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Den snabba utvecklingen vad gäller
medicinska metoder, läkemedel, nya
minimalinvasiva kirurgiska ingrepp,
psykoterapiformer, elektronisk medi-
cinsk-teknisk utrustning, magnetisk re-
sonansteknik, genetisk manipulation
och preimplantatorisk testning, är alla
exempel på teknik som på många sätt
revolutionerat sjukvården. Samtidigt
som den nya tekniken otvivelaktigt
öppnar nya möjligheter till läkedom och
bot skapar den problem.

Det finns till exempel en oro bland
politiker att man alltför sent får veta om
de nya behandlingsmöjligheter som till-
kommit och som när de väl har börjat
användas i praktiken blir svåra att för-
bjuda eller begränsa användningen av.
Det finns inom hälso- och sjukvården
farhågor att utvecklingen ibland går
alltför fort och att ny teknik börjar an-
vändas innan den är tillräckligt väl ut-
prövad och att man därför kanske fak-
tiskt inte med säkerhet vet om den är så
mycket bättre än tidigare använda me-
toder. Det finns också en oro för att de
alltmer utvecklade kontrollsystemen
ska verka hämmande på utvecklingen
av bättre diagnostiska metoder och be-
handlingsmöjligheter. För att diskutera

dessa frågor anordnade Svenska Läka-
resällskapets delegation för medicinsk
etik ett minisymposium, »Etiska pro-
blem vid införandet av ny medicinsk
teknologi», i februari 1995. I det följan-
de ska jag utifrån den diskussion som
fördes vid minisymposiet diskutera
några huvudproblem som jag kunde ur-
skilja i diskussionen och tänkbara lös-
ningar på dessa.

Oro för att ekonomiska
intressen styr utvecklingen
Det finns många drivkrafter bakom

den utveckling som vi har haft. Viktigt
och självklart är ju forskarsamhället
som per definition ska syssla med att ut-
forska nya diagnostiska metoder och
behandlingsmetoder och som spänner
över allt ifrån den mycket teoretiska
grundforskningen till den tillämpade
kliniska forskningen. För detta finns en
lång tradition och en organisatorisk
struktur som väl ingen egentligen ifrå-
gasätter. Med tiden har andra starka
krafter tillkommit. En av de starkaste är
läkemedelsföretag och medicinskt-tek-
niska företag som utvecklar nya pro-
dukter som man lanserar och försöker
skapa en marknad för. Flera talare ut-
tryckte oro för att de ekonomiska intres-
sena kan styra utvecklingen mot områ-
den som är möjliga att exploatera eko-
nomiskt, medan andra forskningsfält
lämnas åt sitt öde därför att det inte
finns så mycket pengar i dem.

Forskningen sägs vara fri, men pre-
cis som konsten är den beroende av sina
mecenater. Prioriteringsutredningen fö-
reslog att sjukvårdshuvudmannen ska
få ett större ansvar för forskning och då
rimligtvis för sådan forskning som man
vill prioritera ur hälso- och sjukvårds-
synpunkt. Balansen mellan grundforsk-
ning och tillämpad forskning är förvis-
so svår och så vitt jag förstår kan man
bara fortlöpande försöka följa upp och
granska hur balansen ser ut i olika sam-
manhang. För detta finns dock en rad in-
stitutioner som tar ansvar. Det framför-
des vid symposiet också förslag att vis-
sa sjukhus får rättighet eller skyldighet
att utveckla vissa metoder och utvärde-
ra dessa innan de får börja användas
mera allmänt. Frågan blir då vem som
ska bestämma om detta, Socialstyrelsen

eller någon annan central myndighet?
Detta skulle kunna vara ett sätt att få till
stånd en bättre utvärdering och uppfölj-
ning av nya metoder innan de lanseras i
allmän praktik ute i landet. Det skulle
kunna genomföras på frivillig grund
med företrädare för universitetssjukhu-
sen och Socialstyrelsen som ansvariga
samordnare.

