Läkarförbundets
etiska regler
Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en svår och
ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja
att följa de etiska krav som läkaren genom årtusenden
erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på de
personliga egenskaper och det kunnande som läkaren
besitter.
Den som vinner inträde i Sveriges läkarförbund ska
ständigt låta sig ledas av följande regler och ska inte
medverka i sådan vård där frihet att handla efter dessa
saknas.
1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det
främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta,
följande människokärlekens och hederns bud.
2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara
människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar
till att påskynda döden.
3. Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att
andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.
4. 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.
5. Läkaren får aldrig på något sätt medverka vid dödsstraff,
tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.
6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och
respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på
vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.
7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika
värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande
behandling eller bemötande.
8. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande eller inlåta
sig i någon annan relation präglad av egennyttigt utnyttjande
med en patient som står under läkarens vård.
9. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig
kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.

11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information
om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och
om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke
samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte
önskar.
12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information
rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens
väl.
13. Läkaren ska i intyg och utlåtande endast efter noggrant
övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell
grund och åtskilja detta från annan information, vars
sanningshalt ej kan bedömas.
14. Läkaren ska, då han/hon handlar på uppdrag av en tredje
part, försäkra sig om att patienten har detta förhållande klart
för sig.
15. Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli
bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär
ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt
det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till
patienten.
16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som
kan påverka läkarens yrkesutövning.
17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser
användes i enlighet med dessa etiska regler och på bästa
sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till
att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig
ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel.
18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling
än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet ska anpassas
efter prestationens art och omfattning.
19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring
och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på
sin person och läkargärning.
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10. Läkaren ska då så är motiverat anlita annan sakkunskap
och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.

