner vilka för delmoment en personer

Samtligavittnen otänkbara deltagaJehovas är ut-att
dispens börbildningar förefaller dock helt attense omvara

blodtransfusioner.beviljas från utförande av
vidare undervisninggrundutbildningen till läkareInom ges

vilka etisktinom sjukvårdenvissa ytterligare företeelser ärom
transplantationer,genteknik,känsliga. Bl.a. gäller detta

hjärninfar-fosterdiagnostik insatser förspiralinsättning, samt
transplantation. Gemensamt förpatienter icerade avvaktan

inteemellertidutbildningsmoment studenternadessa är att
praktiskaaktiv inågon självständig eller del detbehöver ta
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utförandet dem. Det troligen därförärav momentensom -
såvitt intekänt lett till några problem hänförliga till studen--

samvetsbetänkligheter.ters

3.3.6 Sjuksköterska

Utbildning till sjuksköterska vid 34 vårdhögskolorges
distansutbildningar oräknade. Examen erhålls efter fullgjorda
kursfordringar sammanlagt 120 poäng.om

För erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten enligtatt -
de krav i högskoleförordningen hasom anges -

förvärvat sådana kunskaper färdigheteroch fordras försom-
självständigt kunna arbeta sjuksköterska,att som

tillägnat sig kunskaper i professionell omvårdnad,-
utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och-
därigenom, med beaktande etiskt förhållningssätt ochettav

helhetsbild människan, utvecklat sin förmåga till godaen av
relationer med patienter och deras närstående,
förvärvat kännedom förhållanden i samhälletom som-
påverkar människors hälsa kunna initiera och deltagasamt
i hälsobefrämjande och förebyggande arbete,
tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisa--
tion betydelse för sjuksköterskor.år allasom av
Härutöver gäller de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolela-

de mål respektive vårdhögskola bestämmer.samtgen som
Tidigare omfattade sjuksköterskeutbildningen 80 eller 90

beroende på vilken inriktningpoäng studenten valde. De sex
inriktningar fanns välja mellan allmän hälso- ochattsom var
sjukvård, onkologi, operation, psykiatri, diagnostisk radiologi
och ögonsjukvård. Som följd arbetsmarknadens för-en av
ändrade krav föroch åstadkomma anpassning tillatt en
internationell akademisk standard, påbörjades emellertid för
några år sedan försök med förlängning utbildningen tillen av
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juli försöksverksamheten1993120 Fr.o.m. den l ärpoäng.
vid samtliga vårdhögskolorgälleravslutad och attnumera

Nyttomfattar 120till sjuksköterska ärutbildningen poäng.
nämligen denfinns inriktning,också idag baradet motatt en
inriktningarnasjukvård. fem övriga haroch Dehälso-allmän

specialiseringsdelengrundutbildningen, ochfrånbrutits loss
pâbyggnadsutbildningar.anordnasdem somav

påbyggnads- ochfinnsUtöver dem nämntssom ovan
anestesi, intensivvård,inomspecialistutbildningar bl.a. öppen

sjukvård för barn ochsjukvård hälso- ochhälso- och samt
bammorskeutbildningenräknasungdom. Dessutom som en

utbildningenför sjuksköterskor; denpåbyggnadsutbildning
utredning.sig idock för dennabehandlas

så hög-för läkarna detfrån gällerTill skillnad vad ärsom
sjuksköterskornassjukvården anordnarinteskolan och som--

påbyggnadsutbildningar. Dessa skullespecialiserings- och
ieventuell samvetsklausulomfattassåledes komma att av en

högskoleförordningen.
vid antaltill sjuksköterskautbildningTrots ett stortatt ges

redovisningenframgår underdetvârdhögskolor har avsom-
något ärendeinte förekommit1989-1993perioden2.2 under-

befrielse frånangåendelinjenämndervårdhögskolornasi
samvetsbetänkligheter. Dettapå grundutbildningsmoment av

sjuksköter-undersin förklaring i studenternasannolikthar att
självständigtomfattningiskeutbildningen endast begränsad

vårdâtgärder.ingripandenågrautför mer
självständigt ochutfördockstudenternaEtt moment som

blodtransfusioner. Det harmån vållat problemi viss ärsom
vittnenJehovastillhör rörelsensig studenterdå rört somom

velatreligiösa övertygelsesinpå grundoch avsom
1989hadeSocialstyrelseni dessamedverka moment. an-

korsetsfrågan från Rödasig i sedan detledning uttalaatt
förfråganinkommiti Stockholmsjuksköterskeskola omen

uppkommitpå situationden närSocialstyrelsens ensomsyn
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blodtransfusioner.religiösa vägrade utföraskälstudent attav
Socialstyrelsen1989 anfördeden septemberyttrande lI av

sammanfattningsvis följande:

förpatienten isjukvårdslagen ställer§ och2 hälso- centrum
det svenska,mångkulturellt samhälle,vården. I ett som

liksom allsjuksköterskorbl.a. allainnebär detta att - olikaattityd tillvidsyntmåste besittavårdpersonal en- värderingar. Detetiska och kulturella ärpatienters normer
utgårhandlandesjuksköterskassålunda angeläget att en

hon respekterarpatients ochrespektive behovfrån att
patientens värderingar.

sin religiösatillmed hänsynsjuksköterskaEn leg. som
givetvisarbetsuppgifter, kanvill utföra vissaintetro
lämpligsinmed arbetsgivarekomma överens enom

förenadegifter skallavgränsning de arbetsup som varaav
emellertid ivillocialstyrelsentjänstgöring.med hennes

sjuksköterskaerinra varje leg.sammanhangdetta attom
skyldighetinnebärtjänsteplikt i krig vilket bl.a.har att,

regeringen bestämmer,myndighetanvisningefter somav
verksamhetsområdetinomsådan tjänstgöringfullgöra som

hälsotillstånd medger. Det kankroppskrafter ochhennes
sjukvår-civila ochsituationer iden hälso-uppkommaäven

tillgänglig sjuksköter-varjepatients vård kräverden där en
ingårvisserligen intearbetsuppgifterimedverkanskas som

likväl ingar ireguljära arbetsuppgifter,i hennes sommen
yrkesfunktion.hennes

fleralltsamhälle uppkommermångkulturelltI ett
från svensk vetenskaphapersonal kansituationer, där en
uppfattning. Socialsty-avvikandeerfarenhetbeprövadoch

patientensinställning detprincipiella är ärrelsens att
värdenönskemål skalloch uttaladevårdbehov styrasom
får sinsjuksköterskestuderandebehandlingen. Innanoch en

berättigar till legitimation föri sinvilken turexamen - beredd utföra alla arbets-därförmåste honyrket attvara- sjuksköterskeyrket.förenade meduppgifter ärsom
givetvisSammanfattningsvis NN i egenskapkan av

ochhenne,patient blodtransfusion utförsvägra att
Däremotrespekteras.inställning härvidlag måsteennes

utförasjuksköterskainte i egenskap leg. vägrakan hon av
rådande arbets-patientens ochblodtransfusion behovom
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situation kräver detta. Därför måste erforderliga kunskaper
färdigheteroch utföra uppgiften ingå i hennesatt utbild-

ning.

Det fall avsågs med Socialstyrelsens yttrande utveckladessom
aldrig till något formellt dispensärende, eftersom vederböran-
de student frivilligt valde avbryta sina studier till sjuk-att
sköterska.

vårdhögskolorAv de utredningen haft kontakt med,som
har samtliga entydigt förklarat de bereddaär beviljaatt att
dispens från utförande blodtransfusioner.av

Sjuksköterskestudenter praktiserat narkosavdelningsom
kan komma abortpatientermöta i sambandatt med sövning
inför abort. Detta skulle i och för sig kunna leda till problem
i vissa fall, eftersom det finns abortmotståndare inte barasom

medverkavägrar vid själva abortingreppetatt utan som
dessutom kategoriskt ivägrar del vårdall abort-att ta av
patienter. Studenterna har emellertid under grundutbildningen
möjlighet själva påverka valet praktikplats.att Det lärav
därför inte något praktiskt problem för den studentvara som
inte villalls medverka i vården abortpatienter erhållaattav
praktikplats på avdelning. Abortmotståndare kanannan
vidare, välja andra praktikplatseratt operationsav-ängenom
delningar, undvika under sin grundutbildning behövaatt
närvara och eventuellt assisteraäven vid abortingrepp.- -

På intensivvårdsavdelningar förekommer det ibland att
hjärninfarcerade patienter kvarligger i avvaktan trans-
plantation Dessa patienter bl.a. förutsättsav organ. provtag-
ningar andra medicinska insatser. Påsamt landets sjukhus
finns det bland vårdpersonalen mindre antal villett som
ställa för sådana. Skälet härför de inteärupp att accepterar
det dödsbegrepp sedan den januaril 1988 igällersom
Sverige. Enligt l § lagen 1987:269 kriterier för be-om
stämmande människans död, människaär dödärav nären
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hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt har fallittotalt och
bort.

Intensivvårdsavdelningarna emellertid attraktivaär ur
praktiksynpunkt, och den genomgåstudent önskarsom
grundutbildning till sjuksköterska konfronteras medattutan
insatser gäller hjäminfarcerade patienter, kan därför görasom
så problem. I majoritetensammanhanget bör nämnasutan att

dem i dag samvetsbetänkligheter vårdhar motav som av
patienter, gåttdessa har sin utbildning innan det dödsbe-nya

infördes. såledesDe har fått patien-medgreppet attvara om
vårdatstidigare i respirator blir dödförklarade dennärter som

hjärninfarkten inträtt.totala

3.3.7 Tandläkare

Utbildning till tandläkare vid fyra universitet. Examenges
uppnås efter fullgjorda kursfordringar sammanlagt 180om
poäng.

Enligt högskoleförordningen skall studenten för erhållaatt
hatandläkarexamen

kunskaper och färdigheterförvärvat grund förutgörsom-
tandläkaryrket och för fullgöra allmäntjänstgöringdenatt
AT krävs för obegränsad behörighetattsom som
tandläkare,

sig medicinsktillägnat och social männi-helhetssynen-
och hennes situation förmåga tillskan goda relationersamt

närståendepatienter och derasmed medsamt annan
vårdpersonal,

inomförberedd för verksamhet tandvårdenhela ochvara-
såväldärvid ha kunskaper förebyggande åtgärderom som

diagnostik behandling anomalier ioch sjukdomar ochav
tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader.
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Härutöver gäller dels de allmänna målen i 1 kap 9 § hög-
skolelagen, dels de mål respektive universitet bestämmer.som

Vid de Odontologiska fakulteterna i Stockholm och Umeå
ingår djurförsök laborativt i fysiologikursen. Demomentsom
djur används grodor, kaninerär råttor.ochsom

Umeål erbjuds studenter har samvetsbetänklighetersom-
djurförsök möjlighet utföra alternativamot laborationer.att-

Dispens förekommer relativt sällan, i förekommande fallmen
det den ansvarigeär kursgivaren fattar beslutet. I Stock-som

holm laborationemaär helt frivilliga, och de studenter som
vill avstå från deltagande behöver således inte någraange
skäl. Varken i Umeå eller Stockholm någon anmärkninggörs
i examensbevisen studenten avstått från djurförsök.attom

I Göteborg och Lund förekommer inte djurförsök inom
grundutbildningen till tandläkare.

3.3.8 Veterinär

Utbildning till veterinär videndast Lantbruksuniversitetetges
i Uppsala. Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt 220 poäng.

Enligt förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall
studenten för erhålla veterinärexamenatt

ha förvärvat de kunskaper behövs för verksamhetenattsom-
veterinär skall kunna utföras i enlighet med vetenskapsom

och beprövad erfarenhet,
ha förvärvat grunderna för klinisk diagnostik och be--
handling, förebyggande hälsovård de metodersamt som
används för utreda och åtgärda populationsproblem såatt

veterinären efter viss yrkesverksamhet självständigtatt kan
för detta,ansvara

besitta den kliniska färdighet krävs för akut djursjuk-som-
vård,
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upprätthållaförkunskaperha förvärvat de behövs attsom-
samhällets på animala livsmedel,krav

på vilka veterinärkunskap författningarförvärvat deha om-
vilar,yrkesverksamhet

förbereder tillfärdigheterförvärvat kunskaper ochha som-
utvecklingsarbeteochutbildning forsknings-fortsatt samt

och
djur-veterinärens roll vadinsiktha förvärvat avserom-

veterinär yrkes-värderingaroch de etiskaskydd somom
vilar på.verksamhet

måleni 9 § högskolela-allmänna 1 kapHärutöver gäller de
Lantbruksuniversitetet bestämmer.måldesamt somgen

i jämförelse medveterinärutbildningen förekommerUnder -
omfattning. Dedjurförsök i relativtutbildningarandra stor-

marsvinkaniner,hundar, hästar,används bl.a.djur ärsom
råttor.och

obligato-vill ietiska skäl deltagastudentDen ettsom av
alternativ till laborationen saknasriskt djurförsök kan om --

tillsådana fall hänvisad talaStudenten idispens.söka är att
studierektornkursansvarige i andra hand, medeller,med den

beviljar dispens kanOm inte dessaalternativt prefekten.
Någonfrågan.fakultetsstyrelsenbegärastudenten prövaratt

ingetts tillemellertid aldrigdispens harformell ansökan om
linjenämn-till företrädarefakultetsstyrelsen eller dessvarken

den.
beträffande vissa djurförsök prin-Fakultetsstyrelsen har

i dessa nödvändigt fördeltagandecipiellt uttalat är attatt
Bl.a.i försöksdjurskunskap.erhålla resultat kursengodkänt

förlaboration syfte lära metodergäller det är att ut attvarsen
djur. Under förberedelserna tillfosterskador hosstudera

dräktiga mushonor toxiskalaboration för ämnen.denna utsätts
varefter fostemaförlossningeninnan avlivasDagen honorna
studier. Labora-fixeras framtidaundersöks och förut,tas
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tionsdeltagarnas uppgift b1.a.är studera skadade foster iatt
mikroskop och dissekera friska foster i jämförande syfte.att

Under vårterminen 1992 tillsatte veterinärmedicinska
fakulteten djurförsöksgrupp. Gruppen har b1.a. gjorten en
sammanställning användningen försöksdjuröver inomav
veterinärutbildningen. Det huvudsakliga syftet med samman-
ställningen studenterna redan på tidigtär stadium skallatt ett
kunna fâ information utbildningsmomentde innefattarom som
djurförsök. Studenterna får därigenom möjlighet i godatten
tid bilda sig uppfattning det berättigade i de olikaen om
laborationerna, och de kan undvika oväntadeäven kon-
frontationer djurförsök.med djurförsöksgruppensEn av
fortlöpande uppgifter alternativaär djurfriaatt presentera - -
laborationer och tillsammans institutionernamed diskuteraatt
möjligheten införa dessa på såsomatt programmet ettav
alternativ för dem etiska skäl vill medverka vidsom av
djurförsök. Det vidare djurförsöksgruppenär utarbetat desom

beskrivna reglerna för dispensförfarandet.ovan

3.3.9 De matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna

Matematisk-naturvetenskaplig fakultet finns fyra iorter
landet; nämligen Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå.

Utbildningsprogrammen varierar i viss mån mellan fakulte-
Vid Lunds universitet finns exempelvis matematisk-terna. en

naturvetenskaplig utbildning 120160 omfattarpoängom som
fyra inriktningar. Dessa kemi, geovetenskap, biologi-är
molekylärbiologi matematik-fysik-datavetenskap-kemi.samt

Gemensamt för samtliga matematisk-naturvetenskapliga
fakulteter djurförsök ingårär i vissa kurser.att momentsom

djurDe används b1.a. råttor olika fiskarter.är möss, ochsom
Fakulteternas praxis vad gäller dispensförfarandet varierar i
viss mån.
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GöteborgI förekommer biologiutbildningenunder djur-
försök inom samtliga kurser i principzoologi. I befrias

intestudenter frän deltagande i djurförsök på grund av
samvetsbetänkligheter. Som skäl härför fakulteten delsanger

förekommande försök godkända den djurförsökseti-äratt av
ska inämnden Göteborg, dels försök biologisktmedatt
material grundläggande färdighetutgör och deetten av
viktigaste arbetssätten i experimentell biologi. Fakulteten-
försöker emellertid i görligaste mån tillmötesgå enskildaatt
studenters önskemål dispens. Studenterna kan exempelvisom

ersättning djurförsökför i vissa fåfall utföra adekvatasom
försök på sig själva alternativt inhämta kunskaperna genom
litteraturstudier. Ibland kan fler studenter tänkt sammanfö-än

i den skall utföra försöket; vissa låter sig nöjasras grupp som
därmed eftersom dåde känner inget djur dödats enbart föratt
deras skull. Den student inte erbjudenaccepterarsom
kompromisslösning, ansöka dispens. Hittillsattuppmanas om

inte någon fåtthar student sin ansökan beviljad någraoch an-
märkningar i examensbevisen har därför inte blivit aktuella.
Totalt det sig fem studenterrör under den senasteom som
tioårsperioden fått avslag sina ansökningar dispens.om
Under period det omkring 35 studenterärsamma som
fullgjort erbjuden altemativundervisning. Beträffande dessa

ingen amnärkning gjortshar i examensbevisen eftersom de
fullgjort fordringarna för kursen.

erbjudsI Lund studenter med uttalad ovilja eller samvets-
betänkligheter djurförsök möjlighet i stället utföramot att
någon alternativ undervisning. Beslutet alternativ under-om
visning fattas kursledaren eller studierektom och någonav
anteckning därom inte i examensbeviset.görs

I Stockholm fattade dåvarandeden naturvetenskapliga
linjenämnden den 19 maj innebörd1988 beslut attett av
försöksdjursfria varianter skulle införaslaborationer påav
samtliga obligatoriska grundkurser. vissa alternativaFör deav
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kurserna har kursplaner med särskilda kurskoder utarbetats.
sådanaI de fall kursplaner finns kommer den alternativa

koden framgå examensbeviset. Den student önskaratt av som
gå försöksdjursfri variant behöver inte något skäl fören ange
sitt ställningstagande. I varje normalstor 24grupp om
studenter det sig i genomsnitt någonrör enda studentom som
väljer inte arbeta med djurförsök. På påbyggnadskurseratt ges

inte dispensdäremot från djurförsök eftersom studenterna i
det skedet har möjlighet välja andra kurser inteatt som
innefattar djurlaborationer.

I Umeå förekommer djurförsök på igrundkursen zoologi
pâ fördjupningskurserna i toxikologi, humanfysiologi ochsamt

zoologi.allmän Studenter med samvetsbetänkligheter mot
djurförsök erbjuds i stället utföra alternativa laborationer.att
Någon formell ansökan dispens behövs inte, och detom
framgår inte heller examensbeviset student valt attav om
fullgöra enbart försöksdjursfria laborationer.

3.4 invandringenDen ökade

Under framför allt årtionden har männi-antalett stortsenare
invandratskor till Sverige. Invandrarna kommer inte bara från

Sverige kulturellt, religiöst och politiskt närstående länder
i utsträckning från länder iäven dessautan stor som

skiljeravseenden sig högst markant från Detta har lett tilloss.
överdrift kan tala Sverigeatt utanman ettom som- -

mångkulturellt samhälle. Det innebär också häratt storaryms
meningsskiljaktigheter i rad olika frågor.en

Under tidden utredningen arbetat har massmedia bl.a.som
muslimska fundamentalister håller sinarapporterat om som

barn hemma från den svenska grundskolan. Anledningen till
detta fundamentalisternaär olika skäl starkt kritiskaäratt av
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Exempelvis önskarinnehållettill i den svenska läroplanen.
anknytning till USA.några all undervisning harutrensa som

utredningen harangivna Förexemplet grundskolan.Det rör
huruvida den ökadegivetvis varit intressedet utrönaattav

inomproblem högskolaninvandringen lett till någraäven
utbildningsmoment.samvetsbetänkligheter vissarörande mot

avgjorda lin-rörandefrån utredningens enkätResultatet
någotså inte fallet; ärendejenämndsärenden tyder äratt av

nämligen intesådan karaktär har rapporterats.
vid utred-Frågeställningen emellertid berörtshar även

medicinskaföreträdare förningens sammanträffanden med
varitharvårdhögskolor. Samtliga dessafakulteter och ense

rörandeinvandringen ökat problemen samvets-attom
sådana.utbildningsmomentbetänkligheter någramot som

företrädesvis frånmanligadel studerandeDäremot har en -
medfört vissa praktiskakvinnosynmuslimska länder somen-
i till denkvinnosyn, står stark kontrastDennaproblem. som

någon gång tillhuvudsakligen rådande, har lettSverigei
kvinnligarelationer medi vederbörande studenterssvårigheter
svårthaftpatienter. Bl.a. har dessa studenterochlärare att

från kvinnliga Vaddirektiv order lärare.sig ochunderkasta
studenterpatientrelationen finns det bl.a. exempelgäller

medverka vidutbildning iunder vägratröntgen attsom
mammograñundersökning kvinnor.bröströntgen av

aldrig påsåvitt ställts sinproblem har, känt,Dessa typer av
tillmåtto utvecklats formella ärendeni så deattspets om

i stället, med varierande graddispens. Problemen har av
sida, lösts på kliniker ochfrån utbildarnashänsynstagande ute

institutioner.
olika religioner kan skapa problemtill ävenBekännelser av

härpå deexempel muslimska studenterpraktisk ärnatur;mer
Ramadan.fastemånadenundervägrar att tenterasom
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3.5 Regler avseende examensbevis

kap 11 § högskolelagen1 regeringen föreskrivarätt attger
vilka examina får avläggas vid respektive högskola.som
Regeringens föreskrifter i detta återfinnsavseende dels i
bilaga 3.2 till högskoleförordningen förteckningärsom en

vilka universitet och högskolor haröver utfärdarätt attsom
olika examina, dels i bilaga till förordningen för Sveriges
lantbruksuniversitet.

Alla studenter uppfyller fordringarna för harsom examen
få examensbevis högskolan. Likasårätt studenteräratt av

med godkänt resultat genomgått kurs berättigade tillsom
kursbevis. I fallde alternativt kursbeviset skallexamens- avse
utbildning vid högskola, skall det utfärdasän denmer en av
högskola där studenten har godkänts i ellersenast prov
slutfört sin utbildning, inte de berörda högskolorna i detom
enskilda fallet kommit överens annat.om

decentraliseradeI den studieorganisation till-som numera
syftar regeringenlämpas de fastställda examensbenäm-av

ningarna i första hand till information studiernasatt ge om
omfattning och nivå. Det sedan till varjeär högskola attupp
besluta examensbevisens, ieller förekommande fall kurs-om
bevisens, utformning. Högskolorna har därvid bl.a.närmare

ställning till frågor hur detaljerat utbildningensatt ta om pass
innehåll skall redovisas i bevisen i vilkaoch fall dessasom

innehållaskall upplysning fråneventuella avsteg ut-om
bildningsplanen.

3.6 Regler yrkeslegitimationerom m.m.

Lagen 1984:542 behörighet inomyrke hälso-utövaattom
sjukvårdenoch i följandedet behörighetslagen,kalladm.m,
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innehåller regler för bl.a. sjukvårdenhälso- vad gälleroch
yrkeslegitirnationer, behörighet skydd föryrkeutöva samtatt
yrkestitel och yrkesbeteckning.

