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Datum  

 
 
Vår beteckning 

2017-03-20 03/2017 
Ert datum   Er beteckning 

2017-02-13  
 

       Micael Widerström 

 
Postadress Telefon E-post 
Smittskyddsläkarföreningen 
c/o Per Follin 
Smittskydd Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 
Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm 
Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A 
 

08-123 143 37 per.follin@sll.se 
 

Webbadress 
http://www.slf.se/smittskydd 

 

 
 
Till Sveriges läkarförbund  
AjAdministration@slf.se 
 
 
Yttrande över remiss Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler 
 
Smittskyddsläkarföreningen har getts tillfälle att besvara remiss från Läkarförbundet 
gällande en uppdaterad version av Läkarförbundets etiska regler från 2009. I den reviderade 
versionen är antalet regler oförändrat. Två regler har slagits ihop (regel 2 + regel 5) till en ny 
regel 2. Detta har gett plats för en ny regel 10 om etiskt förhållningssätt vid forskning. 
 
Smittskyddsläkarföreningen stödjer även förändringarna av regel 4 (att läkaren ska påtala 
brister i verksamheten) och regel 16 (att läkaren i vissa fall ska stödja en kollega att söka 
vård). Smittskyddsläkarföreningen är dock negativ till att regel 4 förändrats så att 
informations och upplysningsuppmaningen av allmänheten tagit bort. 
 
Nuvarande version: ”Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, 
ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra 
såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter 
förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.” 
 
Förslag till reviderad version: ”Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga 
utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling 
samt påtala brister i verksamheten.” 
 
Smittskyddsläkarföreningen anser att det är av stor vikt att varje läkare, utifrån sin kunskap 
och erfarenhet och på det sätt hen finner lämpligt, ger riktad välgrundad information inte 
bara till patienter och hälso- och sjukvården utan även bidrar till att allmänheten får tillgång 
till uppdaterad, välbalanserad och vederhäftig information som behövs för att var och en ska 
kunna vidta basala preventiva åtgärder mot om olika sjukdomstillstånd. Att efter bästa 
förmåga utveckla och förmedla kunskap till allmänheten bör ingå i läkaretikens 
grundläggande regler. 
 
För Smittskyddsläkarföreningen 
Micael Widerström  
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