Behörighetslagen för föremål förnärvarandeär översyn.en
En parlamentarisk kommitté har dir. 1994:2, antagnagenom-
vid regeringssammanträde januari 1994 fått iden 13 uppdrag-

samlad principerna legitimationförgöra översyn ochatt en av
behörighet. direktivenI bl.a. den främsta orsaken tillattanges

rättslig reglering yrken inom och sjukvårdenhälso- ären av
patienternas säkerhet i vården och dettaattomsorgen om

måste ledstjärnan för varje förändring ellerävenvara
utvidgning bestämmelserna kompetensbevis ochav om
behörighetskrav.

bakgrundMot den samlade skall kommitténöversynenav
förslag bl.a. i frågan legitimationlämna och behörighets-om

föreskrifter för olika inomyrkesgrupper hälso- och sjukvården
områden.och närliggande Kommittén särskildskall fästa vikt

vid bl.a. konsekvenserna Sveriges tilldels närrnande EU,av
dels den avreglering vissa utbildningar skettav som genom
högskolereformen. Kommitténs uppdrag skall redovisas före
utgången 1995.av

Yrkeslegitimationer avsedda tjänaär närmast att som en
garantisamhällets för innehavaren uppfyller de föratt

yrkesutövningen kvalifikationerna.erforderliga Barnmorska,
läkare, sjuksköterska och tandläkare några deär elvaav
yrkeskategorier omfattas bestämmelserna legitima-som av om
tion i behörighetslagen. Förden gällande samtliga elvanu

genomgått föreskrivenyrken gäller den utbildning,att som
i fullgjort vissoch förekommande fall praktisk tjänst-även

få legitimationgöring, efter skall föransökan yrket. Legitima-
tion får också visarmeddelas den han sättannatattsom
förvärvat motsvarande kompetens.

Frågor meddelande legitimation Socialsty-prövasom av av
relsen. Förutsatt det inte gäller från någonansökanatt en som
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påhävdar han förvärvatsätt motsvarande kompe-att annat
tens, Socialstyrelsens beslutsunderlagutgörs delsav en
examenslista från respektive högskola, dels formellen

frånansökan varje student. Vad gäller studenter med svensk
utbildning ingen prövning kontrollgörs deän ärattmer av
godkända. För legitimation skall utfärdas krävsatt att
exarnensbeviset fullständigt, fårdet inteär med andra 0rd
innehålla några reservationer icke fullföljda utbildnings-om

vilka kan betydelse för den kommandemoment antas vara av
yrkesutövningen. Det för Socialstyrelsen förär närvarande
inte heller aktuellt införandet någon formövervägaatt av av
partiella legitimationer.

Beträffande yrkesutövare med godkännande från annat
nordiskt finnsland överenskommelse omfattar 18en som
yrkesgrupper, bl.a. barnmorskor, sjuksköterskor.läkare och
Överenskommelsen går på legitima-den förvärvatut att som-
tion för iyrket de nordiska länderna efter ansökanett av -

fåskall kunna motsvarande godkännande i nordiskade andra
länderna och detta krav kompletterande utbildningutan
eller tjänstgöring.

Genom EES-avtalet har Sverige vidare åtagit sig iatt
lagstiftning införasvensk bestämmelser ömsesidigtom

erkännande kompetensbevis för bl.a. barnmorskor, läkare,av
sjuksköterskor och tandläkare inom allmän hälso- och
sjukvård. Sammanfattningsvis innebär EES-avtalet i detta
avseende medborgare i EES-land, med utbildning frånatt ett

EES-land uppfyller ide krav EUett som som anges av
utfärdade direktiv, till legitimation ihar här landeträtt utan

några tilläggskrav får således får exempelvis inteställas;att
krävas den utländske läkaren känner till innehållet i denatt

abortlagen.svenska
Såvitt utländska yrkesutövare varken kommeravser som-

från Norden något Socialstyrelseneller EES-land gör en-
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i sådanasärskild kompetensprövning. legitimation fallFör
krävs vederbörandeatt

genomgått kompletterande utbildninghar den och1
tjänstgöring förfullgjort den praktiska behövs hansattsom

färdigheter de svenska kraven,kunskaper och skall motsvara
för nödvändiga i svenska författ-2 har yrket kunskaper

ningar,
behövliga i svenska,3 har för yrket kunskaper danska

språket.eller norska
får sådana omständigheterLegitimation inte meddelas om

legitimationen återkallats sökandenföreligger skulle haatt om
legitima-legitimerad. återkallelsevarit Bestämmelserna avom

i intagna i l980:l1 tillsyn hälso-tion dag lagen överär om
sjukvårdspersonal tillsynslagen. regeringensm.fl Ioch

åligganden inomproposition, 199394:l49, för personalom
tillsynsla-sjukvården föreslås emellertidhälso- och attm.m.

återkallelseskall upphävas och bestämmelsernaatt om avgen
in i disciplinpåföljdlegitimation i stället skall lagtas en ny om

sjukvårdens område disciplinpå-hälso- ochm.m.
Enligt enligt beslutföljdslagen. den lagennya som av-

juni 1994 skall träda i kraft den oktoberriksdagen den 3 1
frågor återkallelse legitimation,är skallsamma om av-

i Hälso- och sjukvårdensliksom dag, prövas ansvars-av
Återkallelse legitimeradeskall ske dennärrmd. om

utövningvarit oskicklig vid sitt yrke eller1 grovt av
visat sig olämplig yrket,uppenbartsätt utövaattannat

sjukdom någon liknande omständighetgrund eller2 av
tillfredsställande,inte kan yrketutöva

legitirnationen skall återkallas inteoch det3 begär att
frånhinder återkallelse allmänfinns synpunkt.mot

legitimerade läkare och tandläkare finns i behörig-För
Sådanhetslagen vidare specialistkompetens.bestämmelser om

erhållas genomgång vidareutbildningkan efter den somav
bemyndigande, Socialsty-regeringen efter regeringenseller,
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relsen föreskriver. För exempelvis läkare kravet vidareut-är
bildning under minst årfem för förvärva de kunskaper,att
färdigheter och förhållningssätt föreskrivits för den söktasom

Ävenspecialistkompetensen. frågor meddelandeom av
specialistkompetens Socialstyrelsen.prövas av

För yrkena barnmorska, läkare respektive tandläkare gäller
dessutom särskilda behörighetskrav. Behörig någotutövaatt

dessa yrken endast legitimationden harär för yrketav som
särskilteller förordnats, i regel Socialstyrelsen, attsom av

yrket.utöva
Sjuksköterskorna omfattas inte de särskilda behörig-av

hetskraven. Av 2 § tillsynslagen framgår dock all hälso-att
sjukvårdspersonaloch i sin yrkesutövning står tillsynunder av

Socialstyrelsen. När tillsynslagen upphävs den 1 oktober
1994, kommer bestämmelsen Socialstyrelsens tillsyn iom

intagenstället i den lagen åligganden föratt vara nya om
personal inom sjukvårdenhälso- och åliggandelagen.

Behörighetslagens regler skydd för yrkestitel ochom
yrkesbeteckning innebär bl.a. ingen obehörigen får sigatt ge

för barnmorska, läkare eller tandläkare påellerut att vara
sådansken ha Vidaresätt kompetens. får ingenannat attge av

sig för legitimerad sjuksköterska haut att utan attge vara
legitimation för yrket. Dessa bestämmelser straffsanktio-är
nerade.

Överklagandenämnden3.7 för högskolan

Enligt 5 kap § högskolelagenl särskild överklagan-svarar en
denämnd för prövning överklaganden vissa beslut påav av
högskoleväsendets omrâde. Av högskoleförordningen respekti-

förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet framgårve
vilka beslut får överklagas till nämnden. Dessa ärsom
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tillsättning doktorandtjänstbeslut tjänst änom av annan-
vikariat tjänst vid statlig högskola,eller

inte kraven behörighetbeslut sökande uppfyllerattom-
högskoleutbildning,för bli till grundläggandeatt antagen

beslut tillgodoräknande kurs samtom av-
få examensbevis elleravslag students begäran att ut--

bildningsbevis.
dit fårNämndens beslut med anledning överklagandeettav

inte överklagas.
för finns iNärmare regler nämndens verksamhet för-

Överklagandenämn-ordningen 1992:404 instruktionmed för
för Beträffande nämndens sammansättningden högskolan.

nämnden skall bestå ordförande och sjustadgas där att enav
För ordföranden skall finnasandra ledamöter. ersättare.en

Såväl ordföranden dennes skall eller haersättaresom vara
ordinarie övriga skall minstvarit domare. Av de ledamöterna

jurister. Ledamöter och förordnasersättaretre vara av
tid.regeringen för bestämden

Ärendena efter föredragning. Den klagandeavgörs som
muntligen utveckla sin talan införönskar nämnden haratt

emellertid möjlighet få det; hittills har någon begärangöraatt
aldrig lämnats bifall.därom utan

Handläggningstiden för ärende hos nänmden ligger iett
månader.mellan och Under 1993regel treen som var-

första kompletta verksamhetsårnämndens handlades-
omkring 300 ärenden 150 rörde tjänstetillsättningar1 varav ca

Ärendenövriga behörighetsfrågor.de flesta rörandeoch
respektive utfåendetillgodoräknande kurs examensbevisav av

förekommit ihittills endast begränsad omfattning.har
utredningens SammanträffandeVid med företrädare för

inhämtats denna har möjlighetnämnden har medattatt -
utvidgningoförändrade klara studenternasresurser avav en-

utbildningsmoment.överklaganderätt avseende obligatoriska
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3.8 Riksdagsbehandling under pågående
utredning

riksdagensUnder allmänna motionstid 1993 och således-
pågåendeunder utredningsarbete väcktes fem motioner-

rörande samvetsklausul. Motionerna skrivna före-var av
trädare för folkpartiet, socialdemokraterna respektive väns-

och de uttryckte samtliga negativ inställning tilltern, en
införandet samvetsklausul i högskoleutbildningen.av en

Utbildningsutskottet behandlade motionerna i sitt den 21
april 1994 avgivna betänkande, 199394:16, vissaom
högskolefrågor. Utskottsmajoriteten, bestående socialde-av
mokrater och demokrati, anförde därvid sammanfattnings-ny
vis följande.

I flera motioner ifrågasätts införandet s.k.av en sam-
vetsklausul i högskoleutbildningen innebär attsom en
studerande samvetsskäl kan befrias från delta i vissaattav
utbildningsmoment. I motion l99394zUb 683 s sägs att

barnmorska inte kan utföra alla de arbetsuppgifteren som
ingår i yrket bör konsekvenserna detta väljatasom av oc

yrke. En samvetsklausul hot bredden iett ärannat ett mot
barnmorskans yrkeskunnande. Den allmänna uppfattningen
inom vården framhålls iär, det motion l99394:Ub 726
s, personal etiska eller religiösa skäl inte kanatt som av
utföra vissa inte skall söka till utbildningmoment som
inrymmer just dessa Skälet till denna uppfattningmoment.

patienternas enligtär hälso-rätt och sukvårdslagen till vård
efter behov. I motionerna 1993 4:Ub 601 fp och
l99394:Ub 652 fp framhålls vidare det denäratt som
söker vård skall komma i första hand. Han eller honsom
måste säker få den hjälp befintlig kunskaattvara som
möjliggör och våra lagar till. I motionrätt 199394:Uger
667 v begärs eventuellt förslag till samvetsklausulatt ett
skall föreläggas riksdagen för innanyttrande, beslut fattas
i ärendet.

Den fråga motionärerna väcker enligt utskottetsärsom
mening mycket principiell vikt. Utskottets grund-storav
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läggande uppfattning patient söker hälso-varjeär att som
sjukvår få vårdoch alltid â den ochskall säker attvara

behandling situationen eller hon skallkräver.som an vara
garanterad bli personal utbildadbehandlad äratt somav

vårdsökande skalloch kompetent sköta uppgiften. Allaatt
förvissade personalen handlar enligtkänna attsig om

följervetenska och erfarenhet och gällandebeprövad
naturligtvisföreskri Denna princip höga kravställerter.

vårdpersonalatientorienterade utbildningarna. Förde att
erhålla utbildning samhälletska l den och kompetens som

får i princip inte finnas för studentfordrar det utrymme en
genomgå obligatoriskt kursmoment.vägraatt ett

tidigare iUtskottet erinrar riksdagen sambandattom
barnmorskeutbildningenutformningen behandlatmed av

frågan eventuellt införande samvetsklausulettom av en
till sjukvårdspersonals etiska övertygelsemed häns bet.n

Någon emellertid inte198687: oU5. samvetsklausul har
införts och yrkesverksam ersonal saknar lagstadgad rätt att

slippa vimedverka aborter.t.ex.
Utskottet har hand erfarit problemen förefallerunder att

ringa omfattning. finns meningDet enligt utskottetsvara av
förutsättnin i enskilda nå tillfredsställandedet falletattar

konflikten utbildningenslösningar mellan krav och denpa
ietiska övertygelsen. Utskottet kan sammanhanget ekasjukvårdsperso-Socialstyrelsens råd förenligt allmännaatt,

etiska, religiösapersonal, eller andranal, bör som
inte abort utförs, inte delta igrunder kan acceptera att

abortvården till den abortsökande kvinnanhänsynav
SOSFS 1989:6 4.11.

Enligt meningutskottets bestämda bör samvetsklausulen
enlighethögskoleutbildningen i anförs ii med vad som

direktiven till utredningen inte komma i fråga. Utskottet
föreslår regeringen tillriksdagen detta känna.att ger

Regeringspartiernas företrädare sig ochreserverade häremot
bakgrund pågåendei stället riksdagenmenade motatt av

vidtainte borde någon åtgärd.utredning i detta skede
till reservationenMargitta sigEdgren fp anslötsom --

vidareanförde i särskilt yttrande:
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Jag den utredning arbetar med fråganattanser som nu om
s.k. samvetsklausul skall få redovisa sina slutsatser innan
riksdagen slutlig ställning. villJag dock markeratar att
Folkpartiet liberalernas grundläggande uppfattning är att en
sådan klausul inte införasbör för någon utbildning. Männi-
skor olika skäl söker yrkeskunnig hjälp måstesom av
kunna säkra få vård enligt de lagar vi i demo-attvara
kratisk ordning stiftat på siggrundarsättsamt ett som
vetenskap och beprövad erfarenhet. Folkpartiet liberalerna

vidare de söker sig till olikaattanser personer som
utbildningar för få yrkeskompetens måste respektera deatt
uppgifter tillhör kompetensen. Patienten skall kommasom
i första hand.

Debatt och omröstning i riksdagen i anledning betänkandetav
ägde majden 5 1994. Röstningen utföll sålunda 157attrum
ledamöter röstade för bifall till utskottets hemställan och 132

reservationen.för En ledamot frånavstod och 59röstaatt var
frånvarande.

Partivis fördelade sig enligt följande.rösterna

För utskottet: 116 l 5 fp, 2 22 nyd, 9 2m, c, v, -
reservationen:För 68 22 fp, 22 19 kds, lm, c, -

Avstod: 1 m
Frånvarande: 22 10 6 fp, 7 7 kds, l nyd, 5 lm, c, v, -

3.9 Förhållandena i vissa andra länder

Utredningen har beträffande vissa andra länder undersökt
huruvida inomstudenter den högre utbildningen någonhar
möjlighet på grund samvetsbetänkligheter vägraatt attav

i vissadeltaga obligatoriska undervisningsmoment. De länder
rättsliga förhållanden i aktuellt avseende undersökts ärvars

Danmark, Finland, Norge, England, Frankrike, Tyskland och
USA.
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Gemensamt för angivna länder studenterna saknarär att
lagstadgad dispensmöjlighet i fonn samvetsklausul ellerav
liknande. Det fungerar i stället så respektive lands univer-att
sitet och högskolor själva får frågorbesluta denna typ.om av

varierarI Danmark praxisen olika universitet.mellan Vid
exempelvis läkarutbildningen i Köpenhamn har studenterna
möjlighet erhålla dispens från medverkan i abortverksam-att

respektivehet utförande dissektioner. Motiverad ansökanav
dispens skall till den medicinska studienärnndenom ges
beslut dock inte kan överklagas.vars

USAI antagits påbörjatstudent ochnärattanser man en
sin utbildning, så har han eller hon därigenom utfäst sig att
följa angivnaden läroplanen och intekan därför vägra att
deltaga i vissa obligatoriska utbildningsmoment av sam-
vetsskäl, såvida intedet särskilt framgår läroplanen attav
vissa undantag kan göras.

I sammanhanget kan också yrkesverksam hälso-nämnas att
sjukvårdspersonaloch i flera europeiska länder har en

lagstadgad slippa ideltaga abortverksamhet.rätt Dennaatt
omständighet kan naturligtvis inte finnsdet någonäven om-
uttrycklig samvetsklausul inom utbildningen inverka påantas-

attbenägenheten hos dessa länders universitet befria studenter
på grundnivå från medverkan i abortundervisning.
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Etiska aspekter4

Inledning4.1

före-vissa utbildningsmomentSamvetsbetänkligheter mot
vårdutbildningarolikaföreträdesvis hos studenterkommer

förekommer. Inomvilka djurförsökutbildningar inomsamt
etiska debatten främstden rörtvârdutbildningarna har

familjeplanering, blod-fosterdiagnostik,abortverksamhet,
patienter. Ihjäminfarceradeinsatser förtransfusioner samt

religiösaetiska ochnågra deredovisaskapiteldetta av
ställning förväljermänniskoröverväganden gör att taattsom

ingaRedovisningendessa. görföreteelsereller emot som
kortfattati ställetfullständiganspråk på attutanatt avservara

olikahuvudsakliga tankegångarna bakomdepresentera
ställningstaganden.

redovi-betydelse devilkenkapitlet berörs bl.aI även som
Av-olika yrkesroller.förutbildningsmomenten harsade
harställning patienternacentralaslutningsvis belyses den som

sjukvård.svensk hälso- ochinom
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4.2 Autonomiprincipen i

utbildningssammanhang frivillighet-
i utbildningsvalet

Autonomi, viktigt begrepp iär flertal vetenskaper,ettsom ett
betyder självstyre eller oberoende.

Göran Hermerén, professor i medicinsk etik i Lund, ihar
boken Kunskapens pris formulerat autonomiprincipen enligt
följande. Var och berörs konsekvenserna etten som av av
beslut bör själv få med påverkaoch detta beslut; ochvara om
A den ende berörsär beslutet, bör A få avgörasom av ensam
det.

Vid tillämpning autonomiprincipen på högskolestu-en av
dier kan inledningsvis konstatera den väljerattman attsom
avstå från visst utbildningsmoment också berörsett av
konsekvenserna därav. Konsekvenserna kan exempelvis vara

intestudenten kan få examensbevis, fårhan minska-att ut att
möjligheterde efter avslutade studier erhålla arbete elleratt
han helt enkelt går miste visst kunskapsstoff.att om

Den har för avsikt insöka på viss högskoleut-attsom en
bildning har alltid möjlighet i förväg reda vadatt ta
utbildningen innehåller och därigenom få kännedom därom
förekommer etiskt känsliga utbildningsmoment. Detta kan
exempelvis ske läser utbildnings- respektiveattgenom man
kursplaner eller samtal med studievägledare.genom en

Antag den står i begrepp söka sig till vissatt attsom en
utbildning plötsligt finner denna omfattar vissa utbildnings-att

vilka han grund etiska överväganden omöjligtmoment av
kan sigtänka medverka Valet står då mellanatt att trots-
de etiska betänkligheterna söka sig till just den utbildningen-
eller välja någon utbildning alternativt helt avståatt attannan
från studier. I detta skede det den presumtiveär studenten

vilket alternativavgör han skall välja. Han harsom ensam
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med andra 0rd beslutanderätt. Detta gällerautonom oavsett
det handlar grund- eller påbyggnadsutbildning; iom om en

det fallet kan det exempelvis sig legitime-rörasenare om en
rad sjuksköterska vill vidare tillläsa barnmorska,gärnasom

medverka vid spiralinsättning.vägrar attmen som
Genom sökandet till högskoleutbildning heltatt ären

frivilligt, skiljer sig problematiken rörande isamvetsklausul
viktigt frånavseende vissa andra områden där frågorett

rörande samvetsbetänkligheter blikan aktuella. Man kan
exempelvis jämförelsegöra med totalvägrare moten en som
sin vilja kallas in för värnplikt. Han självklartgöra saknaratt
möjlighet fatta beslut han skall inställa sig föratt ensam om
tjänstgöring eller

Sedan väl det frivilliga söka sig till utbildningsteget att en
tagits, gäller autonomiprincipen inte längre lika oinskränkt.
Således det efter antagningen tillär utbildningen inte möjligt
för studenten efter fritt skön bestämma huruvida han skaatt
deltaga i de obligatoriska ingår. Denna in-moment som
skränkning studentens beslutanderätt beror i dettaattav
skede har högskolan och i förlängningenäven också-
samhället intressen bevaka. Intressena består främst iatt att-
studenterna skall uppfylla målen för den aktuella samtexamen
i upprätthållandet viss likformighet i utbildningenav en som
grund för erhållande legitimationerde enligt lagenav som,
1984:542 behörighet yrke inom hälso-utöva ochattom
sjukvården förutsättningär för utövande delm. m., en av en
yrken.

Samhällets berörda intressen har bedömts väga tyngreovan
studenternas, och beslutanderättenän i fråga dispens frånom

obligatoriska utbildningsmoment har därför anförtrotts
högskolorna; den julisedan l 1993 dessutom möjlighetutan
för studenterna få besluten överprövade förrän i sambandatt
med högskolan utfärda examensbevis.vägraratt
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4.3 Etiska djurförsökaspekter på

djurförsök vetenskapligt experimentMed skerettavses som
djur. djurförsökmed användande Syftena med oftaärav

varierande på inom vilket område Vidberoende de utförs.
exempelvis biologisk grundforskning primära syftetdetär att

på hur fungerar.reda den levande Medicinskta naturen
grundforskning inriktad på djur i avsiktstuderaär att att
förstå människans funktioner åtgärdaoch bättre kunnaatt
sjukdom hos människan. Syftet vid veterinärme-detsammaär

dådicinsk forskning med den skillnaden det djurensäratt
hälsotillstånd står i fokus. Klinisk forskning djursom avser

utveckla diagnos- behandlingsmetoderochatt samt attnya
verkningarna läkemedel avseddapröva är attav nya som an-

inom sjukvården.vändas Till nämnda försök kommertyper av
exempelvisvidare försök testkaraktär; dessa kan utav ren

giftigheten kemikaliskthospröva ämne.ettatt
I den svenska högskolan förekommer djurförsök inom bl.a.

utbildningarna till laboratorieassistent,apotekare,agronom,
veterinär. ingårläkare, tandläkare och Dessutom djurförsök

i utbildningar vid matematisk-naturve-flera de deav som ges
tenskapliga fakultetema. avsikten djurförsökDen främsta med
inom utbildningarna inte få fram ikunskapär att utanny

illustrera möjligheterstället och underlätta studenternasatt att
förstå redan kända fakta. Försöken skall dessutom studen-ge

viss metodträning.terna
De grundläggande bestämmelserna användandeom av

försöksdjur återfinns i djurskyddslagen 1988:534, djur-
skyddsförordningen 1988:539 och förordningen 1988:541
med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden. Samtliga

författningardessa trädde i kraft juli 1988. Vidareden l har
Sverige tillträtt Europarådskonventionen skyddom av
ryggradsdjur vetenskapligtanvänds för försöks- och annatsom
ändamål. Konventionen ratificerades Sverige den 22som av-
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juni 1988 innehåller vilkabl.a. för ändamålregler om-
djurförsök får utföras krav användning alternativasamt av
metoder där så möjligt.är

bör iDet detta sammanhang framhållas definitionenatt av
djurförsök vidare enligt lagstiftning enligtär svensk än
Europarådskonventionen. Exempelvis betraktas i Sverige
beteendestudier ingrepp tvångsanordningarellerutan som
djurförsök medan så inte enligt Europarådskon-falletär
ventionen.

Djurskyddslagen innebär såvitt i detta sammanhang är av-
intresse sammanfattningsvis följande.-

Lagen vård husdjuroch behandling ävensamtavser av
djur hålls i fångenskap.andra dessa Djur omfattasom som av

lagen skall behandlas väl onödigtskyddas lidandesamt mot
sjukdom. Enligt fåroch lagens § 19 djur inte regeringensutan

regeringeneller, bestämmer det, Jordbruksverkets till-om
stånd vetenskapliganvändas för forskning eller undervisning,
sjukdomsdiagnos, framställning läkemedel kemiskaellerav

för jämförligaprodukter eller andra ändamål, djurenom
för operativt ingrepp, insprutning eller blodavtappningutsätts

lidande. sådaneller För verksamhet får enligt huvud-annat -
regeln endast användas djur fötts för ändamåletsom upp-

destinationsuppfödning.s.k. Vid tillståndsprövning enligt
till§ 19 skall särskild hänsyn den sökande kantas om anses

lämplig bedriva verksamheten anläggningarde iatt samt om
vilka bedrivasverksamheten skall lämpliga från djurskydds-är

Enligtsynpunkt. presumtionsregel djurskall användsen som-
för sådana ändamål i 19 § inte utsattasom anges anses vara-

onödigt lidande sjukdomför eller vid användningen, om
tillstyrktsdenna har djurförsöksetisk nämnd efterav en

prövning från etisk synpunkt.
Flera djurskyddslagens bestämmelser straffsanktione-ärav

rade; bl.a. kan den eller oaktsamhetmed uppsåtsom av
bryter bestämmelsen tillstånd i 19 § tilldömas bötermot om
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fängelse ieller högst år. ringaI fall skall emellertid inteett
tilldömas ansvar.

I propositionen 198788:93 djurskyddslag redo-om m.m.
gjorde departementschefen för sin djurförsök bl.a.syn
enligt följande.

Enligt min mening viktigt djurförsökendetär be-att
till bara sådana fall då det angeläget frångränsas äratt avse

allmän synpunkt utföra försöket. Därvid måste bl.a.att
beaktas betydelsen den kunskap kan vinnas. Inteav som
heller bör djurförsök få förekomma likvärdig kunskapom

vinnaskan användning alternativa metoder.genom av
Sådana alternativa metoder för skaffa sig den önskadeatt
kunskapen finns delvis i dag och snabb utvärderingen av

metoder förväntas.kannya

Departementschefens uttalande får närmast ettses som
klargörande statsmakternas intention viljaoch äratt attav
nedbringa djurförsök.antalet

Centrala försöksdjumnämnden CFN, inrättades densom
juli 1979,1 samordnande och planerande myndighetär för

försöksdjursfrågor. Enligt § i2 förordningen med instruktion
CFN särskiltför skall nämnden

främja1 samverkan mellan uppfödare försöksdjur,av
forskare, personal har hand försöksdjur, djurskydds-som om
organisationer myndigheter,och

2 för planering försöksdjursverksamheten isvara av
landet därvid åtgärderoch företa för förbättra försöks-att
djurssituationen,

3 begränsa behovet försöksdjur bl.a. främjaattav genom
utvecklingen alternativa till djurförsök,metoderav

4 efter samråd Statens jordbruksverkmed sammanställa
statistik försöksdjursförbrukningen,över

följa5 de djurförsöksetiska nämndernas arbete och be-
dömning frågor användningen försöksdjur,av om av
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till6 stöd för utvecklingen alternativa tillmetoder djur-av
försök fördela medel ställs till nämndens förfogande,som
samt

7 tillsammans med berörda högskolemyndigheter, Statens
veterinärmedicinska anstalt berörda myndigheter i övrigtsamt
verka för de samlade för försöksdjursverksam-att resurserna
heten därmedoch sammanhängande frågor utnyttjas effektivt.

Djurskyddsförordningen innehåller bl.a. regler deom
djurförsöksetiska námndema. Dessa skall så mångavara som
CFN bestämmer, dock minst stycken. För närvarande ärsex
antalet nämnder sju; nämligen Stockholm södra, Stockholm

Uppsala, Linköping, MalmöLund, Göteborg respekti-norra,
Umeå. I varje nämnd skall ingådet ordförande ochve en en

vice ordförande lekmän, forskare och församt representanter
personal har hand försöksdjur. Ledamöternasom om som-
till inteantalet får överstiga 14 CFN för högstutses treav-
år i sänder. Ordföranden viceoch ordföranden skall vara
opartiska och företrädesvis lagfarna ha erfarenhetsamt av
dömande verksamhet. Av övriga ledamöter i nämnden skall
hälften lekmän. Bland dessa skall förvara representanter
djurskyddsorganisationer ingå till antal understigerett som
hälften.

De djurförsöksetiska nämnderna har endast rådgivandeen
funktion; deras beslut förutsätts dock bli respekterade denav

in ansökan. Vid prövningen ärendegett harsom ettav
nämnden till,hänsyn ä sidan, försökets betydelseatt ta ena
och, å andra sidan, lidandet för djuret. Nämnden skall
avstyrka djur används för vetenskapliga ändamål detatt ett om
inte kan angeläget från allmän synpunkt. Nämnden skallanses
också sådanavstyrka användning djur det möjligtär attomav
få likvärdig kunskap andra metoder. Den etiskagenom
prövningen skall omfatta vårddjurens och förvaringäven i
samband med användningen djuren. Nämndernasav
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vidtill år; denställningstaganden tidsbegränsadeär senasttre
pågåralltjämttidpunkten skall alltså försöket enom --

omprövning ske från synpunkt.etisk
får meddelaEnligt i djurskyddsförordningen CFN§47

föreskrifter djurförsöksetiska nämndernasdenärmare om
återfinns i CFN:sprövning ärenden. föreskrifterSådanaav

föreskrifter allmänna rådLSFS 1988:45 ochkungörelse med
djur företiska prövningen användningenden avavom

framgår bl.a.vetenskapliga ändamål kungörelsenAv attm.m.
djur klassernaetiska prövningen gäller levandeden av

fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar.däggdjur,
vidare sådan forskning förutsätterPrövningen omfattar som

forskarenklasser avlivas enbart fördjur nämnda attatt ur
prövningen integällerfå tillgång till Däremotskall organen.

utnyttjas organde-vetenskapliga försök vari ellersådana organ
djur, avlivats ellerfrån slaktredan dödalar avsom genom

forskningeninte aktuellahar med denandra skäl attsom
till uppgiftprövningen bl.a.etiska harDengöra. att

försöket nås påsyftet med kanbedöma sätt änannatom
djur sådan prövningförbrukning levande och engenom av

utnyttjandeändamålsenlig det gälleronekligen föga närvore
exempelvis fårslaktade djur. Tvärtom detfrån urorganav

betraktas mycket positivtdjurskyddssynpunkt attsom organ
omfattning, inom biomedi-relativt bl.a.från slaktdjur i stor

användning inom forskningen.tillcin, kommer
nämnd tillse etiskdjurförsöksetisk skall ärendenEn att om

fråntillräckligt utredda och allsidigt granskadeprövning blir
de uppgifter djurskyddsaspekter-Omdjurskyddssynpunkt. om

eller handlingarandra sökandenifinns ansökan somna som
tillfyllest, åligger såledesdet nämndeninteåberopar är att

sörja försjälvmant kompletteras.ärendetatt
etiskärendeidjurförsöksetisk nämndBeslut ett omav en

nämndenföljerprövning får inte överklagas. Detta att -av
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funktion ochrådgivandeendast hartidigare angetts ensom -
sökanden.förbindandeintesåledesbeslut ärdessatt

igångsättandetföredjurförsökalladock inteDet är som
djurförsöksetisk nämnd.prövninggenomgåbehöver av

in-ingrepp,operativtförintedjuren utsättsFörutsatt att
nämligenfårliknandeblodavtappning ellersprutning, annat

prövning.sådanfrånföreskrifter undantagmeddelaCFN om
utfodringsförsökfördelsundantagnärvarande gällerFör som

förenatintedjur och ärsedvanligt hållandevidsker somav
ringmärkningtraditionelldels fördjuren,förlidandemed av

fåglar.
stadgandetocksåsammanhangeti ärintresseAv om

bestämmelsenEnligtbrottsbalken.13 §djurplågeri i 16 kap
elleruppsåtligennågondjurplågerimed grovatt avavses

överansträngning ellermisshandel,oaktsamhet, genom
djur förotillbörligen utsättersätt,vanvård eller annat

djurplågeritillskyldigsigsålunda görlidande. Den som
två år.i högstfängelsetill ellerböterdömasriskerar att

givetvisförsöksverksamhet skeridjurAnvändande av
Undantagintresse.inte i djurensochmänniskansifrämst --

veterinärmedicinskamån för denvissihärifrån gäller
botaeffektivare kunnatillsyftarbl.a.forskningen attsom

Å hänsynandraofta ändetsidan ävendjur. andra ärsjuka
djur.sjukavillmänniskor botaideella gör attrent som

Även människan ärsåledes främstdjurförsöken gagnarom
imänniskor helst störstaflestadegivet attdet att manser

försökandrameddjurförsökförsökermån ersättamöjliga
användandelikvärdiga resultatuppnåvilka kan utaninom man

betydandeläggsnärvarandeFör attdjur. resurserav
ocksåsatsning hardennametoder ochalternativautveckla

hittills baradockDen harresultat.märkbarabörjat ge
börförsöksdjur. Nänmasanvändningenpåverkatmarginellt av

553 000omkringSverige användesi1992underdetatt
försöks-Centraladefinition källa:enligt svenskförsöksdjur
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djursnämndens statistik. Till frågan alternativ till djur-om
försök återkommer vi under 4.3.1.

Det ligger i sakens försöksdjur befinner signatur iatt en
situation och detta kräverutsatt de behandlasatt medatt stor

respekt och varsamhet. Exempelvis skall vid utförandeman
djurförsök i görligaste mån eftersträva eliminera,av elleratt

i fall minska, hos djurensmärtavart så intede behöveratt
Ävenförutsättas onödigt lidande. i andra avseenden har

försöksdjur självklar tillrätt skydd, vilket regleras i deen
lagar och andra författningar redogjorts för i det före-som
gående. Rent allmänt torde för övrigt kunna påståman att
Sverige i internationellt perspektiv liggerett väl framme- -

detnär gäller djurensvärna i dessaatt rätt sammanhang.om
Detta faktum innebär emellertid inte alla de djurförsökatt som
utförs här i landet okontroversiellaär från etisk synpunkt.

Utnyttjandet djur för vetenskapliga ändamål innebärav
sålunda ständig konflikt mellan å sidan djurskydds-en ena
intresset och å andra sidan forskningens och utbildningens
intressen. Vid avvägning mellan dessa intressen det inteären
alla delar uppfattningen djurförsök bör få användasattsom

inom vida områden i dent.ex. medicinska och biologiska
grundforskningen, där djurexperiment många gånger inte kan

medersättas annat.
De motståndareär till sådanaäven djurförsöksom som

tillstyrkts de djurförsöksetiska nämnderna i regelav attmenar
människan inte har någon helst förrätt vetenskapligaattsom
ändamål beröva djur livet eller tillfoga detett ellersmärtaens
skada. Enligt den uppfattningen bör djur tillmätas näraett nog
lika respekt och vördnadstor människan och därför intesom

i anspråk för sådana ändamål.tas Det otänkbart,vore menar
ha levande djur framför sigatt ochettman, veta att man

medvetet skall orsaka det lidande ocheller slut pågöra dess
liv.
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I viss mån det etiskt dilemma för motståndare tillär ett
djurförsök de sinunder utbildning skaffar sig kunskaperatt

i många fall bottnar i djurförsök. Likaså kommer de oftasom
verksamhet iutöva väsentliga delar grundar sig påatt en som

möjligoch tack djurförsök.är antal Exempelvisett stortvare
utgå frånkan flertalet läkemedel läkare skrivsattman som av

först genomgått omfattande kliniska påut recept tester
djur. Som häremot djurförsöksmotståndarnaanförargument
i regel det skillnad åavgörande mellan sidanäratt atten ena
utföra försök på forskningsnivå i syfte nå kunskaperatt nya

å sidanoch andra i undervisningssyfte försök iatt upprepa
oändlighet; försök beträffande vilka i förväg känner tillman
resultatet och där kunskap i stället kan inhämtas från litteratur

video.eller

Något4.3.1 alternativa tillmetoder djurförsökom

Exempel alternativa vilka imetoder många fall dessutom-
lämpar sig väl för undervisning videoinspelningar,är-
datorsimuleringar, humanlaborationer och användande av
cellkulturer eller slaktmaterial.

Utvecklingen alternativa metoder befinner sig förav
närvarande i stark expansion. Som före-undernämntsen
gående rubrik exempelvis CFN:sär huvuduppgifter atten av
begränsa behovet försöksdjur bl.a. främjaattav genom
utvecklingen alternativa metoder till djurförsök. För dettaav
ändamål fördelar tillsammansnämnden med läkemedelsföre-

Astra och Kabi Pharmacia årligen medel till forsknings-tagen
Äveninsatser inom området. djurskyddsorganisationer, bl.a.

Nordiska samfundet plågsamma djurförsök, harmot avsatt
betydande medel för forskning inom omrâdet.

Som iled arbetet med befrämja alternativa metoderett att
CFNhar häftet Försöksdjursfria laborationer inomgett ut
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högskoleutbildningen CFN:s skriftserie 16. I häftetnr
rad alternativa laborationer rörande bl.a.presenteras en

immunologiska tekniker, bindningsstudier tillväxt ochsamt
differentiering.

CFN tvåäven till fyra gånger årligen nyhets-ger ut ett- -
brev alternativ till djurlaborationer i undervisningen.om
Syftena med nyhetsbreven bl.a. sprida informationär att om
försöksdjursfria alternativ inspirera till fortsattsamt att
utveckling inom området. I det brevet, 1994:1,senaste gavs

från kongress i Baltimore benämnd Worldrapporter en
Congress Altematives and Animal Use in Lifethe Scien-on
ces. För något belysa utvecklingen alternativaatt meto-av
der, skall i det följande redovisas några de nyheterav som

vidpresenterades kongressen.
Inom veterinärutbildningen i USA har under årman senare
flera infört alternativ till användning friska djur iorter av

undervisningen. Initiativet i huvudsak kommer frånsom-
självastudenterna sinhar grund i uppfattning detatten om-

strider veterinärens etik ingrepp djurgöra respekti-mot att
döda dem detta inte nödvändigt.är Mot bakgrundattve om

härav har utvecklats bl.a. benbox med hjälp studenteren vars
kan få träning i tillrättalägga benfraktur hos hund. Boxenatt
innehåller benbrutet plast och för detgöraett attav mer
verklighetstroget omgivetbenetär svampartadav en massa,
vilken kringliggandeskall föreställa muskler. För under-
visningen i vidareanatomi inplastadehar tagits fram.organ
Detta har skett tagits från döda djur varefterattgenom organ

eliminerats ioch fett och stället med plast.vatten ersatts
råttmodellKoken rat i naturligär storlek ut-en som

Deni tillverkadvecklats Japan. är silikon mjukochav
vinylklorid. Råttan utrustad med anatomiskt riktigtär svalg,
struphuvud, luftstrupe struplock. Den lämpar sigoch väl för
övning sondmatning intubering. På råttans finnsochav mage

fönster vilket observera vilket lägekanett genom man som
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sonder och tuber befinner sig Råttans innehållersvans
syntetiska lateralvener, och det kan med lätthet konstateras om

svansveninjektion lyckats. Svansen tål 000 stickl ochrunten
därefterkan enkelt bytas ut mot en ny.

Utrustning för odling celler användande djur ärutanav av
i och för sig ingen nyhet. Hittills har de marknaden befint-
liga varitdock såväl otympliga dyrbara.apparaterna som
Utvecklingen emellertidhar nått dithän relativt små ochattnu
inte alltför dyra utrustningar kunnat konstrueras.

4.3.2 Betydelsen djurförsök för olika yrkesrollerav

Under avsnitt 3.3 har redovisats önskemålhur befriasattom
från djurförsökdeltagande i inom utbildningarnahanteras till

laboratorieassistent,apotekare, läkare, tandläkareagronom,
veterinäroch inom utbildningarde desamt som ges av

matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna.
redovisningenAv framgår studenter medävenatt samvets-

betänkligheter djurförsök har möjlighet vid imot att -
förekommande fall valfri högskola genomgå grundutbildning-
till apotekare, laboratorieassistent, läkare respektive tand-

Förhållandetläkare. detsamma inom agronomutbildningenär
förutsatt studenterna inte kräver avstå från dis-att att
sekering djur, avlivats för detta ändamål utanav som som

andra skäl avlivats redan tidigare. Enligt Lantbruksuniver-av
sitet har det inte förekommit någon student påännu grundatt

samvetsbetänkligheter velat avstå från dissektioner,dessaav
också svårtoch det med tanke på djuren avlivasär föratt-

ändamålandra tänka sig eventuella kommandeatt att-
ansökningar har sin grund i etiska överväganden; dessa torde

hänföra till obehagskänslor.attsnarare vara rena
Besluten möjlighet till dispens har fattats lokalt planom
respektive högskola och bland skälen för besluten måsteav
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rimligen ingå deltagande i djurförsök inteatt anses vara en
nödvändig förutsättning varken för kunna arbetaatt som

apotekare, laboratorieassistent, läkare eller tand-agronom,
läkare. En sak denär student genomgått någonattannan som

dessa utbildningar och därvid utnyttjat möjligheten tillav -
dispens givetvis bör sitt val arbetsplats därefter.anpassa av-
Exempelvis bör den student under nämnda premisser lästsom
till laboratorieassistent inte söka sig till läkemedelsföretag,ett

arbetar med utveckling produkter och i vilkensom av nya
verksamhet djurförsök spelar viktig roll.en

Även inom veterinärutbildningen möjligtdet för studen-är
erhålla dispens från deltagande i vissa djurförsök; dockter att

inte alla. Med hänsyn till veterinäryrket inriktarhelt sig påatt
omvårdnad och botande djur, framstår det närmastav som
uppenbart utbildningen inte helt kan genomgåsatt utan
deltagande i djurförsök. Dock kan sikt i takt med att-
alternativa metoder till djurförsök utvecklas antalet obligato--
riska djurförsök förhoppningsvis minska i viss mån. Jämför
i detta avseende vad anförs under avsnitt 4.3.1 densom om
amerikanska veterinärutbildningen. Vidare förhåller det sig

visetdet för undervisning ianvänds möjligastörstaatt
omfattning djur redan skadade eller sjuka; dessaär ärsom
emellertid inte tillräckligt många för tillgodose behovet.att

färdigutbildadeFör den veterinären torde samvetsbetänklighe-
inte något problem eftersomutgöra han helt kan inrikta sinter

verksamhet på hjälpa sjuka och skadade djur.att
Vad slutligen gäller de matematisk-naturvetenskap]iga

fakulteterna så idet Lund, Stockholm Umeåär och möjligt
för studenter genomgå deras utbildningar med-att utan att

Ävenverka i djurförsök. beträffande dessa utbildningar har
således nämnda fakulteter uppenbarligen gjort den bedöm-
ningen djurförsök oundgängligenär nödvändigt för denatt
kommande yrkesverksamheten. Också dessa studenter bör
självklart välja arbetsplats utifrån sitt etiska ställningstagande.
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I sammanhanget bör dock framhållas matematisk-naturve-att
tenskapliga fakulteten i Göteborg är uppfattning ochav annan
således i princip inte beviljar dispens från djurlaborationer.

4.4 Etiska aspekter på vârdutbildningar

Hälso- och sjukvård innefattar lätt insedda skäl mängdav en
företeelser etiskt känslig Många dessa berörsnatur.av av
emellertid huvudsakligen i teoretisk undervisning under
grundutbildningen, och de leder därför i regel inte till några
praktiska problem förrän i yrkesliv eller forskningsverksam-
het. Som exempel härpå kan nämnas transplantationsverk-
samhet, genmanipulation och forskning på embryon.

Till skillnad från nämnda företeelser deär moment som-
valts för den följande framställningenut sådana som-
studenter på olika vârdutbildningar konfronteras med mer
direkt sinunder tillväg examen.

4.4.1 Blodtransfusioner

I sjukvårdmodern transfusionutgör blod viktigt inslag.ettav
Vägledande för denna verksamhet Socialstyrelsensär före-
skrifter SOSFS 1989238 blodgivning, blodtransfusionom
m.m.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall blodtransfusion
utföras legitimerad läkare eller sjuksköterska. Delegeringav
till hälso- och sjukvårdspersonal får ske endast efterannan
medgivande den läkare har för verksamheten.av som ansvar
Denne har därvid tillse den får uppdragetatt har till-att som
räcklig utbildning för inskolning i transfusionsverksamhet.
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sjukskö-såväl läkar-sagda framgår indirektdetAv att som
rörande blodtrans-undervisningterskeutbildningen omfattar

intelitet antalfinns emellertidfusioner. Det ett personer som
utbildningsmoment.aktivt i dessamedverkabereddaär att

religiösa rörelseni deni regel medlemmarDessa ärpersoner
omkringdeti hela världenvittnen. Sammanlagt ärJehovas

inomaktivt verksammamiljoner människor4,7 ärsom
Sverige.000 i24vittnen; bordessaJehovas av ca

inomblodtransfusionerimedverkaEftersom vägran atten
svårförefallermänniskorflestasjukvården för de attvara

vårdbiträdeellersköterskayrkesrollen läkare,medförena som
förreligiösa grundenutveckla denutredningen i korthetskall

ställningstagande.sådantett
blodtransfusionerimedverkainställning tillnegativEn att

blodi vilken ordetavsnitt i bibeln omnämnspå olikagrundas
föråterges tvåföljandegånger. detIfyrahundradrygt

bibelcitat.centralaställningstagandevittnensJehovas
efter denomedelbartGudcitatet vadförstaDet avser -

dennestill Noa ochsyndafloden sadevärldsomfattande -
människornagången ätaförsta rättfamilj hannär attgav

djurkött.

till föda; såsomliv skolenI havaoch harsigAllt rörsom
jag eder allt detta.så givergivit eder örter,jag har gröna

dockskolen Isin själ, sitt blod,i sig detharKött, ärsom
Moseboken 3,4icke äta. första

föreskrift inte baradennavittnenEnligt Jehovas envar
råderinskränkning, exempelvis läkaredietmässig närsom en

enligt demfett. Den innefattadeundvika ävenpatient enatten
nämligenmoralprincip hänförlig till blodet;viktig attytterst

själ.liv eller Genomdessblodskapelses attrepresenteraren
fås rinnakundehuvudutgjuta allt blod, attöver taget av,som
aktning försin detvisaoch hans avkomlingarskulle Noa
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livet från Gud beroendeförhållandet kom ochatt var av
honom.

bibelcitatet avseende GudsdetDet andra även ett ut--
människoblod.till Noa gällertalande -

vari skall jag utkrä-blod, eder själMen edert är,eget
blod skallutgjuter människoblod, hans..Den avva som.... utgjutet, Gud gjort människan tillmänniskor bliva har

5,6sin avbild. första Moseboken

enligtheligt för Gud, så måste JehovasdjurblodOm var -
heligt.uppenbarligenmänniskoblodvittnen än mervara-

riktlinjersig efter Guds skallMänniskor dessarättarsom
djur. Enligtfrån sig människor ellersåledes inte blodäta vare

i avseenden intevittnen Guds föreskrifter dessagälldeJehovas
familjekrets, alla mänsk-Noa och dennesbara närmaste utan

liga varelser.
inte blodtrans-tid bibeln skildrar förekomVid den som
vittneninslag i sjukvården. Jehovasfusioner ett menarsom

tillämpas analogtGuds föreskrifter blod böremellertid att om
för sådantransfusioner, eftersom logiska skäl talarpå en

någon i bibelntillämpning dessutom inte finnsoch det passus
sidanåskillnad mellanberättigar till gör attatt enamansom

å sidan intravenösoch andratillförsel blod genom munnenav
invändaJehovas vittnen ingettillförsel. Däremot har att mot

plasmaersättningsmedel blod.tillförsel utanav
sig efter sina tolk-vittnen fast beslutnaJehovas rättaär att

grundbefallningar. Detningar Guds bud och är avav
sin blod. Detillföra kropplydnad för Gud de vägrarsom

religiösasin djupt rotadevill våldkan ellervarken göra
någonvillvittnen inte hellerövertygelse. Jehovas att annan

låter därförGud. Dederasskall försöka axla gentemotansvar
tillförseli frågor rörandenågon fatta beslut deminte läkare

blod.av
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Klart således Jehovas vittnenär själva låta sigvägraratt att
för blodtransfusion.utsättas Det självbestämmanderättär en

tillkommer dem enligt hälso- och sjukvårdslagen ävensom om
det kan medföra allvarliga risker för liv och hälsa. Vad som
utredningen har syssla med emellertid de fall någondåäratt
i sin vårdutbildning medverka vidvägrar blodtransfusioneratt
rörande andra kanske icke troende Det inteharpersoner.- -
varit möjligt för utredningen få kunskap finnsdetatt om
någon läkare eller läkarstuderande medlem Jehovasärsom av
vittnen. Däremot har utredningen erfarit det förekommeratt
några videlever vårdutbildningar för sjuksköterskor och även
praktiskt sjuksköterskorverksamma tillhör denna rörelse.som
Beträffande eventuella läkare tillhöriga Jehovas vittnen torde
det enligt vad upplysts från Bibel- och Traktatsällskapetsom-
Vakttornet genomgående förhålla sig så, inte villdeatt-
besluta blodtransfusion ide stället försöker räddautan attom
patientens liv och hälsa med andra till ståendebuds medel.
Antag emellertid beslut blodtransfusion fattasatt ett om av en
läkare inte tillhör Jehovas vittnen. Vid sådant förhållandesom
skulle alltjämt enligt Vakttornet Jehovas vittne,ett som- -
ingår i sjukvårdsteamet, kunna medverka i transfusionen
under förutsättning hans eller hennes tillåter det.att samvete
Detta gäller emellertid inte alla Jehovas vittnen och det uttalas
också de väljerallt medverka helst deatt trots att sett attsom
hade sluppit.

Man har utgå från de synpunkter Vakttornet lagtatt att som
på läkares medverkan i blodtransfusioner gälleräven annan
sjukvårdspersonal direkt med blod.sättaattsom engageras
Det står klart ställa utbildning,vägran däratt atten upp en
blodtransfusion obligatorisktutgör innebärett moment, ett
allvarligt etiskt dilemma.

Enligt Jehovas vittnen finns det inga situationer som
medger undantag från Guds föreskrifter blod. Dennaom
slutsats härleds bl.a. från vad inträffade med vissasom
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soldater i Israel på kung Sauls tid. Soldaterna efter attvar -
ha medverkat i långvarig kamp utsvultna, och de slaktadeen -
därför får och nötkreatur. I sin iver snabbt få sägatt mat

intesoldaterna till blodet fick rinna ordentligt frånatt av
djuren till följd de köttet med blodet Soldaternavarav
ursäktades emellertid inte kundedet föreliggaattav anses
vissa fönnildrande omständigheter deras Gud för-utan av
ordnade insågkung de Gud jfrsyndade förstaatt mot
Samuelsboken 14:31-35.

4.4.2 Insatser för hjärninfarcerade patienter i
avvaktan på transplantation

Fram till den januaril 1988 fanns idet Sverige ingen lag som
reglerade hur människans död skulle fastställas. Nämnda
datum trädde lagen 1987:269 kriterier för bestämmandeom

människans död i kraft. Därmed slås fast människaattav en
död hjärnans samtliga funktionerär när totalt och oåterkalle-

ligt fallit bort.
Det ankommer läkare i överensstämmelse medatt veten-

skap och beprövad erfarenhet fastställa döden inträtt.haratt
Detta skall ske, andning och blodcirkulation upphört ochom
stilleståndet så läng tid 20ca minuter det medvarat att
säkerhet kan hjärnans samtligaavgöras funktioner totaltatt
och oåterkalleligt fallithar bort. Metoden innebär att man

indirekta kriterier fastställer inträdedödens ochgenom
detta konstateras detsätt övervägande antalet dödsfall.
Tillämpningen denna metod ingen förändringutgör motav
den praxis tillkomst.gällde före lagenssom

andningOm och blodcirkulation upprätthålls konstgjord
skall dödens inträde iväg, stället fastställas, under-om en

sökning hjärnan med hjärnans samtligasäkerhet visar attav
funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort. Dettahar är
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jämförtdäremot nyhet med vad gällde före den 1en som
januari 1988.

När hjärninfarkttotal konstaterats skall enligt huvudregeln
all behandling avbrytas och eventuell respirator stängas av.
Från huvudregeln finns emellertid två undantag; respiratorin-

patientensskall död fortgå dels detnärsatser trots är- -
påkallat hänsyn till ofött barn, dådels uttagningettav av

för transplantationsändamål planeras.organ
hjärnrelateradeDet dödsbegreppet idag allmäntär accepte-

inom sjukvården och den debatt tidigare fördes förrat som
och hjärndödsbegreppet har Som nämntsemot tystnat.
under avsnittet 3.3.6 finns det emellertid på landets sjukhus

vårdpersonalenbland mindre olikaantal skäl inteett som av
sig vilja ställa på åtgärder beträffande avlidnaanser upp vars

död fastställts tillämpningmed direkta kriterier, d.v.s. efterav
undersökning visatmed säkerhet hjärnansatten som

funktioner oåterkalleligttotalt och fallit bort. Majoriteten av
fått sindem har utbildning innan det dödsbegreppetnya

infördes. De har således i sin yrkesutövning fått medvara om
tidigare ñck ligga ikvar respiratoratt personer som numera

i stället blir dödförklarade den hjärninfarktentotala inträtt.när
De skäl anförs deltagande i åtgärder rörandemotsom

avlidna fastställtsdöd direkta kriteriermed detär ärattvars
oetiskt dödförklara hjärta och andningatt en person vars om-

hjälpmed teknisk fortfarandeän fungerar. Manapparaturav -
i stället åtgärderna med respiratorbehandling börattanser

såfortsätta länge hjärtat fungerar och svårthar förlikaattman
sig med den andningsorgan hålls igång tillochatt vars som
det förefaller levande ändå död. Som konsekvensäryttre en

detta ställningstagande kan de inte heller accepteraav
hjärttransplantationer.

Ytterligare omständighet kan till etiskaledaen som
betänkligheter för dem i för sig inteäven och är emotsom-
det gällande dödsbegreppet uttagande iär att av organ-
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lungtransplantation måste skesärskilt hjärt-samband med och
inteskyndsamhet för skall skada.med största taatt organen

upplever den dödaDet snabba förfarandet vissagör att att
tillräcklig vördnad och respekt.behandlas medkroppen

Sådana negativa i regel tankarkänslor dockuppvägs av
den kommer förgöra mottagaren.nytta organet att

Familjeplanering4.4.3

Med familjeplanering i detta sammanhang att manavses
relationpåverka familjens storlek. Iförsökermedvetet en

familjeplaneringenstvå människor huvudsyftekanmellan
graviditeter. iförhindra oönskade Sett störresägas ettattvara

åtgärderperspektiv inom parrelation, innebär förän en
befolkningspolitiskaförsök uppnåfamiljeplanering ofta ett att

befolkningsexplosionexempelvis stävja i vissa länder.mål; att
familjeplane-Huruvida abortverksamhet skall betraktas som

Å onekligenring diskuteras. sidan abortkan är sättett attena
Å sidanpåverka familjens storlek. andra be-medvetet är

mål flesta kringgränsning antalet aborter de sluterett uppav
substitut för preventivmedelanvändande abortoch ettav som

familjens naturligtvis intei syfte planera storlek kanatt
abortverksamhet redovisasEtiska aspekter rörandeaccepteras.

särskild rubrik 4.4.4.därför under en
associerarmänniskor till då hörVad de flesta de ordet

familjeplanering i olika preventivmedelställetär som ex-
spermiedödandeempelvis kondom, koppar-preparat,pessar,

minipiller och p-piller. intespiral, hormonspiral, Det behöver
betydelseframhållas vilkensärskilt dessa medel haft förstor

utvecklingen i människornas välfärd.samhället och för
förhindra be-De flesta preventivmedel verkar attgenom

fruktning, abort-och de kan därmed också accepteras av
motståndarna. kopparspiralen; dessEtt undantag utgör
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huvudsakliga verkningsmekanism visserligen denär att
förhindrar befruktning, det förekommer också denattmen

förstverkar sedan befruktats. vilkenägget I utsträckning detta
påsker har dock vetenskapens nuvarande ståndpunkt inte

kunnat exakt bestämmas.
Det bör i sammanhanget anmärkas den medicinskaatt

vetenskapens uppfattning kopparspiralens verknings-om
mekanism förändrats under den tioårsperioden. För tiosenaste
år sedan omkring vilken tidpunkt några de mestav upp--
märksammade ärendena rörande spiralinsättning inom
bammorskeutbildningen för övrigt aktuella ansågsvar -
allmänt kopparspiralen huvudsakligen verkadeatt attgenom
förhindra implantation det befruktade i livmoder-äggetav
slemhinnan. Den ändrade uppfattningen åtminstoneanses
delvis ha sin igrund dagens kopparspiraler innehålleratt en
högre halt koppar vad tio årfallet för sedan.änav som var

etiskaDe betänkligheter motståndarna till kopparspira-som
len har detta medel grundas de befrukt-mot att attanser
ningen den tidpunktenavgörande för livetsär uppkomst bl.a.
eftersom dådet människans fullständigaär kromosom-som
uppsättning bildas med individenför unikt genetisktett

Ytterligare omständighetmönster. till intäkt förtasen som
ståndpunktdenna befruktat hållasär kan vid liväggatt ett

utanför livmodern efter det skede dåäven ägget naturenom-
fått råda skulle ha implanterats i livmoderslemhinnan.-

Konsekvensen betrakta befruktningen denattav som av-
tidpunktengörande för livets uppkomst blir betraktaratt man

kopparspiralen åtminstone i de fall den förstverkarsom-
sedan befruktats inte preventivmedelägget ett utansom som-

medel framkalla abort. Därför har också abortmotstån-ett att
darna energiskt bekämpat användningen kopparspiral.av

Grunden för ställningstagandet kopparspiral såledesärmot
i regel dels uppfattning det mänskliga livet börjaratten om
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vid befruktningen, dels avvisande, ieller fall negativ,varten
inställning till abort.

Beträffande etiska invändningar abort hänvisas tillm0t
redogörelsen under avsnitt 4.4.4.

Ett preventivmedel, den s.k. hormonspiralen,nytt har
lanserats under år. Den appliceras sättsenare samma som
kopparspiralen verkar till skillnad från denna alltidmen

förhindra befruktning. Någon invändning frånattgenom
etiska synpunkter använda hormonspiral torde sålundamot att
inte finnas bland abortmotståndare.

Slutligen skall någotnämnas postcoital konceptionom
PCA innebär försöker förhindra graviditetattsom man en
från etableras efter oskyddat samlag eller dåatt detett
använda preventivmedlet någon anledning fallerat. Deav
PCA-metoder för närvarande används i Sverige detärsom
s.k. dagen efter-pillret insättande kopparspiral inomsamt :av
fem dygn efter det oskyddade samlaget. Bland möjliga
verkningsmekanismer för PCA-metoderrna ingår förhindrande

implantation vilket således innebär spiralmotståndareav att
ställer sig avvisande till dagen efter-pillret.även

4.4.4 Abortverksamhet

Inledningsvis skall gång framhållasän med abortatten avses
i betänkandetexten enbart framkallade aborter och således inte
spontanaborter missfall.

Abortverksamheten i Sverige abortlagen 1974:styrs av
595 respektive Socialstyrelsens allmänna råd SOSFSav
1989:6 tillämpningen abortlagen.om av

Enligt abortlagen får abort utföras kvinna begär detonn en
och åtgärden kan ske före utgången graviditetens tolfteav
vecka. En förutsättning dock åtgärden inteär på grundatt av
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kvinnan allvarligsjukdom hos kan medföra fara förantas
liv eller hälsa.hennes

graviditeten pågått tillkommerNär längre tid tolv veckorän
förutsättning för särskild utredningabort det utförtsattsom en

visarbeträffande kvinnans personliga förhållanden. Om denna
hinder i föregående intesådant för abort styckeatt som anges

intillföreligger, får abort utföras kvinnans begäran
graviditetsveckan. utredningenutgången 18:e Den särskildaav

underlåtas; nämligen tillfår i vissa fall det med hänsynom
särskild anledningtillämplig abortmetod eller ärannanav

hinder aborten inte föreligger.uppenbart att mot
fårutgången 18:e graviditetsveckan abort utförasEfter av

Socialstyrelsen kvinnan tillstånd tillendast lämnarom
tillstånd får föreliggeråtgärden. Sådant lämnas endast detom

Även dylika föreligger,synnerliga skål för aborten. skälom
anledning tilltillstånd emellertid inte det finnsfår lämnas om

fostret livsdugligt. Sistnämnda regelantagande är sättsatt
graviditeten grund sjukdom ellerdock spel avur om

allvarlig livkroppsfel kvinnan medför fara för henneshos
hälsa.eller

tillstånd till utgångenSocialstyrelsen lämnar abort efterNär
i olikagraviditetsveckan finns det regel flera skäl18:e somav

synnerliga. Socialstyrelsensbedöms Isammantagna som
tillämpningenråd abortlagenallmänna om av anges som

sigexempel på sådana skäl det mycket ochröratt om unga
instabil socialkvinnor, kvinnor med bakgrund,omogna

kvinnan ochellerallvarligt missbruk hos hennes partner,
allvarligkroppslig sjukdom eller konstateradpsykisk eller

fosterskada.
tjugoårsperioden har antalet iUnder den abortersenaste

Sverige mellan 30 000-38 000 år. Det antaletlegat störstaper
har antalet37 920 utfördes under 1989. Sedan dess- -

medsuccessivt minskat 1993 till 34 170 elleroch uppgick det
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1989 Socialstyrelsens statistik.andra ord 3 750 färre källa:än
samtliga abortingrepp sjukhusensI Sverige sker nästan

litenkvinnokliniker. Endast andel utförs gynekologeren av
primärvården inom privata sjukvården.i eller denverksamma

övrigt förutsättning aborterför för utförandeDet är en av
privat sjukvård Socialstyrelsen tillstånd förinom meddelatatt

sådan verksamhet.
olikakan utföras på Det s.k. abortpillretAbort sätt. som-

Sverige varit i klinisk användning 1992i sedan hösten gör-
möjligt till åttonde graviditetsveckan tillföradet att upp

medicin i stället för utföra operativt ingrepp. Till skillnadatt
övriga kvinnanfrån abortmetoder det härär attsom genom-

pillret i utför den åtgärd leder till attstoppa munnen som-
sågraviditeten de operativa metoderna användsavbryts. Av

vakuumaspiration,enstegsmetoden, i forms.k. normaltden av
utförs till tolfte graviditetsveckan.för aborter och medsom

innebärMetoden fostret och moderkakanatt ut ettgenomsugs
via slidan förs till livmodern. För abortermetallrör som upp

graviditetsveckan vanligenefter den tolfte används den s.k.
innebärtvåstegsmetoden. Denna tillförsel medelettav som

stimulerar till värkarbete vilket leder till fostret ochatt
moderkakan efter Därefter sker normaltstötsett tag ut.
operativ skrapning eller utsugning eventuella resterav av
moderkakan. Ingreppet kan i form bukin-även göras ettav

vilket tekniskt kejsarsnitt.sett motsvarar ettgrepp
inom sjukvårdenFlera personalgrupper kommer kontakt

kvinnor förmed söker abort. Detta gäller bl.a. läkare,som
sjuksköterskor utbildningar samtligaoch barnmorskor vilkas

särskilt intresse i denna utredning.ägnas
Abortverksamhet aktualiserar mängd grundläggandeen

etiska frågor. naturligt abortsituationDet helt eftersomär en
alltid innebär intresset foster ochutvecklasatt att ett att ettav

självbarn framföds ställs kvinnans intresse bestämmamot att
sin Vid avvägning båda intressenkropp. mellan dessaöver en
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det inte allaär delar abortlagens principiella utgångspunktsom
kvinnans inom vissa tidsgränserrätt själv beslutaattom om

graviditet skall avbrytas eller ej.en
etiskaNär aspekter läggs abortfrågan bör åtskillnad

mellangöras generella aborter och selektiva aborter. Med
generella aborter sådana där modern något skälavses av -
exempelvis låg ålder eller sociala skäl inte kan sigtänka att-
framföda barnet och där hennes beslut inte påverkatär attav
fostret utvecklats onormalt eller där risk föreligger för detatt
skall skadas. sådanI situation ligger den etiska konfliktenen
i kvinnans integritet och bestämmarätt sinatt överatt
graviditet intressetöver barn föds till liv. Det ärtar att ettav
självklart denna konflikt i utsträckning drabbaratt stor
kvinnan själv och det abortbeslut hon fattar mycketäratt som
psykiskt påfrestande. Med selektiva aborter skälenattmenas
för kvinnans beslut abort hänförliga till just fosterär detom
hon inombär sig; beslutet kan exempelvis bero detatt

fosterdiagnostik klarlagts fostret handikap-ärattgenom gravt
Beträffande denna aborter ligger etisk konfliktpat. typ av en

i själva selektionen. Det kan hävdas alla människor haratt
lika värde funktionsförmåga och handikap-ävenoavsett att ett

barn har till livet. Mot inställningrätt denna ställspat
kvinnans själv bestämmarätt sitt liv ochöver rättatt att
befrias från påfrestningarde framfödandetstora ettsom av

handikappat barn skulle medföra.gravt
De kategoriska motståndarna till aborter såvälmest -

generella selektiva hävdar principen fostretssom om-
ovillkorade födas. Rätten innebärrätt moralisk ochatt en
juridisk rättighet fritt få utvecklas i livmodern och efteratt att
fullgången graviditet slutligen få framfödas. Eftersom rätten

ovillkorad finnsär det, i regel inte någrahellermenar man,
omständigheter kan abort försvarlig; exempelvisgörasom en

irrelevantdet graviditetenär uppstått i samband medom en
våldtäkt eller fostret handikappat. Detär enda skälgravtom
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i för sigoch skulle för kvinnankunna attaccepterassom
befrias från sitt foster graviditetenskulle medförattvara
allvarlig fara för hennes liv i sådanaeller situationerhälsa;
kan det motiverattänkas låta kvinnans gå förerättattvara
fostrets.

Det inte alla abortmotståndare delar i före-är densom
gående redovisadestycke uppfattningen. En del abortattanser
bör tillåten i undantagsfall; exempelvis graviditetennärvara
uppkommit efter våldtäkt.en

frågaEn tidigare vilken tidpunktberörts ärannan som som
skall avgörande för mänskliga livetsdet uppkomst.anses vara

flesta abortmotståndare mänskligtDe liv tillkommerattmenar
redan vid befruktningen. Som skäl härför anförs i likhet med-
vad gäller argumentationen användningenmotsom av
kopparspiral innefattarredan det befruktade helaäggetatt-
individens genetiska kod det kan hållas vid liv utanförsamt att

efter dåmodern det skede det, fått sinhaäven naturenom
ordning, irnplanteratsskulle ha i livmoderslemhinnan. I

framhållassammanhanget skall den inom gynekologinatt
allmänt rådande uppfattningen livet börjar implanta-vidär att
tionen, då befruktaded.v.s. det fäster i livmoderslem-ägget
hinnan.

selektivaVad gäller aborter betraktar abortmotståndama -
jämsides principen livetsmed okränkbarhet hotet motom -
grundprincipen människors likaalla värde denom som
viktigaste frågan. selektivaUtförande aborter leder,av menar

till påtaglig riskhögst för det utvecklas såvälattman, en en
elitistisk cynisk människosyn. Frågan ställs ärsom som om

etiskt försvarligtdet kan välja bort foster enbartatt ettvara
sjuktden grunden det eller skadat;är bortvalatt ett som

i förhoppningkanske sker vid graviditetatt en senareom
kunna frisktföda barn.ett
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Fosterdiagnostik4.4.5

begreppet fosterdiagnostik alla de olika teknikerInom ryms
för på fosteranvänds reda utvecklas väl elleratt ta ettsom om

någon missbildning.det har formom av
Fosterdiagnostikens viktigaste tidsbestämmasyfte är att gra-

viditeten graviditetenkontrollera fostret ochsamt att att
Under framför allt år emellertidutvecklas normalt. harsenare

dimension tillkommit möjligheternaytterligare eftersom atten
sjukdomarupptäcka och skador hos fostret ökat avsevärt.

i vissa fall för abortingrepp, vilketDärmed läggs grunden av
förklarliga till fosterdiagnostik blivit kontro-skäl lett att mer
versiellt etisk synvinkel.ur

fosterdiagnostikanvända metoden för ultra-Den ärmest
genomgår majoriteten gravida kvinnorljud. Sverige allaI av

i graviditetsveckan.ultraljudsundersökning 16-19:e Detta görs
graviditetens förfrämst för fastställa längdatt samt att rent

fostrets utveckling. Genom under-allmänt kontrollera
vidare fåsökningen kan besked bl.a. moderkakansman om

konstatera modern bär barn.läge än ettsamt om mer
avvikelser vidde kan upptäckas dennaBland typsom av

undersökning ryggmärgsbråck,märks bl.a. dvärgväxt, grövre
missbildningar i njurar storhjärna.avsaknad Ensamt av

ofarligultraljudsundersökning helt för fostret.anses vara
Ultraljudsundersökningar således iutförs det närmaste

rutimnässigt. övriga för fosterdiagnostik detAv metoder är
oftast till användning.fostervattenprov kommer Provtag-som

ningen nål förs in kvinnanssker att tunn genomgenom en
till livmodern varefter fostervatten Utöverbukvägg ut.sugs

innehåller i regel cellerfostervatten även avstöttsprovet som
från såväl cellerna.fostret, och analys kan ske vätskanav som

gårfostervätskan främst fastställaAnalysen ut attav
alfafetoprotein Förhöjdkoncentrationen AFP. AFP-kon-av

centration i vissa fall sin i missbildningar ikan ha orsak
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fostrets centrala Vad cellerna kangäller sedannervsystem. -
dessa odlats i cellkulturer analys besked bl.a.en ge om-
kromosomuppsättningen och olika aktivitet.enzymers
Därigenom kan diagnos ske olika kromosomavvikelserav
varav leder till Downs syndrom vissaoch ämnesom-en av
sättningsrubbningar. Tagande fostervattenprov emellertidärav
inte helt riskfritt; det kan i fall till missfall.leda Riskenvärsta
för så sker beräknas till 0,2-0,6 %.att

Av all fosterdiagnostik utförs har den överlägsetsom
andelen till syfte skapa möjligastörsta bästa betingelser föratt

fostrets tillväxt. Eftersom den således utförs i fostrets intresse
brukar den kallas för fosterinriktad. Med hänsyn till det goda
syftet denna del fosterdiagnostikenär okontroversiellav ur
etisk synvinkel. Vissa förhållandevis fåtaliga under-- -
sökningar emellertid inriktadeär sjukdomarupptäckaatt
och skador kan motivera avbrytande graviditeten.ettsom av
Dessa undersökningar utförs främst i kvinnans, alternativt
föräldrarnas, intresse frånoch vissa håll inteär acceptabla.
Som beteckning för denna undersökningar användstyp av
ibland abortinriktad fosterdiagnostik. I anslutning härtill bör

antalet foster årligennämnas aborteras i Sverige pâatt som
missbildningargrund upptäckts vid fosterdiagnostikav som

uppgår till 150-200. Flertalet dessa aborter utförs efter denav
18:e vilketveckan faktum ytterligareär ägnat öka denatt
etiska komplexiteten kring denna fosterdiagnostik.typ av

I de fall då resultatet genomförd fosterdiagnostik lederav
tillfram beslut abort kommer det sigröraett attom om en
selektivs.k. abort eller med andra ord abort ären som

betingad sjukdom eller skada fostret.hos Följaktligen ärav
det etiska aspekter i den allmänna debatten anförssamma som

abortinriktad fosterdiagnostik selektiva aborter;mot motsom
således från vissa håll sådan fosterdiagnostikman menar att

allvarligt hot humanistiskautgör grundprincipendenett mot
alla människors lika värde medför risk fördenom samt att en
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elitism cynism.människosyn präglas och Mansom av
framhåller vidare risken för handikappade människor i ett-

abortin-samhälle tillåter och kanske även uppmuntrarsom
fosterdiagnostik uppfattar sig eller iriktad oönskadesom-

belastning för omgivningen samhället.fall ochvart som en
åsikter kvinnans förfogadessa skallMot vägas rått överatt

själv huruvidasin graviditet och bedöma hon mäktar medatt
exempelvis allvarliguppfostra medföda och barnettatt

utvecklingsstörning.
själva selektionen,etiska konflikter följerUtöver de som av

fosterdiagnostik liksomabortinriktad generellakan motmot -
principen ovillkoradehävdas fostretsaborter rättäven attom-

livmodern efter fullgången graviditetfritt få utvecklas i och att
avsnittet 4.4.4.framfödas; härom underfå närmarese

också tillFosterdiagnostik kan emellertid medverka att
kvinnaundviks. Så kan falletaborter när övervägerenvara

anledning exempelvishon någongrundabort att enav av -
befarar fostret skadat. Kanolyckshändelse äratt man genom-

kvinnan misstankar varitfosterdiagnostik visa hennes obe-att
inte blirblir sannolikt abortenfogade konsekvensen att av.

i någotVissa kvinnor löper ökad risk föda barnettatt som
ingår framförinte utvecklats normalt. I riskgruppenavseende

viss ålder, tidigare föttkvinnor kvinnor barnallt över som
kvinnor självaallvarlig sjukdom eller skadamed samt som -

på dylika några dessaeller bär anlag. Förpartner avvars -
fosterdiagnostiken till med förut-kvinnor kan och vara en

skall våga bli gravida. De kanske medsättning för de vetatt
inte skulle klara föda och leva medsig de att ett gravtatt av

inte diagnostik-handikappat barn, och de hade därför om-
från bli gravida.stått till avståttmöjligheten buds hellre att-

kvinnor,Likaså rimligt del dedet antagandeär ett att en av
gravida.ingår riskgrupp bliviti någon och oplaneratsomsom

möjligheter få beskedskulle ha valt abort det saknades attom
tillståndfostrets och hälsa.om
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Gravida kvinnor tillhörande vissa riskgrupper får regel-
mässigt information abortinriktad fosterdiagnostik ochom
dessutom erbjudande utförande sådan. De flesta tordeom av
uppleva detta positivt och betryggande, så intesom ärmen
fallet med alla. Det finns exempel visar delattsom en
uppfattar informationen djup kränkning densom en av
personliga integriteten. Detta beror främst de finneratt
informationen helt oförenlig med deras grundläggande
inställning till livet; nämligen detta ovärderligär gåvaatt en

de tacksammaär och detsom att demta heltemot som vore
främmande avstå från enbartatt den grunden fostretatt
åsamkats någon form skada eller handikapp. Vissa kvinnorav
upplever det vidare kränkande de iblandattsom som-
upplever på grunder hänföras till någon riskgrupp.svaga Av-
bland dessa skäl det naturligtvisärannat oerhört viktigt att
information fosterdiagnostik lämnas i situationrätt och påom

omdömesfullt sätt.ett
Ytterligare i viss mån framtidsinriktad aspekten - -

fosterdiagnostik bör i dettanämnas sammanhang. Möjlig-
heterna bota sjukdom hos fosteratt i dagär mycketett små.
Vissa insatser kan emellertid bl.a.göras; det möjligtär vidatt
svår blodbrist hos fostret blodtransfusion. En viktigge
målsättning för fosterdiagnostiken dockär på sikt ökaatt
möjligheterna kunna ställa diagnos på sjukdomaratt och att
därigenom också kunna skapa förutsättningar för behandling

dessa redan under fosterstadiet. En sådanav utveckling av
fosterdiagnostiken helt i fostrets intresse, och detvore är
därför svårt den skulle kunna ledaatt tillatt några etiskase

Ävenbetänkligheter. utvecklingen beträffande vissaom
sjukdomar vid möjlighetstannar ställa diagnosatt ochen att-således inte timer metoder för behandla demman att under
fosterstadiet mycket i vårdpersonalendet ivore vunnet att-

tidgod kan planera och förbereda vårdinsatserde kansom
behöva sättas omedelbart efter förlossningen. Dessutom



1994:84SOUaspekterEtiska112

tillmöjlighetfosterdiagnostik föräldrarnasådanskulle geen
i någotinför mottagandetsigpsykiskt förbereda ettatt av

dock medaspekt störstaSistnämndasjukt bam. äravseende
utvecklingsskedeviktigare i detsannolikhet ännu som

möjlighetenuppnått; d.v.s.fosterdiagnostiken redan attav
exempelvis detföräldrarnaförberedafödseln kunnaföre att

Härigenom kansyndrom.Downsbärdebarn väntar
chockade ochblirförlossningenvidföräldrarnaundvikas att

handlingsförlamning.drabbaskanske av

iutövningenochYrkesrollerna4.5

praktiken

målet för1982:763sjukvårdslagen ärochEnligt hälso-
lika villkorvårdochsjukvården god hälsaochhälso- enen

självklartmålet omfattarangivnabefolkningen. Dethelaför
betraktasviss personalvårdâtgärdersådanaäven somsom av

etisk synpunkt.kontroversiella ur
får i begreppetexempelabortverksamhetFör taatt som

lättillgänglighetenbl.a.liggalika villkorvård attanses
Likasåkvinnan bosatt.iavhängig landet ärskall varvara

känsligai denkvinnorabortsökandeinteskall ytterst-
sjukhusi vid vissabefinner sigde redansituation som -

attityder.nedvärderandefördömande ochriskera mötasatt av
utförs i Sverigeså nästanjust aborterbeträffarVad

användandealternativt medingreppsamtliga dessa av-
utförskvinnokliniker dedärpå sjukhusensabortpiller av-

läkarespecialistkompetens ellergynekologiskmedläkare av
Även fåobstetrikgynekologi. despecialistutbildning iunder

privatadenprimärvården eller inomiutförsaborter som
specialistkompe-gynekologiskmedutförs läkarevården av

tens.
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Den läkare utför själva abortingreppet emellertidärsom
långt i från komma i kontakt med abortverk-attensam om
samhet. Exempel på ytterligare personalkategorier berörssom

narkosläkareär och dito sjuksköterskor, personal som
assisterar vi det operativa ingreppet, personal på uppvaknings-
avdelningen all vårdpersonal tjänstgör påsamt gynekolo-som
gisk mottagning eller avdelning.

Vidare skall barnmorskor,nämnas främst deatt ärsom
verksamma inom mödravård eller preventivmedelsrådgivning,
ofta kommer i kontakt med kvinnor har för avsikt attsom

Ävensöka abort eller nyligen fått abort utförd. barnmorskor
på förlossningsavdelningar kan emellertid träffa abortpatienter
i samband med s.k. aborter. Vidare bör i sammanhangetsena
framhållas det uppenbara faktum barnmorskoratt oavsett-
arbetsplats med tanke årligendet i Sverige utförsatt-
omkring 35 000 aborter ofta i sitt arbete kvinnorstöter

någon gång utfört abort.som
Även vårdpersonal utanför den direkta kvinnovârden

kommer i viss omfattning i kontakt med abortfrågor. Ex-
empelvis måste husläkare har kvinnliga patienteren som
kunna på frågor abortmetoder, komplikationsriskersvara om
etc.

Ett område med anknytningnära till aborter den s.k.är
abortinriktade fosterdiagnostiken; d.v.s. undersökningar i
syfte hos fostret upptäcka sjukdomar ochatt skador kansom
motivera avbrytande graviditeten. Utöver den vård-ett av
personal medverkar vid själva provtagningen i regelsom -
gynekologer och assisterande sjuksköterskor tillkommer här-
laboratorieassistenter vid sjukhusens laboratorier berördsom
yrkeskategori.

Spiralinsättningar utförs i huvudsak på gynekologmottag-
ningar, mödravårdscentraler och preventivmedelsrâdgiv-
ningar. I utsträckning det barnmorskorär hållerstor isom
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rådgivningssamtalen insättningarna,utför givetvissamt men
gynekologer verksamma därmed.är även

På intensivvårdsavdelningar förekommer ibland insatser för
hjärninfarcerade patienter i avvaktan transplantation av

Ansvarig för denna vård tjänstgörande läkareärorgan. som
i vården assisterasdock personal, bl.a. sjuksköter-av annan

skor. Uttagandet sker operationsavdelningav organen
varvid såväl assisterandeläkare sjuksköterskor aktiva.ärsom

Vad slutligen beträffar blodtransfusioner så utförs dessa
akutmottagningarfrämst operations- in-ochsamt

tensivvårdsavdelningar. Det inte heller ovanligt patien-är att
tillförs blod sedan de efter operation återförts tillstörreter en

sin ordinarie vårdavdelning. Som utförsregel blodtrans-
fusionerna läkare eller sjuksköterska.av

särskiltRörande blodtransfusioner erinrasskall här även
1981:292 tjänstepliktlagen för hälso- och sjukvårds-om om

veterinärpersonalpersonal Enligt bl.a.lagen ärsamt m.m.
läkare och sjuksköterskor riket i krig skyldigakommerom- -

anvisningefter den myndighet regeringen bestämmeratt av
sådan tjänstgöringfullgöra inom verksamhetsområdet, som

respektive befattningshavares hälsotillståndkroppskrafter och
Tjänsteplikten,medger. till kalenderårgäller och med detsom

då vederbörande befattningshavare fyller år, får70 bl.a. avse
och läkare och sjuksköterska bosatt ellerärvar en som

stadigvarande vistas i riket.
Vikten sjukvårdspersonal i krigssituation vil-ärattav en

lig och kompetent utföra blodtransfusioner själv-kanatt- -
fallet inte understrykas.nog
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4.6 Socialstyrelsens allmänna råd om

tillämpningen abortlagenav

Socialstyrelsen har i januari 1989 utfärdat allmänna råd
SOSFS 1989:6 tillämpningen abonlagen. Rådenom tarav
bl.a. vilket särskilt intresseär i detta sammanhangupp av- -
frågor rörande personal inte kan abortacceptera attsom
utförs. Råden behandlar i övrigt flera frågoräven ärsom av
intresse vid genomgång vårdpersonals förhållande tillen av
kvinnor fåönskar abort utförd.som

rådenI uttalas sammanfattningsvis följande.
Med abonrådgivning vid personligt besök givenavses en

information möjligheterna vid inte önskad graviditetattom en
erhålla abort upplysningar samhällets stödåtgärdersamt om
vid graviditet.

Erfarenheten visar många kvinnor, abort,övervägeratt som
befinner sig i någon form kris med behov talastort attav av

någonmed utomstående och kompetent Abortråd-person.- -
givningen syftar inte till påverka kvinnan i hennes beslutatt

utformas stöd för henne i svår situationutan ettsom en vare
sig hon väljer abort eller inte.

Ett abortrådgivande samtal kan kort och innehållavara
saklig information, kan också, särskilt kvinnanmen om
uppvisar stark ambivalens, ingående med eventuelltvara mera
upprepade kontakter innan kvinnan fattar sitt beslut. Kvinnan
bör erbjudas imed det abortrådgivandeatt ta mannen samta-
let. Syftet med rådgivningssamtalet såär bra möjligtatt som
för kvinnanparet belysa situationen och underlag för ettge
riktigt beslut. Abortrådgivning lämnas kostnadsfritt.

Abortvården bör så långt möjligtär integreras i densom
övriga kvinnosjukvården. Det viktigt abortrådgivningen,är att

den sker, lättillgängligän är för kvinnan.var
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organisationOberoende lokal bör varje läkare, barn-av
preventivmedelsrådgiv-eller verksam inommorska kurator,

viss abortrådgivning;ningen, kunna d.v.s. dröjs-utange en
mål kvinna utformning,upplysa abortlagens honvarten om

sig få vilket kankan vända för abort, stöd hon ochatt en
går till. Den ingående abortrådgivningenhur abort meraen

i form samtalskontakt med kurator ocheller läkare.av enges
rådgivning självaBåde undersökning och före abort och

abortingreppet gynekologiskbör handhas läkare medav
specialistutbildningspecialistkompetens eller läkare underav

i obstetrikgynekologi. Läkarens uppgift bedömaär att
graviditetslängd kvinnans gynekologiskaoch allmänna och
hälsotillstånd. åligger läkaren bedöma det före-Det att om
ligger kontraindikation skaffa sigabort, d.v.s.mot en upp-
fattning kvinnans situation; exempelvis hon harutröna omom

sin vilja. skallblivit påverkad utföra aborten Läkarenatt mot
tillämpasinformation abortmetod kommerden attom somge

vilka komplikationsrisker den kan medföra upplysaoch samt
uppföljning.formen för efterkontroll och Läkaren skallom

preventivmedel tillsammansvidare informera och medom
diskutera olika preventivmetoders för- nackdelarkvinnan och

tilloch komma fram acceptabel metod.en
preventiv-inom mödravård ochBarnmorskor verksamma

medelsrådgivning har viktig uppgift i det abortförebyggan-en
preventivmedelsrâdgivning, delsde arbetet. Det gäller dels

upplysningsarbete sexualitet Inteutåtriktat och samlevnad.om
graviditetsbeskedet,sällan det barnmorskan lämnarär som

måste då direkta frågor kanoch hon kunna desvara som
följa. kunskaper ochHon bör ha goda abort, abortlag omom

kris graviditet innebära. Hon börden oönskad kansom en
hjälpakvinnakunna stöd abort ochövervägerge en som

till instans.henne snabbt komma Barnmorskan kanrättatt
i efterkontrollen kvinnor genomgått tidigdeltagaäven av som

okomplicerad abort.
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Efter aborten rekommenderas återbesök hos läkare eller
barnmorska. Dels behöver kvinnan få hon medi-ärveta att

återställd,cinskt dels behöver ofta preventivmedelsrådgivning-
Återbesöketdiskuteras igen. liggabör inte alltför långten

efter aborten. Lämplig tidpunkt 4-6kan veckor.vara
Flera undersökningar har visat kvinna genomgåratt en som

abort ofta har haft problem preventivmedel.med Hon kan ha
flera metoder, fått biverkningar och slutat. Iblandprovat men

kan enbart rädsla för biverkningar tillorsak honattvara
slutat. Saklig upplysning kan ibland missuppfattningarreda ut

risker biverkningar.och En abortsituation oftaärom en
lämplig tidpunkt diskutera användningen preventivmedelatt av
och de flesta kvinnor starkt motiverade börja medär att
preventivmedel efter abort.en

Den kvinnanabonsökande förväntahar sigrätt att en
vänlig och förstående attityd från all den honpersonal möter
i anslutning till sin abort. Detta förutsätter den personalatt

deltar i abortvården inte fördömande visarellerärsom en av-
stândstagande attityd. i sinDetta förutsätter ingentur att
tvingas deltaga i abortverksamhet sin vilja. Personer,mot som

etiska, religiösa eller andra grunder inte kan acceptera att
abort utförs, inte ibör heller deltaga abortvården.

För underlätta för den personal deltar i abortvårdenatt som
bör återkommande tillfällen informationför och diskussion
anordnas, där berörd personal får möjlighet ventilera sinaatt
reaktioner svårigheter.och eventuella Många gånger kan
bristande förståelse bero otillräcklig kännedom om
livsvillkor, livsmönster och situationer, tillkan ledasom
abort. Möjlighet till återkommande fortbildning för personal

i abortvården,deltar bör således viktig faktorsom ses som en
för befrämja kvaliteten i abortvården.att

viktigtEtt mål måste aborter.minska antalet In-attvara
ternationellt ofta Sverige exempel liberaltas attsom en
lagstiftning och positiv attityd sexualiteten,till blandävenen
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tonåringar, inte behöver resultera i ökning oönskadeen av
graviditeter. En viktig förutsättning, sannolikt ihög gradsom
bidrog till antalet aborter minskade bland tonåringar,att var

satsningden utbyggd preventivmedelsrådgivning och
utåtriktad abortförebyggande verksamhet, påbörjadessom
ungefär samtidigt med 1974 års abortlag infördes.att

Preventivmedelsrådgivning viktig del i det abortföre-är en
byggande arbetet. I dag finns preventivmedelsrådgivning
de flesta håll integreradväl mödravårdenmed och därigenom
lättillgänglig. Preventivmedelsrådgivningen sköts till delstor

barnmorskor, handledda gynekologer eller gynekolo-av av
giskt utbildade allmänläkare. Verksamheten förutsätter
kontinuerlig handledning och regelbundet återkommande
fortbildning för barnmorskor såväl för läkarna.som

I sammanhanget skall riksdagens socialutskottnämnas att
årensunder vidlopp flertal tillfällen haft behandlaett att

motioner med yrkanden sjukvårdsper-lagstadgad förrättom
slippasonal deltaga i abortarbete. Utskottet har vidatt

samtliga tillfällendessa uttalat det finner Socialstyrelsensatt
allmänna råd tillräckliga garantier för sjukvårdspersonalattge

finner abort oförenligt sin etiska religiösamed ellersom
övertygelse skall slippa deltaga i sådant arbete. Samtidigt har
emellertid utskottet vid några tillfällen uttalat äratt man

ånyoberedd frågadenna för skullepröva den händelse detatt
sigvisa någon sjukvårdshuvudman läkaresöker tvingaatt

sjukvårdspersonaleller medverka vid abort,att trots attannan
vederbörande befattningshavare etiska eller religiösa skälav

sådanfinner intemedverkan oacceptabel och det ärtrots att
fråga abortingrepp nödvändigt för undvika faraär attom som
för moderns liv eller hälsa.
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4.7 Patientens intressen

Hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763 trädde i kraft densom-
januari 19831 den författning övergripandeär reglerarsom-

verksamheten inom sjukvård.svensk Lagen vidersatte
ikraftträdandet sjukvårdslagen 1962:242, till sinsom
karaktär detaljerad. I propositionen till denvar mer nya
lagen, 198182:97, bl.a. flera förslagen syftadeattangavs av
till stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.att
Förslagens genomförande skulle tillsammans med redan-
existerande bestämmelser området skapa förut-goda-
sättningar för den enskilde skall få vård det behövs,näratt att
vården kvalitetgod ochär den missnöjd kan fåärattav som
gehör för sina klagomål de berättigade.när är

Med hälso- och sjukvård i den gällande lagenavses nu
åtgärder för medicinskt förebygga, utreda och behandlaatt
sjukdomar och skador. Dessutom omfattas Sjuktransporter

verksamhet går hand avlidna.samt ut att tasom om
Hälso- och sjukvårdslagen otvetydigt patientens in-sätter

i för sjukvården. Detta förhållande skalltressen centrum
belysas några exempel hämtade lagtexten.genom ur

För det första lagen målet för hälso- sjukvår-ochattanger
den god hälsa vårdär och på lika villkor för helaen en
befolkningen. Vidare stadgas bl.a. i hälso- sjukvårdenochatt

finnasskall den personal behövs för meddela godattsom
vård.

I lagens § 2 formuleras kraven hålso- sjukvården.ocha
Formuleringen till huvudsaklig del återges i detsom-
följande den mycket tydligt inriktadär även på ställaatt-
patienten i fokus.

Hälso- sjukvårdenoch skall bedrivas så den uppfylleratt
kraven god vård. innebärDetta den skall särskiltatten
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l god kvalitet och tillgodose patientens behovvara av av
itrygghet varden och behandlingen,

2 lätt tillgän lig,vara
3 bygga för patientens självbestämmande ochtrespe
integritet,
4 främja goda kontakter patientenmellan och hälso- och
sjukvårdspersonalen.

Vården behandlingenoch skall så långt möjligtdet är ut-
formas genomförasoch samråd patienten.med1

Patienten skall upplysningar hälsotillstånd ochsittges om
behandlingsmetoderde står till buds. Omom som upp-

lysningarna inte till patientenkan lämnas skall ide stället
till anhöriglämnas till honom.näraen

Avslutningsvis framhållasbör sjukvårdslagenhälso- ochatt
inte tydligt patientensmarkera centralaär rollattensam om
i såverksamheten; sker i flera andra författningaräven och
föreskrifter inom hälso- och sjukvårdens område. Exempelvis
stadgas i § 1980:l15 lagen tillsyn hälso- ochöverom
sjukvårdspersonalen tillsynslagenm.fl. tillhördenatt som
nämnda vinnläggapersonal skall sig patientenattom ge
sakkunnig och omsorgsfull vård. Han skall vidare visa
patienten omtanke och respekt. tillsynslagenNär upphävs den

19941 oktober kommer imotsvarande bestämmelser stället att
intagna i den lagen åligganden för personal inomvara nya om

hälso- och sjukvården.
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överväganden5

5.1 Principiella utgångspunkter

I kapitel redovisasdetta skall de överväganden leder framsom
till utredningens slutliga ståndpunkt i frågan behovetom av en
samvetsklausul respektive utvidgad överklaganderätt fören
studenterna. Inledningsvis skall emellertid två prin-anges
cipiella utgångspunkter vilka rimligtdet bygga detär att
fortsatta på. iDen de fall dispenserärresonemanget attena -
från visst utbildningsmoment aktualiseras kunskapskravetett -
inte bör efterges. Den andra utgångspunkten år störstaatt
möjliga hänsyn bör till studenters etiska religiösaochtas
övertygelser.

följandeI det skall dessa båda principiella utgångspunkter
utvecklas.närmare

Kunskapskravet

Enligt den ordningen inom högskoleväsendet varjeärnya
högskola ansvarig för sina kurs- och utbildningsplaner och
därmed också för frågan vilka utbildningsmomentom som
fordras för upprätthålla de angivna kvalitetskraven föratt
olika examina. De krav tillgodosesskall dels de iärsom
högskolelagen allmänt hållna kraven för all grundläggande
högskoleutbildning, dels ide högskoleförordningen ioch
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förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet angivna kraven
olikaför yrkesexamina. Därtill kommer vad krävs för attsom

uppnå målde respektive högskola bestämmer.som
I kursplan skall bl.a. syftet med kursen, deten anges

huvudsakliga innehållet i kursen den kurslitteratur och desamt
Ävenövriga läromedel skall användas. varjesom om

högskola alltså bär fulladet för sina kurspla-ansvaretnumera
så ingendet uppgiftär för högskolorna formuleraattner, ny

innehållet i dessa. Också enligt den tidigare gällande ord-
ningen hade nämligen dåvarandede linjenämndema att
fastställa kursplaner.

Ett de huvudsakliga syftena med kursplan är attav en
klargöra vilka erforderliga måletförär medmoment attsom
kursen, och i förlängningen med hela utbildningen,den valda
skall nås. Innehållet i kursplanerna långbygger erfarenhet

utbildning, och det finns i regel ingen anledning attav
ifrågasätta det berättigade i tagits såsommedatt moment
obligatoriska. Det får förutsättas obligatorisktatt ett moment

tillkommitregel efter grundliga överväganden och ärsom
välmotiverat. Därför bör huvudregeln studenterävenattvara

kritiska vissa delar utbildningär skall till-motsom av en
sig utbildningensgodogöra samtliga kunskapsmoment och att

kunskapsinhämtandederas skall eller endastmotsvara -
marginellt avvika från nivåden ställts för andrasom upp-
studenter.

Om studenterna avstå från obligatoriska utbild-rätt attges
ningsmoment behöva kompensera kunskapsbortfallet,utan att
skulle detta kunna leda till innehållet i olika utbildningaratt
urholkades. Därmed risken uppenbar för angivnaattvore
kvalitetskrav inte skulle kunna upprätthållas. En sådan ut-
veckling naturligtvis helt för samtligaoacceptabelvore
utbildningar inte minstoch för sådana vårdyr-syftar tillsom
ken; beträffande dessa kommer nämligen betydelsenäven av
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legitimation tilloch hänsynen patienter i bilden, vilket
måste tillmätas vikt.stor

viktigt målEtt för högskolereforrnen svensk högreär att
utbildning skall kunna hävda sig i internationellaväl den

intekonkurrensen. Det behöver valfrihetutvecklasnärmare att
frågaför studenterna i kunskapsinhämtande inte skulleom

med någon förståelse internationellt medmötas utan snarare
förvåning ioch hög grad motverka det angivna målet

Som ytterligare skäl för inte efterge kunskapskravet villatt
utredningen framhålla nödvändigakunskaper föräratt att man
ordentligt skall kunna ställning för eller fråga.ta emot en

exempelvisAntag läkarstuderande sittgrundatt en av
abortmotstånd helt tillgodogöra sig kunskapervägrar att om

och sig in i hur situationenabort för de kvinnorsätta är som
söker abort. Eftersom kunskaper alltid nödvändiga förär ett
ställningstagande i abortfrågan framstår studentens vägran som
oförståelig. minimikravDet han skaffar sigär ett att ett
sakligt sinunderlag för uppfattning. Det inte hellerkan
uteslutas han inhämta i fårkunskaper ämnetatt attgenom en

uppfattning i sakfrågan; sålunda inteklart är attannan man
kan efterge kunskapskravet.

meningDen utredningen förespråkat välstämmernu
uppfattningmed den framförts bland företrädarnaöverens som

för vårdyrkena och utredningenandra haft förbindelsesom
sitt från hållmed under arbete. Inte något har velatman

efterge kunskapskravet i fall där student ställavägraten upp
visst obligatoriskt utbildningsmoment. Om ärett man

beredd dispens för sådant omfattar denatt ett moment,ge
intesålunda kravet på kunskaper falllmomentet. annatom

skulle med fog kunna fråga sig behövdemomentetman om
obligatoriskt.vara

Frågan införande samvetsklausul inom hög-om av en
skoleutbildningen egentligen vissa praktiskagäller bara
övningar i anslutning till obligatoriskt utbildningsmoment.ett
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Så kunskaper inte eftergeskan abortverksamhett.ex. om men
frågan måste vid abortingrepp.läkarstuderande deltaär om en

gäller spiralinsättning.Ett exempel Kunskaperannat ettom
sådant preventivmedel dess verkningssätt barn-och kan en
morska inte befrias från måste också aktivt vidhon deltamen
insättandet spiraler på patienter Om praktiskadeav momen-

oundgängligen nödvändiga för kunskapsinhämtandetten anses
inte finns möjligheteller det dem med andraersättaattom

utbildningsmoment, svårt dispenstorde det medgeattvara
utbildningskravet åsido. Härvid måstesättsutan att en

långtavvägning ske mellan intresset så det möjligtäratt
etiska religiösatillgodose den studerandes eller uppfattning

samhällets intresse utbildningskvaliteten upprätthålls.och att

för etiska religiösaRespekten studenters och övertygelser

inom högskolan dispenserAntalet ärenden grundom av
framgår utredningenssamvetsskål enkät, relativtär, som av

få. aktualiseras frågor inom olikaLikväl etiska allt oftare
högskoleutbildningar. Detta hänger bl.a. med denattsamman
vetenskapliga utveckling under årtionden ägtsenaresom rum
inom medicinska omrâdet, medfört metoder ochdet att nya
tekniker kommit till användning, vilka kan uppfattas som
kontroversiella. betydelse i sammanhangetAv är även att
Sverige i mångkulturellt samhälle.högsta gradär ettnumera

sjukvårdenTill svåraste etiska frågorna inom hålso- ochde
såväl i livets börjanliv och död desshör de rör somsom -

utredningen särskilt abortverksamhetenslutskede. För har
komplicerade frågorkommit i blickpunkten. Den rymmer av

etisk natur.
vetenskapliga utvecklingen inom medicinskaDen det

området möjligheter för förebygga oönska-har öppnat attnya
graviditeter kvinnan underlag det gällerde och bättre närge
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besluta graviditet Detta har frånskall avbrytas.att om en
hållvissa uppfattats etiskt oacceptabelt. Här bl.a.som avses

utvecklingen inom fosterdiagnostiken vilken tilllett att man
allt tidigare graviditetunder kan kontrollera fosteretten om

något någotutvecklas väl eller det skadat i avseende,ärom
till intäkt förkan avbrytande havandeskapet.tas ettsom av

finnsDet heller ingen anledning utvecklingen påatt tro att
område finns idetta kommer Det stället skälatt avstanna. att

införas förfinadedet kommer och alltmertro att att nya
för fosterdiagnostikmetoder och allt säkrare medel för att

såväl sådana.förebygga oönskade havandeskap avbrytasom
etiskaDe aspekter medicinska landvin-kan läggas desom

ningarna kommer förklarliga skäl och prövasatt tasav upp
olika vårdutbildningarna.inom de

En omständighet till etiska och religiösalett attannan som
frågor fått aktualitet inom högskoleutbildningenökad denär
omfattande invandring till Sverige skett under framförsom

decennier.allt Denna har medfört det iattsenare numera
Sverige finns många människor har jämfört medsom en -
våra förhållanden etisk, religiös och kulturell bak-annan-

då också naturligt i Sverige inomgrund. Det det radär att en
frågor finns olikaför åsikter helt ellerstort utrymmeett som
delvis präglade människors ursprungsmiljöer. fårDettaär av
självfallet genomslagskraft inom högskolans värld. Somäven

enligtexempel kan det, vad utredningen erfarit vidnämnas att
sammanträden fältet, finns muslimska mänute som
svårligen kan tänka sig följa direktiv från kvinnliga lärareatt

medverkaoch arbetsledare eller i vissa vårdåtgärderatt
kvinnliga patienter.beträffande

demokratiskt samhälleI Sverige måste det finnasett som en
vidsynt pluralism.öppenhet för etisk religiös Att dettaoch

vårtkrav öppenhet tillmäts i framgårbetydelse landstor
bl.a. Regeringsformens grundläggande fri-2 kap. ochav om
rättigheter. Bland grundlagsskyddade fri- och rättigheterdessa
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märks yttrandefriheten innebär frihet i tal, skrift ellerattsom
bild eller meddela upplysningarsätt uttryckaannat samt
tankar, åsikter och känslor. Vidare kan religions-nämnas
friheten vilken innebär frihet för den enskilde elleratt ensam
tillsammans med andra sin religion.utöva

SverigeI det såledesär grundläggande rättighet fören
minoriteter få framföra sina åsikter och detta får ocksåatt

igälla etiska eller religiösa frågor. Respekten måsteanses
emellertid ömsesidig; åliggerdet minoriteten å sinattvara
sida följa de beslut i behörig ordning fattas i vårtsom
demokratiska samhälle.

Det finns naturligtvis rad situationer då minoritetsupp-en
fattningar måste vika för värderingarde delasge som av
majoriteten; för från vårdsektornexempel skulleatt ta ett man
naturligtvis inte tillåtakunna läkare vägraratt en som
medverka vid blodtransfusioner fick tjänstgöra jour-som
havande akutmottagning. Man måste emellertid hålla ien
minnet många har fast och bestämd religiösatt som en
uppfattning i fråga inte bereddaär denna. Omövergeatten
läkaren i det nämnda exemplet ställs inför väljavalet att en

specialitet inom utbildningen eller sinövergeattannan tro,
kommer han säkerligen välja det förra. Det sagda visaratt att
hans uppfattning resultatetär övervägande, ochmogetav
redan det i sig skäl förutgör hans värderingar ochattnog
åsikter skall beaktas seriöst och med respekt.stor

På högskolans område innebär det student, påatt en som
grund etisk eller religiös villövertygelse medverka i ettav
visst utbildningsmoment, bör med frånrespektmötas ut-
bildarens sida. Denne bör seriöst frågan och bemöda sigse

försöka tillgodose studentens intresse. Därmed inteatt ärom
alla problem kan lösas för studenten godtagbartsagt att ett

Det finns nämligen, såsom utredningensätt. kommernärmare
utveckla i följande,det utbildningsmomentdelatt en som

tillmäts sådan vikt de vid avvägning mellan studentensatt en
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intressen och utbildningskravet inte kan efterges. Vid denna
bedömning bör också framhållas valet utbildningatt av en
högskolenivå helt frivilligt.är Den student attsom anser en
viss utbildning inte etisktär godtagbar. kan således fritt välja

i stället söka sig till utbildning innehållatt inteen annan vars
kolliderar med hans grundläggande värderingar.

5.2 Förutsättningar för dispens från olika
utbildningsmoment

I föregående avsnitt har principergenerella slagits fastsom
dels kunskapskravet inte åtminstone inte margi-att änmer-
nellt bör efterges, dels möjliga hänsyn börstörsta tillatt tas-
studenters etiska och religiösa övertygelsen Att exakt fastslå
vilka konsekvenser dessa principer konkret får för varje
förekommande obligatoriskt utbildningsmoment låter sig av
förklarliga skäl inte Varje måstegöra. ärende utifrånprövas
sina förutsättningar varvid skall beaktas rad omständigheteren
såsom tyngden de skäl studenten anför, möjligheternaav som
till alternativ undervisning, betydelse för denmomentets
tänkta yrkesverksamheten etc.

Även det alltså i delar handlar individual-storaom om en
prövning, skall i det följande beträffande vissa förasmoment

övergripande enligt utredningen,ett bör haresonemang som,
bärighet prövningen i det enskildaäven fallet.

Djurförsök

I den allmänna debatt förts frågankringsom om en sam-
vetsklausul har djurförsöken i glÖmtS bort. Att Såsettstort
skett kan tyckas förvånande till samtligamed hänsyn att
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linjenämndsärenden, ingetts till iutredningen anledningsom
den genomförda enkäten, djurförsök. visarDettarör attav

djurförsök uppenbarligen något i hög utsträckningär som
studenter.engagerar

Frågan befrielse från djurförsök skiljer sig i viktigtettom
avseende från dispenser rörande vårdmoment attgenom

till tredje ihänsyn regel inte behöver sätt;tasman samma
exempelvis det för patient skäligen ointressant hansär en om

utbildningenläkare under i djurförsökmedverkat eller om
erforderliga kunskaper inhämtats Eventuellasätt.annat

avstående från djurförsök får ikonsekvenser stället främstav
studenten själv. utbildar sig tillbäras Den laboratorie-av som

assistent måste sålunda räkna med det hans examensbe-att av
vis framgå utbildningenkommer inte omfattar deltagan-att att

i djurförsök.de Om han i djurförsök,medverkavägrar att
arbetsmarknadensig ihan därmed lägesätter sämre genom

antalet potentiella arbetsgivare begränsas. Om avståendetatt
från djurförsök fick allmän spridning bland de studerande på
laboratorieassistentutbildningen skulle detta också kunna fâ
negativa för forskningen.konsekvenser

innebärDet sagda den huvudsakliga förutsättningen föratt
fråndispens djurförsök bör motsvarande kunskaperattvara

inhämtas på Så i falletkan dag beträffandeärsätt.annat
många djurförsök inom grundutbildning på högskolenivå.

vissa utbildningarInom bl.a. veterinär kommer djurförsök- -i
troligen aldrig frångås.helt kunna Klart emellertidäratt att
aktiv forskning bedrivs finna alternativaför metoder ochatt

antalet sådana i framtiden kan förväntas stiga ytterligare.att

Vårdmoment

Till skillnad från måstevad för djurförsökgällersom man
vårdmoment tillmäta till patientensbeträffande hänsynen
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intresse betydelse vid bedömningar studenters rättstor attav
erhålla dispens. framgårDetta redan det faktum svenskattav
hälso- och sjukvårdslagstiftning patienten i försätter centrum
vården. Dessutom kompliceras frågan ytterligare attav
examina från vårdutbildningar ligger till grund för de yrkesle-
gitimationer utfärdas Socialstyrelsen. Legitirnationenssom av

viktigasteallra uppgift nämligen garanti förär att attvara en
innehavaren besitter viss kunskapsnivå och dessutomen
sådana personliga egenskaper han förtjänteller hon äratt av
allmänhetens myndigheternasoch förtroende.

Blodtransfusioner

Önskemål befrielse från medverkan vid blodtransfusionerom
inte särskilt vanligt förekommer.det Bl.a. hadeär men

Socialstyrelsen 1989 framgått redovisningen undersom av-
3.3.6 anledning sig i frågadenna sedan denyttraatt-
aktualiserats vid sjuksköterskeskolaRöda korsets i Stockholm.

anförde SocialstyrelsenI yttrandet bl.a. det angelägetäratt
sjuksköterskasleg. handlande utgår från respektiveatt en

patients behov. Vidare lyfte fram det faktum varjeattman
leg. sjuksköterska tjänsteplikt ihar krig vilket innebär
skyldighet fullgöra sådan tjänstgöring inom verksamhets-att
området hennes kroppskrafter hälsotillståndoch medger.som
Socialstyrelsen ocksåframhöll det inom civil sjukvård kanatt

situationeruppkomma där patienters vård varjekräver
tillgänglig sjuksköterskas i sådant visserligenmedverkan som
inte ingår i hennes reguljära arbetsuppgifter, likvälsommen
ingår i yrkesfunktion. Sammanfattningsvishennes menade
Socialstyrelsen sjuksköterska inteleg. kan vägraatt atten
utföra blodtransfusioner patientens rådandebehov ochom -
arbetssituation erforderligakräver detta och kunskaperatt-
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måste ingå iutföra uppgiften därförfärdigheteroch att
utbildningen.

uppfattning SocialstyrelsenUtredningen delar helt den som
blodtransfusioner till skillnadredovisar. Tilläggas kan att -

redovisade i vissa fall kanfrån nedan moment vara en-
patienten skall överleva och detförutsättning för attatt

sjukvår-märkligt inomonekligen sig hälso- ochskulle attte
sådan livsuppe-bevilja dispens från utförandetden av en

inom sjukvården i ochhållande åtgärd. detDetta attoavsett
verksamhetsområden inom vilka blod-finnaför sig går att
inte utförs.transfusioner normalt

påpatienter ihjärninfarcerade avvaktanförInsatser
transplantation

patienter till organdonato-hjärninfarceradeAntalet utsettssom
Därtill det endastmycket begränsat. kommer ärär att ettrer

etiska inte villvårdpersonalen skällitet blandantal som av
ändå skallhjärninfarcerade dödden äracceptera att men

omständigheter medför detkvarligga i respiratorn. Dessa att
möjligt låtasvårigheter,i alltför börregel, attstorautan vara

personalkategorin slippa medverkan. Man kanden aktuella
i framtiden alltminskasig detta problem kommervänta attatt

utbildning innangått sin deteftersom personal nyasom-
pensioneras.infördesdödsbegreppet -

in-utbildningen krav elevernaUnder bör det attettvara
männi-bestämmandekriterier förformeras lagen avomom

lagarstransplantationslagen dessaskans död och samt om
inte läkarstu-tillämpning i praktiken. Som regel krävs att en

insatser påsjälveller sjuksköterskeelev behöverderande göra
kliniskaunder denavlidne. Om frågan skulle uppkommaden

enskiltförutsättningar i varje fall lösatjänstgöringen finns att
godtagbart Det börproblemet för studenten sätt.ett
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naturligtvis helt klart för mås:tegöras studenten lagarnaatt
följas och han under det kommande yrkeslivet har sätttaatt att

åtgärderde för avlidna, hjärninfarcerade patienter som
arbetssituationen kräver.

Avslutningsvis insatser för hjärnim-är döda,att notera att
farcerade patienter såvitt känt hittills inte utgjort någothar- -
problem inom vårdutbildningarna.

Undervisning preventivmedel, insättning spiralom av

befintligaBland preventivmedel det framför allt kopparspi-är
ralen kommit debatteras från etisk synpunkt. Duetattsom
beror kopparspiralen i falldel verkaratt atten genom
förhindra implantation och därför vissa håll kommit att
betraktas abortivt Sammamedel. kanettsom resonemang
föras beträffande det s.k. dagen efter-pillret eftersom för-
hindrande implantation ingår möjligade verk-av som en av
ningsmekanismerna för piller.detta

Såvitt läkarnas grundutbildning ingår undervisningenavser
familjeplanering i obstetrik- och gynekologikursen.om

Undervisningen preventivmedel teoretisk någotochärom
krav på studenterna exempelvis skall in spiral finnssättaatt

De teoretiska kunskaperna självklartskall inhämtas av
varje student och i övrigt finns det alltså inga moment som
kan tänkas föranleda önskemål dispens.om

Under specialistutbildningläkarnas inom obstetrik och
gynekologi ingår visserligen spiralinsättning obligatorisktsom

utbildningenDen ligger emellertid utanför högskolanmoment.
och omfattas därför inte denna utredning.av

Barnmorskeutbildningen skiljer sig från läkarnas grundut-
bildning i flera avseenden; påbyggnadsutbild-dels detär en
ning, dels utbildningen helt inriktad kvinnosjukvård.är mot
Ytterligare skillnad inom barnmorskeut-är studenternaatten
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bildningen självständigt förhållandevisutför det avancerade
spiralinsättningmedicinska ingrepp innebär.som

spiralinsättning utbildningsmomentJust fönnodligen detär
fråganvållat debatt ställts, det börnärmestsom om vara

möjligt avstå från undervisning grundatt samvets-av
betänkligheter. frågan komplicerad framgår inteAtt härom är
minst vårdhögskolornas varierande problemetsätt attav se

utbildningsplanenssedan de efter den centrala upphörande- -
själva får spiralinsättning skallavgöra ettnumera om vara

obligatorium. i vårdhögskolorSom 3 kap. det femärangetts
fortsättningsvis kommer kräva alla studenter sätteratt attsom

spiral, fyra reservationen dennamedan med attvarav en-
utredning intebör avvaktas kommer det. Engöraatt-

inte ställning i frågan.vårdhögskola har tagitännu
motståndare till kopparspiralEn barnmorskestudent ärsom

sig också avvisande till abort ochställer med säkerhetstor
efter-piller. dådagen Detta betydelse det gällerär attav

överblicka vilka konsekvenser får för den tänkta yrkes-det
befrias från inutövningen barnmorskestudent sättaattom en

spiral på patient.
Möjliga iarbetsplatser för barnmorska huvudsakären

mödravårdscentraler, preventivmedelsrâdgivningar, gyneko-
logiska avdelningar förlossnings- BB-avdelningar.ellersamt
På mödravårdscentraler förekommer normalt preventivme-
delsrådgivning relativt omfattning.i Det handlar delsstor om
sådan rådgivning vid återbesök antal veckor efterettsom ges
kvinnans förlossning, rådgivning inte någotharävenmen som

genomgången graviditet. Vidaresamband med det oftaär
mödravårdscentraler graviditets-barnmorskor lämnarsom

beskedet, måste då på frågoroch de kunna desvara ex--
empelvis abort följa i anledning beskedet.kanom som av-

för övrigt inomDetta gäller barnmorskor verksammaäven
preventivmedelsrådgivning.
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På gynekologiska avdelningar kommer bammorskorna ofta
i kontakt med abortsökande kvinnor varvid barnmorskans roll

stöd rådgivning kvinnan.är Vad gäller för-att samtge
lossningsavdelningar kan barnmorska få till uppgift atten ge
omvårdnad kvinna skall genomgå s.k. senabort. Påen som
många sjukhus sköts nämligen omvårdnaden dessa patienterav

förlossningsavdelningarna. Vidare gäller för barmnorskor
inomverksamma förlossningsvård liksom för alla andra-

barnmorskor de med hänsyn till det antal aborteratt som-
årligen utförs i Sverige mycket ofta kommer i kontakt med
kvinnor någon gång genomgått abort.som

Vad slutligen beträffar BB-avdelningar så det inteär
ovanligt kvinnor just fött tillfälletbarn i aktatt tar attsom
med barnmorskan diskutera olika preventivmedelsalternativ
inför framtiden, varvid självklart frågor kopparspiraläven om
kan komma upp.

Den gjorda sammanfattningen visar barnmorskaatt en som
motståndare till spiralerär och därmed också till aborter

sitt ställningstagande måste räkna med avsevärdgenom en
begränsning antalet möjliga arbetsplatser vilka honav
självständigt kan verka barnmorska. Hennes yrkes-som
funktion med andra ordär starkt beskuren. En möjlig
arbetsplats kan förlossningsavdelning därävenvara en men
kan det i samband med senaboner bli tal arbetsuppgifterom

inte abortmotståndare. Man ocksåkanaccepterassom av en
fråga sig hur barnmorska inte kan abortaccepteraen som-
under några omständigheter på kvinna visserligenser en som-
vid den aktuella tidpunkten bestämt sig för födaatt men som
tidigare genomgått flera aborter. Det kan i fall, enligtvart
utredningen, inte sådanuteslutas barnmorska intaratt en en
moraliskt starkt fördömande attityd inverkar negativtsom
hennes relation till patienten.

Det finns andra hävdar barnmorskor, deävenattsom om
abortmotståndare och sigär befatta med spiraler,vägrar att
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kan verksamma mödravårdscentral under förutsättningvara
arbetsplatsen tillräckligt för arbetet skallär kunnaatt stor att

organiseras sådant alltid finns någondetsätt att annan
barnmorska till spiralinsättninghands aktualiseras. Detnär är
möjligt arbetet mödravårdscentralerstörre skulle kunnaatt
organiseras det här handlar det inte främstsättet, men

organisationsfråga attityder och hänsyn tillutanom en om
patienten. För det första ligger tilldet handsnära att en
barnmorska med negativ uppfattning i abortfrågan inte ären
objektiv i sin rådgivning beträffande kopparspiral. Enligt
hennes uppfattning handlar det i vissamedelettom som
fall spirande liv.släcker För insedet andra det lättärut att

kvinnligaden patienten till väljerhon slut kopparspi-att om-
ral kan uppfatta kontakten barnmorskan psykisktmed som-
påfrestande vilket skapar skuldkänslor måsteoch obehag. Det
också mycket besvärande spiralinsättningen på grundattvara

rådgivandeden barnmorskans samvetsbetänkligheter måsteav
utföras någon barnmorska.av annan

I sammanhanget framhållasbör kopparspiralen iäven att
dag spelar mycket viktig fåroll det gäller nednär atten
antalet aborter.

Sammanfattningsvis utredningen befrielse frånattmenar
insättning kopparspiral patient skulle leda till attav
barnmorskans yrkesfunktion inskränktes i så omfattningstor

det betänkligt tillåta dispens från dettaatt ytterst attvore
utbildningsmoment. De fem vårdhögskolor, låtavalt attsom
spiralinsättning fortsättningsvis obligatorisk, får sålundavara

ha fullgoda sinskäl för bedömning. Det finns enligtanses
utredningens mening ingen anledning nivå införacentralatt

bestämmelse innebörd.motsatten av
Parentetiskt ocksåskall barnmorskeförbundetnämnas att

driver linje innebär barnmorskor skallatten som vara
inomverksamma .yrkets samtliga funktioner. Härigenom

skulle exempelvis uppnås blirkunna kvinnor förlöstaatt av
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barnmorska de haft kontakt med och kontrolleratssamma som
under graviditeten, eller med andra ord varje kvinnaattav

skulle kunna få sin husbarnmorska. sådanMedegen en
ordning skulle varje barnmorska hållakunna sig ä jour med

samtligayrkets verksamhetsfält.
Förverkligas barmnorskeförbundets idéer blir det naturligt-

vis svårare i dag för motståndareännu än den tillärsom
spiraler finna arbetsplats där på meningsfulltdet sättatt etten
går yrket.utövaatt

Abortverksamhet fosterdiagnostikoch

Under läkarnas grundutbildning ingår undervisning abortom
i obstetrik- och gynekologikursen. Den teoretiska under-
visningen består föreläsningar bl.a. hur aborter går tillav om
och gällande lagstiftning. Under den kliniska delen ärom
kandidaterna placerade förlossnings-, gynekolog- respekti-

operationsavdelning inom öppenvården.samtve
Under grundutbildningen utför studenterna aldrig själva

några abortingrepp de kan aktualiserautan moment som
befrielse i stället vidär abortingrepp respektivenärvaro
deltagande i abortrådgivning. Vid bedömning av om en
student skall slippa deltaga i dessa måste beaktasmoment att

sigdet grundutbildning ochrör det i den kommandeattom en
yrkesutövningen inomendast specialiteten gynekologiär som

utför abortingrepp. Med hänsyn härtill tillochman att-
vid abortingrepp enligtnärvaro de flesta utbildare har ett

utbildningsvärdebegränsat intebör det nödvändigtvis krävas-
studenter grundutbildningen är närvarande vid dessaatt

operationer. Man bör dock ha i minnet utförandetatt av en
planerad abort egentligen inte sig frånskiljer det skersom
efter abort och några samvetsbetänkligheterspontan moten
den sistnämnda operationen existera.lär knappast
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Åblirrådgivningsdelen problemetBeträffande ett annat.
kvinnanabortsökandesidan hävda det för denkan attena man

motståndaresvårt ärkan acceptera attatt somen personvara
Å sidanrådgivningen. andranärvarande undertill abort är

på denläkarstuderanden han ställerkrävabör att uppman av
sjukvård och inteinom svensklagstiftning gäller agerarsom

abortfrågan.rådgivning ikvinnans självklara tillråttmot
kvinnan sittförutsättningensjälvklaraUnder den gettatt

rådgivandevid dettill läkarstuderandensamtycke närvararatt
någotutredningens mening intefinns enligtsamtalet, det

i utbildningen. Tvärtomingårhinder det momentmot att som
utbildningsvärdenämligenönskvärt. Detdetta ärär stortav

abortsökandesfår praktisk erfarenhetstuderandeatt av enen
och tankarfår övervägandensituation och lyssna de som

också deni sitt läge. Därmed börkvinna har utsattaen
inställning iför sinfå och bättre underlagstuderande annat

gynekologerinte baraabortfrågan. Dessutom detär som
bemärkelse; det kanabortrådgivning i vidsysslar med

kvinnligaallmänpraktiker medexempelvis inträffa att en
grundläggandeden inledande,patienter den lämnarär som

informationen abort.om
gångbarmnorskeutbildningen skallsåVad gäller än en

påbyggnadsutbildning,sigdels detunderstrykas röratt enom
kvinnosjukvårdinriktadutbildningen heltdels är samtmotatt

barnmorskansväsentlig del ifamiljeplanering ingåratt som en
förutsättashärtill bör detuppgifter. Med hänsyn att en

erbjuderåtgärder samhälletdebarnmorska ställer somupp
ocksågraviditeter och därmed ärkvinnan oönskademot

abortrådgivning, denna utgörmedverka med närberedd att
självfalletutbildningen. Detta kräver ävenunder attmoment
i Däremotteoretiska kunskapernainhämtar de ämnet.hon

för barn-tvingandenågotinte böradet moment envarasynes
sådaneftersomvid abortingreppmorskestuderande närvaraatt

yrkesfunktion.kommandeiinte blir aktuell hennesnärvaro
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sjuksköterska detförekommerUnder grundutbildningen till
respektive narkosav-operations-vid praktikstudenternaatt

genomgåkvinnor skalldelningar kommer i medkontakt som
påbyggnadsut-naturligtvis beträffandeabort. Detsamma gäller

anestesi. för-Att dettabildningarna inom operation och
några idirekta problemsåvitt inte tillhållande känt lett

två dels kan studenternapraktiken har sannolikt förklaringar;
praktikplats ochgrundutbildningen påverka sitt valunder av

kvinnorvälja avdelning inte behöversåledes där de mötaen
mån önske-i viss studenternasför abort, dels harsökersom

underi övrigtmål tillgodoseskunnat även ut-att mangenom
råd tillämp-Socialstyrelsens allmännabildningen följer om

nämligen bl.a.abortlagen. I dessaningen att perso-angesav
intereligiösa grunder kanetiska, eller andrasomner,
i abort-inte bör deltagautförs, hellerabortattacceptera

anestesi såoperation ochjust områdenavården. Vad gäller
i abortverksamhet.mycket medverkandessa änmerrymmer

så uppgifterna mellanVid sjukhusen detde större är attt.o.m.
narkosavdelningar fördelatsoperations- respektiveolika
aldrig i kontakt medviss personal kommersådant sätt att

vid flera sjukhusexempelvis utförs aborterabortverksamhet;
på särskilda gynekologiskaregelmässigt opera-

inomsåledesfinns arbetsplatsertionsavdelningar. Det
tillanestesi motståndaredär denoperation och även ärsom

arbetsuppgifter.samtliga förekommandefullgöraabort kan
utredningen, finnasdet, enligttill det sagda kanMed hänsyn

rimlig utsträckning tillmötesgå dessa studentersiskäl att
emellertid för demSamtidigt helt klartönskemål. bör göras

yrkesutövningen måste bereddakommandei dendeatt vara
arbetssituationensådana åtgärder kräverställaatt omupp

det.
i vissförekommerUndervisning fosterdiagnostik ut-om

laboratorieassistentutbildningarnasträckning inom läkar- och
någon dessa.såvitt inominte lett till problemhar känt avmen
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Detta beror sannolikt det under utbildningarna inteatt
förekommer i fall inte obligatorium studenter-vart attsom- -

aktivt medverkar i abortinriktad fosterdiagnostik. Be-na
träffande sådan fosterdiagnostik undervisningenär enbart
teoretisk och från kunskapsinhämtandet finns det ingen
anledning dispens.medgeatt

Övrigt

Vad slutligen gäller den kategori studenter religiösaav som av
skäl deltaga i vissavägrar utbildningsmoment innebäratt som
vård speciella patienter eller underordna sigav attgrupper av

kvinnlig läkare eller fönnan, det i Sverige självfalletåren
helt uteslutet införa någon helst form dispens.att som av

5.3 Olika former för ett

dispensförfarande

Som framgått redovisningen kapitelunder 3 gällandeav om
förhållanden så finns det i dag relativt många moment som
högskolorna beredda låtaär studenter avstå från underatt
förutsättning kunskaperna i stället inhämtasatt sätt.annat
Exempelvis finns dispensmöjlighet beträffande de flesta
grundutbildningars djurförsök.

Så länge högskolan och studenten eniga i fråganär om
dispens skall medges och i så fall i vilka former detta skall

råderske, inga svårigheter. Problemen uppstår först när
uppfattningarna går i och frågansär, i vilken utsträckningär
det för sådana situationer finnasbör reglerat dispensför-ett
farande. I huvudsak kan tänka sig olika modeller.treman
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Beslut dispens förordningarI enligt gällandeom nu

De för grundutbildningen fattar beslut i frågorsom ansvarar
dispenser på grund samvetsbetänkligheter. Somrörsom av en

följd högskolornas självbestämmanderätt, bl.a.nuvarandeav
just utformning utbildningar, sådantvad gäller kan ettav

beslut inte överklagas särskilt. kan ske först i sambandDetta
med högskolan utfärda examensbevis.vägraratt att

2 Beslut dispens med särskild besvärsrättom

gäller i skulle innebäraJämfört med vad dag detta attsom en
inte behöver med överklaga till dess detstudent vänta att att
för I stället kan han, högskolan meddelatdags närär examen.

på hans dispensansökan, inom föreskriven tidavslagsbeslut
Överklagandenämndenöverklaga beslutet hos för högskolan.

får därigenom sin dispensansökan prövadStudenten avsevärt
tidigare fallet i dag; det kan i vissa fall sigvad är röraän som

års tidigareläggande. Resultatet överprövningenfleraom av
för planer fortsatt utbildning. Någonkan ha betydelse hans

Överklagandenämndenssigmöjlighet besvära beslutöveratt
skulle studenten inte ha.

utvidga på angivetAtt överklaganderätten skullesätt
återgång tillinnebära vad gällde fram till den juli1en som

1993.

Reglerad dispensrätt3 samvetsklausulgenom en

iEn samvetsklausul innebära högskoleförord-skulle att man
Sveriges lantbruksuni-ningen respektive i förordningen för

versitet införde bestämmelse rörande studentersgenerellen
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religiösa, etiska eller andrarätt skäl deltaga ivägraatt attav
vissa obligatoriska utbildningsmoment.

l samvetsklausul skulle studenternas avstå frånrätt atten
deltagande i utbildningsmonient antingen kunna görasett
förbehållslös eller formuleras så den endast gällde underatt
vissa givna förutsättningar. l det första fallet skulle alltsåman
tillmäta studentens samvetsskydd så betydelse hanstor att

befrias frånskulle motsvarandeäven kunskapermomentet om
inte inhämtaskunde och det aktuellasatt ävenannat om

betydelse för den kommande yrkes-momentet storvar av
utövningen. Enligt den andra varianten samvetsklausulav
skulle däremot exempelvis krävas studenten sättatt annat
tillgodogjorde sig motsvarande kunskapsnivå och hansatt

utföra det aktuella bara ivägran begränsadatt momentet
utsträckning inverkaskulle komma negativt den tänktaatt
yrkesutövningen.

Oavsett vilken modell samvetsklausul väljs, någonav som
de exemplifierade någoneller ligger mellan dem, ärav som

det helt klan bestämmelsen skulle utformasatt som en
generalklausul. Med andra enligt sinord skulle den ordalydel-

i tillämpligoch för sig alla förekommande momentse vara
inom samtliga högskoleutbildningar. därtillEtt skäl detär att

ogörligt i paragraf utbildnings-räkna alla deattvore en upp
utbildningaroch alla de där samvetsklausul skullemoment en

kunna åberopas. Ett skäl i viss mån svårtdetär ärannat att
förutse vilka olika kan föranledaatt moment samvets-som

betänkligheter jämför exempelvis det under avsnitt 2.2
refererade från sjukgymnastutbildningenärendet och om
något inte skulle omfattas uppräkningen skulle detmoment av
innebära student samvetsbetänklighetermed motjust detatt en

inte skulle åberopakunna klausulen. Likaså detärmomentet
förklarliga skäl omöjligt förutse vilka etisktatt momentav av

känslig i framtiden kan tillkomma inomtankasnatur som
olika utbildningar.
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följandeI avsnitt skall utredningen frågan vilkenpröva av
de skisserade modellerna lämpligen bör gälla förtre som
högskoleutbildningen.

5.4 Valet modell förav

dispensförfarandet

För frågankunna besvara vilken modell bör gälla föratt som
dispensförfarande viktigtdet känna till vilkenärett att

omfattning studenters samvetsbetänkligheter vissamot
utbildningsmoment har i praktiken vilken praxis berördasamt
institutioner följer vid bedömningen dispensärenden.av

Vad först gäller omfattningen problemet kanav man
konstatera inom samtliga de utbildningar, tillskrivitsatt som
i anledning utredningens enkät, har under femårsperiodenav
1989-1993 funnits endast 21 formella ärenden rörande
dispenser. Av 19dessa har slutat med bifall till studenternas
ansökningar såledesoch det endast i två fall högskolanär som

sig kunna studenternas önskemål till Påmötes.ansett
grund de två avslagsbesluten båda avfattadeattav av-
sektionsstyrelsen för biologi vid matematisk-naturvetenskapli-

fakulteten i Göteborg avgjordes i november 1993 hadega -
studenterna, eftersom den högskoleförordningen då trättnya
i kraft, ingen möjlighet särskilt överklaga besluten.att

ringaDet antalet ärenden under den gångna femårsperioden
utgången i de flesta dem tyder på det hos hög-samt attav

finns ambition iskolorna möjligaste mån tillgodoseatten
samvetsskydd.studenternas begäran om

ordningensFör skull bör tilläggas det femårspe-underatt
rioden möjligen inom någon utbildning, omfattasäven som

utredningens förekommit någotenkät, kan enstakahaav
linjenämndsärende dispens. Exempel härpå detrörande är
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från sjukgynmastutbildningen vid vårdhögskolan iärende
Uppsala redogjorts för under avsnitt 2.2. Det ärendetsom

visserligen med avslogsslutade studentens ansökanatt men
gjorde praktisktskolan försök lösa problemetett attatt genom

erbjuda i aktuella vidstudenten stället den kursenatt
vårdhögskolan i inte aktuellaStockholm hade de öv-som
ningarna sitt avböjdes emellertidDettaprogram. av

tyckas märkligt samtidigtstudenten. Det kan som man
övningarnanaturligtvis kan fråga sig varför betraktades som

nödvändiga för sjukgyrrmastutbildningen i Uppsalaabsolut
förefallerinte i Stockholm. Sammantaget det, utan attmen

litein på detaljerna i ärendet, det mednärmare som om
ivilja från båda gått finna lösninggod bort haparter att en

samförstånd.
linjenåmnds-anledningen till det ringa antaletDen största

rörande dispenser med säkerhet högskolornaärenden är att
praxis i relativt hög utsträck-generellt utvecklatsett en som

önskemål. tydligt exempelning tillgodoser studenternas Ett
utredningenhärpå djurförsöken; de utbildningarär somav

ideltagahaft kontakt med kan studenter vägrarsom-
djurförsök där djuren enbart för försöketsdödas eller skadas

erhållaskull sitt ställningstagande fullständigtrots examen-
avseende grundutbildning till apotekare, laboratorie-agronom,

vidassistent, läkare och tandläkare dessutomsamt examen
matematisk-naturvetenskapliga isamtliga fakulteter denutom

inte möjligt få dispens frånGöteborg. Däremot detär att
samtliga djurförsök utbildningen till veterinär; medunder

till veterinärutbildningens inriktning emellertidhänsyn torde
visst inslag obligatoriska djurförsökde flesta ettacceptera av

vilka dispens erhållas.beträffande kan
på läkarutbildningen i övrigtSer kan konstateraman man
vid abortingrepp respektive insättande spiralnärvaroatt av

obligatoriskt vid någon medicinska fakulte-inte deär av sex
låtaförefallerDe flesta fakulteter bereddaäven attterna. vara
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studenter avstå från deltaga i abortrådgivning. Fosterdiag-att
nostiken inte någotutgör problem under grundutbildningen till
läkare eftersom aktiv medverkan i s.k. abortinriktad foster-
diagnostik blir aktuell. Det sistnämnda gäller för övrigt

utbildningarnaäven till laboratorieassistent.
Utförande blodtransfusioner förekommer såvälunderav

läkar- sjuksköterskeutbildningen. Vid utredningenssom
sammanträden har det från medicinska fakulteter och vårdhög-

råttskolor total enighet det inte bör möjligtatten om attvara
under utbildning befrias från utförande eller medverkan vidav
blodtransfusioner.

Praxis rörande spiralinsättning inom barmnorske-momentet
utbildningen varierar. Hälften landets tio bammorskeut-av
bildningar kommer fortsättningsvis kräva alla studenteratt att

in kopparspiralsätter patient medan de flesta övriga i-
enlighet med vad gällde fram till den centrala utbild-som
ningsplanens upphörande alltjämt låter momentet vara-
frivilligt. Vad beträffar de delar abortrådgivningrörsom
förefaller det däremot inte inom någonsom om man ut-
bildning beredd bevilja dispenser.är att

Vid jämförelse mellan den gjorda sammanställningenen nu
olika utbildningarsrörande praxis och de överväganden som

utredningen redovisat under avsnittet 5.2, framgår detatt
råder överensstämmelse. Beträffande de få skillnaderstor som
föreligger exempelvis gällande spiralinsättning det tillär- -
och såmed vissa högskolors praxis äratt generösare vadän

förordas utredningen. Inte i något fall förhållandetärsom av
det motsatta.

Sammanfattningsvis kan högskolornasägas utvecklatatt en
praxis innebär studenters önskemål befrielse frånattsom om
obligatoriska utbildningsmoment bemöts seriöst och med en
ambition söka lösa problemen för studenternaatt ett
godtagbart Problematikensätt. rörande samvetsbetänkligheter

såledeshar bra sätt lösts fältet, och utredningenett ute
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utbildningsmomentvissabeträffandeanledningingen attser
praxis. Därmedhögskolornasföljervadlängre än avsom

sådansamvetsklausul;också införaskälsaknas att enen
någon funktion.förhållanden inte fyllarådandeskulle under

modellbehålla dagensskalldåFrågan utanär om man
sådanellerför studenternaöverklaganderättsärskild om en

talarbibehålla dagensinföras. Förskall systemrätt att
högskolereformenmån högskolornamöjligen i viss att genom

utvidgadochsjälvbestämmanderätterhållit ökad att enen
intrång i denna.överklaganderätt kan ettses som

möjlig-i finnsdaginvändas det redanHäremot kan att en
samband mediinte förränstudenterför änhet examenom --

vissthar redanDärmedbeslut.dennaöverklaga etttypatt av
någraochsjälvbestämmanderättiintrång gjorts högskolornas

tidigare-kunnainte skallförprincipiella skälbärande att man
finns knappast.överklaganderättdennalägga

värdefulltoerhörtnaturligtvisdetstudenterna attFör vore
omgående.avslagsbeslutöverklagafall kunnaförekommandei

tidigtiinlagda redankänsliga kanEtiskt ettmoment vara
nuvarandeenligtkan,utbildning och deti längreskede en

frånår räknatpraktiken dröja fleraidärförordning, -
får sinstudententill dessavslagsbesluthögskolans att-

då underkommerinstans. Studentenprövad högreansökan av
fåskallhuruvida hanovisshetistudietiden levahela att

lösning föracceptabelnågoninteDettaeller ärexamen
aktuellafrån detdå dispensi fallsärskilt inte destudenten;

viljaskallstudentenvillkor förnödvändigtär attmomentet ett
kani överinstansprövningsnabbutbildningen. Engenomgå

itill studentenledaantingenpå utgångenberoendedå att--
hopparutbildning eller hansinfullföljakanochlugn att avro

såväl tidvilket honomutbildningen besparar pengar.som
Övervägande studenternasåledes förtalarskäl att man ger

beslut. Be-dennasärskilt överklagamöjlighet typatt av
högskoleförord-2 §in i 13 kap.förasbörstämmelser härom
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ningen respektive i 6 förordningenkap. 2§ för Sveriges
Ändringarnalantbruksuniversitetet. intet revolutio-är sätt

nerande; framhållits innebär de tidigareläg-barasom ovan
gande redan existerande rättigheter.av

Rätten överklaga viktig visarflera skäl. Bl.a. denäratt av
vikt tillmäts respekten för etiskastudenters ochatt stor

religiösa övertygelser. tillTrots högskolan överlåtitsatt
fullständig bestämmanderätt i viktiga frågorrad andra såen
har beträffande just samvetsfrågor låtavalt studentenattman

fåkunna överprövning till stånd opartisk nämnd.en av en
Överklaganderätten innebär vidare finnsdet ventil föratt en

komma till med det skulle förekommarättaatt om- -
felaktiga frånbeslut högskolorna. exempelvis nioAntag att av
tio utbildningar låter de studenter så befrias frånönskarsom

visst utbildningsmoment etiskt känslig karaktär. Om denett av
tionde utbildningen uppfattning kanär medmotsattav man
fog ifrågasätta finnsdet skäl för denna. Det under allaärom
omständigheter befogat underställa den överinstansensatt
prövning. Därigenom kan överprövningen tillmedverkaäven

högskolornas praxis uppnår viss grad uniformitet.att en av
Slutligen möjlighet till överprövning viktigär deten av

skälet det kan förekomma ärenden dennaatt att typav
inbegriper komplicerade juridiska frågor. Exempelvis uttalade

iJO, det tidigare berörda ärendet från sjukgymnastutbild-
ningen i Uppsala, intehan uteslöt frivillig utbild-att att en
ning, ianordnad mindreeller uttalad monopolsitua-en mer
tion, obligatoriskamed delar i vissa fall kan konstituera en
tvångssituation, faller under igrundlagsbudet Regerings-som
fonnens 2 2 tvångkap. § skydd deltaga i menings-mot attom
yttring religiös åskådningför m.m.

När ärendena inbegriper problematik det nämnda slagetav
det givetvisär viktigare finns möjlighet tillän det över-att

prövning nämnd juridiskmed Enkompetens. sakav en annan
detär med hänsyn till högskoleutbildningvaletatt att av-
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frivilligtsker helt och valmöjligheterantalet mycketäratt
verkligen finns situationer dåosäkert det nämndaärstort om-

grundlagsbud aktualiseras.

5.5 Hanteringen dispensfrågan lokaltav

i Överklagandenämndenoch

Inledningsvis någotskall beträffande den informationsägas
utbildningar i formhögskolor lämnar broschyrerom som av

till intresse högskolestudi-de studenter kan ha förm.m. som
undvika påbörjad utbildningFör studenter först efteratt atter.

blir medvetna förekomsten etiskt känsliga ärmoment,om av
naturligtvis viktigt informationsmaterialet innehållerdet att

upplysningar dessa.om
Ett exempel härpå läkarutbildningen i iLundär ut-som

bildningsbeskrivningen, vilken riktar sig främst till gym-
nasister och andra utbildningssökande, infört följande under
rubriken Samvetsfrågor: innehållerUtbildningen moment

djurförsök, abort, preventivmedelsförskrivning ochsom
blodtransfusion mfl., inför vilka vissa kan kännapersoner
samvetsbetänkligheter etisk religiöseller Dennatur.av som
vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet inhämtaatt

inomkunskaper dessa områden.även
Genom sådan information tillupplyses sökanden en

utbildning denna undervisning etisktomfattarattom av
känslig karaktär. sig införKänner han tveksam dessa moment
har han möjlighet utbildningenkontakta för närmareatt
information dem möjligheterna erhållaoch även attom om
dispens. Därefter kan han i lugn och denövervägaro om
tänkta utbildningen etiskt godtagbar för honom.är

Information i etiskt känsligaförväg ledermomentom
naturligtvis inte till ansökningar dispens upphör, ochatt om
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det inte heller meningen. Däremot kan informationen iär
bästa fall medföra aldrigstudent, skulle fullföljaatt en som en
utbildning beroende den innehåller för honom etisktatt
oacceptabla i frånstället redan början väljermoment, en

utbildning.annan
Informationen bör också vidlämnas det introduktionsmöte

inleder utbildningar.alla dåDet önskvärt studen-är attsom
informeras utbildningens praxis vad gäller dispenserterna om
förutsatt denna utrednings förslag vinner gehörsamt att om- -

möjligheten omgående överklaga eventuella avslagsbeslut.att
Hur högskolorna skall hantera situationen frågornär om

dispens uppkommer självfallet variera frånkan fall till fall.
Förutsatt sigdet verklig dispens och alltså interöratt om en -

frivilligt bör dock regel inledningsvisett moment som-
anordnas samtal mellan studenten och kursansvarigedenett

någoneller lärare arbetar inom utbildningen. Studentensom
i fåbör samtalet etiskautveckla de eller religiösa över-

väganden gjort. Omhan dispensen exempelvis rörsom
djurförsök bör å sin sida informeraläraren dels syftet medom
djurförsöket, etiskadels den prövning försöketom av som
den regionala djurförsöksetiska gjort. Enligtnämnden vad
utredningen erfarit sådan informationhar inombl.a.-
utbildningen till laboratorieassistent i flertal fall lett tillett-

studenten ändrat uppfattning och frivilligt valt medverkaatt att
i försöket.

Vidhåller studenten sin uppfattning efter genomförda samtal
bör lärarkollegiet finnsdet möjlighet föröverväga om
studenten med beaktande dels kunskapskravet, delsatt av-

betydelse för den kommande yrkesfunktionen fåmomentets -
genomgå alternativ undervisning. Anses så inte fallet,vara
skall studenten informeras inom kursen inte kanattom man
medge befrielse från utbildningsmomentet. samtidigtHan skall
upplysas sin möjlighet inge formell ansökanattom en om
dispens till det inom harhögskolan beslutande-organ som
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i sådana frågor i regel styrelse eller nämnddenrätten som
uppgifter.övertagit förra linjenämndemas Förutsattde att

blir kursledningens, skallhögskolans beslut detsamma som
möjlighetinformeras sini samband med beslutethan attom

Överklagandenämndentill för högskolan.överklaga
Överklagandenämndens prövning naturligtvis omfattabör

frågor innebärhögskolans. Det att motsvaran-omsamma som
alternativ undervisninginhämtas ochde kunskaper kan genom

endast underordnad be-utförande ärmomentet avom av
yrkesfunktionen bör studentenstydelse för den kommande

handlar det docki bifallas. I slutändenbesvär regel kunna
avvägning utbildningskravet och studen-alltid mellanom en

Överklagande-samvetsbetänkligheter vilken åliggerdettens
nämnden göra.att

Överklagandenämnden självmant verka för ärendenbör att
naturligt-blir tillräckligt intresseutredda. Avdenna ärtypav

från harvis skaffa in uppgifter andra högskoloratt som
obligatoriska i sin utbildning och undersökamomentsamma

vikt låtaocksåproblemet lösts där. Det kanhur attvara av
ämnesområdet företräda införnågon med goda kunskaper om

problematiken.därvid förnämnden och redogöra
framhållas antalet överklagandenAvslutningsvis bör att av

få.dispensansökningar förväntas bli mycket Denkanavslagna
återgångutredningen ändringen innebärföreslagna enav

någon anledningjuli 1993, ochtill vad gällde före den 1som
i framtidenöverklagandefrekvensen skall bli högre änatttro
eftersom hög-då finns inte. Snararevad den tvärtomvar

särskiltfrånbevilja dispenserskolornas benägenhet att
Över-år Sannolikt kommerdjurförsök ökat.under senare

tillställningdärför inteklagandenämnden ha änatt ta mer
denår. sagda medförnågot enstaka dispensärende Det attper

inte leda tillöverklagandemöjligheten börföreslagna utökade
personaltillskott elleri formför nämndenökade kostnader av

andra resurser.
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5.6 dispenserAnteckningar iom

examensbevisen

Alla studenter uppfyller fordringarna för har rättsom examen
examensbevis Vidhögskolan. utfärdandetatt av av exa-

mensbevis regeringenskall högskolorna använda de av
examensbenämningarna. emellertidfastställda I övrigt detär

till varje examensbevisenshögskola beslutaattupp om
utformning. Frågor därvid skall ställningnärmare tasom man

till exempelvis detaljerat utbildningens innehållhurär pass
redovisasskall eventuella dispenser skall antecknas.samt om

frågan dispenser framgåVad gäller bör examensbe-om av
visen så delvis i vilken ordningden beroendeär av som

högskola befriar från ivederbörande studenter medverkan det
antingenaktuella Det kan ske högskolanmomentet. attgenom

väljer helt frivilligt ellergöraatt momentet ettgenom mer
formellt dispensförfarande.

fall blir frivilligt finnsFör det helt det knappastmomentet
någon anledning anmärkning i examensbevisen;göraatt

i sådanastudenten har fall bara utnyttjat den högskolanav
givna valmöjligheten.

När det sig formenliga dispenser fråganrör ärom ommer
examensbevisens fårutformning inte lika klar avgörasutan

tillfrån fall fall. Ett examensbevisens viktigaste syfte är attav
till presumtiva arbetsgivare information den arbets-ge om
sökandes kvalifikationer, väsentliga frågan ioch den detta
sammanhang bör i fall information dispensen ärvara om
relevant för arbetsgivaren. frågan jakande finnsBesvaras den

också låta dispensen framgå examensbeviset.det skäl att av
För konkret exempel bör det, enligt utredningen,ettatt ge
inte finnas någon anledning examensbevisi läkaresatt en

vederbörande i djurförsök eftersomanmärka deltagavägratatt
det i praktiken intresse arbetsgivare.torde sakna för alla
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Däremot det rimligt i laboratorieassistenternasär att examens-
bevis motsvarande anteckning eftersom djurförsök ingårgöra

arbetsuppgifterna vidbland betydande antal de arbets-ett av
platser laboratorieassistenter möjlighethar sigsökaattsom
till.

En examensbevissak anteckningarär medattannan om
dispens i vissa fall kan tänkas komma i konflikt med Social-
styrelsens bestämmelser legitimation; idärom nästaom mer
avsnitt.

Dispensförfarandets5.7 betydelse för

legitimation

de utbildningar särskilt intresseAv i dennaägnassom
utredning barnmorske-, läkar-, sjuksköterske- respektiveär
tandläkarutbildningen avsedda leda fram till Socialsty-att av
relsen utfärdad legitimation.

Vid utfärdande legitimationer består Socialstyrelsensav
underlag dels examenslista från den aktuella högskolan,av en
dels formell från varjeansökan sökande. Vad gälleren
sökande med svensk utbildning ingen prövninggörs änannan

fullständigkonstaterar erhållits; medatt attman examen
tillhänsyn Socialstyrelsen inte utfärdar några partiellaatt

legitimationer tillåts i princip inte heller några reservationer
i examensbevisen får förutsättasdock reservationeratt av
endast marginell exempelvis djurförsökbetydelse, rörande på
läkarutbildningen, inte skulle medföra legitimation vägras.att

Det faktum Socialstyrelsen vid utfärdande legitima-att av
tioner i princip endast godtar examensbevisograverade är av
särskild betydelse för barnmorskor, läkare och tandläkare. För
behörighet något nämligendessa yrken krävsutövaatt av av
Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller särskilt förordnande
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yrket. Avslagutöva ansökan legitimation innebäratt om
således för den drabbade förutsatt inte särskiltatt-
förordnande utfärdas han eller hon saknar lagenligatt-
möjlighet sitt yrke i Sverige.utövaatt

Beträffande det fåtal barnmorskor, under åberopandesom -
tillägget i den upphävda centrala utbildningsplan-av numera

vägrat spiral, frågansätta har legitimation inteatten om-
vållat några formella problem. Det beror på formuleringenatt
i den centrala utbildningsplanen innebar spiralin-att momentet
sättning från och med den 25 maj 1987 inte längre ettvar
krav för erhålla utbildningsbevis med examensbenäm-att
ningen Barnmorskeexamen. Momentet gjordes således
frivilligt och någon anteckning dispens i utbildningsbe-om
visen därför inte erforderlig. Därmed förelåg inte hellervar
något hinder utfärda kompletta legitimationer. l dettamot att
avseende torde förhållandet bli detsamma för de eventuella
motståndare till spiralinsättning, vilka framöver tar examen
vid någon vårdhögskolorde fortsättningsvis låterävenav som
detta frivilligt.moment vara

Vad gäller övriga dispenser för närvarande inomsom ges
för högskolornas praxis enligt utredningensär, mening,ramen

inte någon sådan karaktär det rimligt enbartattav attvore
grund den meddelade dispensen legitimation.vägraav

Utredningens förslag innebär tidigare framhållitssom ett- -
tidigareläggande studenternas rätt överklaga lokalaattav
avslagsbeslut befrielse från obligatoriska utbildnings-om

sådanEn förändring har naturligtvis inte någonmoment.
betydelse för utfärdandet legitimationer.av

Om däremot inför samvetsklausul med utvidgadman en -
för studenterna avstårätt från etiskt känsligaatt moment -

skulle detta nödvändiggöra grundlig ochöversynen om-
arbetning legitimationsreglerna. Skulle exempelvis läkar-av
studerande rätt blod måste också förvägra sättaattges att-
rätten skall ha någotvägra reellt värde vederbörandeatt -
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legitimationberättigade till för yrket. Det destudenter ärvara
sådaninte i enligt gällande Infördes ordningdag regler. en

emellertid legitimationen till sinskulle delar förlorastora
funktion; nämligen garantiviktigaste samhälletsutgöraatt en

innehavaren når till viss kunskaps- kompe-för ochatt upp en
tensnivå.

yrkeslegitima-vidare inte rimligt fullDet kan attanses ge
inte utföra såtion läkare har kompetens att enen som

exempelvis blodtransfusioner. skulleviktig åtgärd Detsom
uppståsåledes vid införandet samvetsklausul behovav en --

partiella legitimationer. Visserligenmedsystemett voreav
praktiskt möjligt i legitimationsurkundendet att notera

Informationeventuella begränsningar i legitimationen. om
begränsningar emellertidförekommande bör även ett

tydligt nå patienten och frågan hur det skulle ske;sätt är
inskränkningar i legitimationenskulle personal med ha

legitimationsbrickor någotavvikande färg sina Utan att ge
sammanfattningsvisfrågan kan i fallden vartmansvar

till betydandesamvetsklausul skulle ledakonstatera att en
vid tillämpningen legitirnationssystemet.problem av

framhållas direktiv,Det bör i sammanhanget deäven att
för utredning vissa behörig-gäller den översyn avsom om

hetsfrågor förväntas sitt före utgångenförslagpresenterasom
inte innehåller något kommittén skall1995, attav om

legitimation.möjligheterna till införandet partiellöverväga av
direktiven tillDäremot den främsta orsakenatt enanger

sjukvårdenrättslig reglering yrken inom hälso- och ärav
vårdenpatienternas säkerhet i och detta ävenattomsorgen om

måste ledstjärnan varje förändring utvidgningför eller avvara
kompetensbevis behörighetskrav.bestämmelserna ochom
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5.8 Konsekvenser för aktuella
yrkesverksamheter

likhetI med vad anfördes beträffande legitimationersom
gäller tidigareläggande studenters möjlighetatt ett attav
överklaga beslut dispens inte kommer någonattom
betydelse för aktuella yrkesverksamheter.

Däremot får förhållandetdet vissa vårdhögskolor ävenatt
fortsättningsvis befriar studenter bammorskeutbildningen
från spiral på patienter,sätta den konsekvensenatt att man
också framöver kommer legitimation enstakaatt ge
barnmorskor har starkt begränsad yrkesfunktion. Medsom en

tillhänsyn det ringa sådanaantalet barnmorskor fick sinsom
legitimation under tidden spiralinsättning enligt densom

utbildningsplanencentrala frivillig, ungefär vartannatvar en
år, legitimationenlär intedock bli något problem för barn-
morskomas yrkesverksamhet i Dessutom har naturligtvisstort.

arbetsgivare i samband barnmorskor söker anställningatten
möjlighet sådana företräde kompetenta ochäratt ge som
villiga utföra samtliga förekommande arbetsmoment.att

Även samvetsklausul infördes skulle detta sannoliktom en
endast medföra begränsade konsekvenser för berörda yrkes-
verksamheter. Under grundutbildningarna lämnas nämligen
redan i dispenserdag från åtskilliga och det svårtärmoment,

finnasdet kan särskilt många ytterligare utbildnings-att tro att
skulle föranledakunna samvetsklausulmoment attsom en

åberopades. Ett sådant visserligenär blodtrans-moment
fusioner, det föga sannoliktär möjlighet tillattmen en
befrielse från blod skulle till någonsätta ledaatt större
anhopning dispensansökningar inom vårdutbildningarna.av
För det första antalet vårdstuderande tillhörär rörelsensom
Jehovas vittnen i Sverige begränsat för det andraoch torde de
flesta inse möjligheterna erhålla arbete inom hälso- ochatt att
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sjukvård legitimationen inskränkt beträffande såärom en-
åtgärdlivsuppehållande blodsättning synnerligenärsom -

begränsade.
Motsvarande föras beträffande exempelviskanresonemang

djurförsök inom veterinärutbildningen. medverkanAtt vägra
i skulle till någondessa leda oacceptabla kunskapsluckor. Om

välja genomgåenstaka student skulle utbildning tillatt
veterinär medverka vid djurförsök, chansernaärutan att
sålunda små någonsin erhållermycket för han anställningatt

veterinär.som
allvarlig risk för inomEn konsekvenser yrkesverksamheten

föreligger barnmorska utbildningenunder skulle kunnaom en
sådanaåberopa samvetsklausul för slippa imedverkanatten

abortrådgivning och familjeplanering. Därmedmoment som
anledning utexamineradesskulle ha befara detatt attman

abortrådgivning ocksåbarnmorskor abort ochutöversom
sig avvisande till exempelvis efter-pillerställde dagen och

kopparspiral. sådan inskränkning yrkesfunktionenEn av vore
naturligtvis inte acceptabel kan förmoda detäven attom man

bli så vanligtinte skulle förekommande barnmorskaatt en
låter sina värderingar abortfrågan patienter-i överutegna

säkerligen tillräckligt vidsynta lojaltDe flesta förär attna.
följa abortlagstiftningen och därmed också abortacceptera att

kvinnor någon lösningrättighet för inteär annanen som ser
avbryta sin graviditet. Vidare får förutsättas barn-än att att

inskränkningar i yrkesfunktionen imorskor med nämnda
högsta grad skulle drabbas svårigheter arbetsmarkna-av
den.

övriga införandetBeträffande yrkesverksamheter torde av
inte någrasamvetsklausul medföra märkbara konsekvenser.en
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5.9 Utredningens slutliga ståndpunkt

Studenter olikamed etiska eller religiösa uppfattningar har i
demokratiskt samhälleett Sverige självklar rättsom atten

medmötas respekt. Häri får ligga bl.a. i störstaattanses man
möjliga mån bör tillgodose deras önskemål befrielse frånom
utbildningsmoment de etiska eller religiösa skäl intesom av

sig kunnaanser acceptera.
Möjligheterna dispenser begränsas emellertidatt delsge av

de kvalitetskrav ställts för respektive utbildning, delssom upp
det aktuella betydelse för den tänktamomentets yrkesverk-av

samheten. Det naturligtvisär också vikt högskoleutbild-attav
ningarna, särskilt de leder fram till yrkeslegitimation,som
inte till innehållet skiljer sig från i någotvarandra väsentligt
hänseende.

Frågan behovet samvetsklausul handlarom av en ytterst om
rimliggöra avvägningatt mellan, å sidan, respektenen ena

för studenters etiska och religiösa åskådningar och, å andra
sidan, det nämnda utbildningskravet.nyss

I betänkandet har lämnats redovisning för olika hög-en
skolors praxis rörande dispenser från sådana utbildnings-

hos del elever framkallarmoment samvetsbetänklighe-som en
Av redovisningen framgårter. studenternas önskemål iatt

relativt utsträckning kunnat tillgodoses vilketstor tyder på att
högskolorna visargenerellt betydande respekt och tolerans för
minoriteters ställningstaganden detnär gäller begäran om
befrielse från vissa utbildningsmoment. Sålunda har endast 21
dispensärenden 19 med bifall till studenternasvarav an--
sökningar redovisats till utredningen i anledning enkätenav-

avgjordarörande linjenämndsärenden årenunder 1989-1993.
Högskolornas hantering frågor rörande studentersav

samvetsbetänkligheter präglas således förståelse förav
studenternas problem. Den praxis utbildats inom hög-som
skolorna, det gällernär dispenser från olika utbildnings-att ge
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vadvissa avseenden längregår i än ut-moment, t.0.m.
i 5.2.i sina överväganden kap.motiveratredningen ansett

nuvarandeutvidgning studenters rättEn generell attav
enligt utred-utbildningsmoment kanfrånerhålla befrielse

sannolikt ledamotiverad. Den skullemening inteningens vara
inteutnyttja sådanvalde rätttill de studenter attatt ensom --

olikaförkvalitetskrav i dag gälleruppfylla dekunde som
vårdutbildningama skullesärskiltutbildningar. Vad gäller ett

iallvarliga konsekvenserfådispensförfarande kunnavidgat
lcunskapsluckorförhållande till patienterna. Dessutom vore

blodtransfusioner,exempelvisvissa ävenbeträffande moment,
tänkta yrkesverk-till denoacceptabla med hänsyni övrigt helt

vidare krävaskulledispensförfarandeutvidgatsamheten. Ett
legitimationerna tillvarigenomlegitirnationssystemett annat

funktionenviktigaförlora dendelar skulle att garanterastora
innehavaren.kompetensnivå hosviss kunskaps- ochför en

överväldigande skälutredningen,enligttalar,Sammantaget
samvetsklausul inomnågon fonninte införaför att av

studerande generelltdehögskoleutbildningen innebörd attav
underutbildningsmomentfrån obligatoriskabefriasskulle

uppfattning. Avreligiösasin etiska ellerhänvisning till
valet hög-ställningstagandetför ävenbetydelse är att av

valmöjlig-frivilligt och antaletheltskoleutbildning sker att
betydande.heter är

avslagsbe-överklagadärefter gäller studentersVad rätt att
föreslårutbildningsmomentobligatoriskaideltagandeslut om

särskild överklaganderättinförasskallutredningen detatt en
kan överklagai studenterdet dagi stället för äratt som --

examensbe-utfärdahögskolani samband med vägrarförst att
i vissa fall kommaordning kan detvis. Enligt nuvarande att

tillavslagsbeslut dessår från högskolansdröja flera att
Överklagandenämnden dispensansökan. Detta är,överprövar

frågan för de studentertill vikt harhänsyn denmed stora som
inte acceptabelt.berörs,
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såsomsåledesståndpunktslutligaUtredningens är att,
i samband med be-maj 1994uttalat den 5riksdagen redan

16,1993 94:UbUbetänkandeutbildningsutskottetshandling av
enligtbörinföras. Däremotsamvetsklausul inte börnågon

Överklagan-hosmeningutredningens studenterna rätt attges
beslutsärskilt överklagahögskolandenämnden för om

Bestämmelserutbildningsmoment.obligatoriskadeltagande i
högskoleförord-2 §ilämpligen föras 13 kap.börhärom

Sverigesförordningen förrespektive i 6 kap. 2§ningen
lantbruksuniversitet.
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