Teknik tas i bruk
utan omfattande studier
Ett återkommande tema var att ny

teknik fortfarande ofta introduceras
utan att randomiserade, eller ens andra
särskilt omfattande, studier har gjorts.
Professor Ulf Haglund, Uppsala, berät-
tade om introduktionen av de nya mini-
malinvasiva kirurgiska ingreppen med
endoskop och hur de snabbt slog ige-
nom utan att några egentliga studier
hann göras och där nu tekniken är ett
faktum. Ett annat exempel på en teknik
som snabbt introducerades, obstetrisk
ultraljudsundersökning, diskuterades
av docent Lil Valentin och barnmorskan
Eva Pålsson från Lund.  Även här sked-
de introduktionen utan att ett antal stu-
dier som hade varit värdefulla att göra
blev utförda. Nu är ultraljudsundersök-
ning en etablerad praxis som är svår att
ändra, men som det finns anledning att
ifrågasätta i den omfattning som den
fått. Introduktionen av vissa läkemedel,
till exempel de nya antidepressiva läke-
medlen, har medfört en snabb indika-
tionsglidning utöver den diagnos för
vilken läkemedlen har godkänts.

Man frågar sig varför viss teknik slår
igenom så fort, medan annan uppenbar-
ligen har mycket svårt att slå igenom.
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg
den kliniska situationen, mötet mellan
en patient som har ett problem och läka-
ren som i enlighet med sin tradition vill
pröva det som är möjligt och gärna vill
utnyttja en ny möjlighet även om den
kanske inte är tillräckligt väl utprövad i
vetenskaplig mening. Hoppet om bot
eller i varje fall lindring är ju en i sig
mycket viktig läkande faktor som säkert
är en bidragande orsak till att vissa nya
metoder slår igenom så snabbt. Åtmins-
tone initialt har man ju hjälp av placebo-
effekter som kan vara mycket starka och
som läkaren i sin vardag också räknar
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med. Balansen mellan kontroll och fri-
het att pröva är en viktig fråga som be-
höver en särskild diskussion.

När det gäller glidningen i indikatio-
ner är det inte självklart att det alltid är
fel. Den psykiatriska diagnostiken lik-
som annan diagnostik är långt ifrån så
utvecklad att man med säkerhet kan
säga att inte ett antidepressivum också
skulle kunna ha effekt på andra näralig-
gande psykiska störningar av typ ångest
och tvångssyndrom. Diagnostiken är
helt enkelt alltför outvecklad och jag
tror att klinikerna gör rätt i att ibland
göra försöket att pröva på vidare indika-
tioner. För den enskilde läkaren  finns ju
hela tiden den traditionella klassiska lä-
karetiken i bakgrunden att man ska göra
vad man kan för den enskilde patienten.
Det är oerhört viktigt att patienten är
välinformerad om att man går utöver
det som just nu är accepterat av till-
ståndsmyndigheten och att därför an-
svaret för försöket ligger på läkaren och
patienten. Så fort det finns en positiv er-
farenhet av något eller några pilotfall är
det nödvändigt att man initierar ett
forskningsprojekt som kan leda till så-
dan kunskap att den nya behandlingen
kan övergå i praxis.

Uppföljning
över längre tid behövs
Riskerna med att dra alltför snabba

slutsatser från okontrollerade studier
påtalades av professorerna Bengt
Brorsson och Lars Werkö, Stockholm,
när de diskuterade betydelsen av utvär-
dering av ny medicinsk teknik. Werkö
berättade om SBUs (Statens beredning
för medicinsk utvärdering) genomgång
av forskningen om behandling av mått-
ligt förhöjt blodtryck. Av 42 000 studi-
er, publicerade 1967–1992, fann man
bara 19 som uppfyllde de krav som man
nu vill ställa på vetenskaplighet. Alla 19
gällde farmakologisk behandling, ing-
en studie av icke farmakologiska be-
handlingar skulle ha godkänts med de
kriterier man satt upp.

Ska man därav dra slutsatsen att den
mesta forskningen är värdelös? Jag
tycker att det finns stor anledning att
fundera på exemplet. Det mesta av den-
na forskning är säkert understött av lä-
kemedelsindustrin, vilket visar indu-
strins styrande möjlighet. De flesta stu-
dierna hade en mycket kort uppfölj-
ningstid, vilket understryker den slut-
sats som drogs av professor Rune
Dahlqvist, Umeå: att det behövs mycket
mer av långtidsuppföljningar för att
kunna fånga upp sällsynta och sena re-
aktioner av olika behandlingsstrategier.
Denna typ av forskning borde alltså pri-
oriteras och understödjas framför allt av
de samhälleligt stödda forskningsorga-
nen, det vill säga universiteten, högsko-
lorna och sjukvårdshuvudmännen. För

den typen av forskning krävs också
mycket bättre register än vad som nu är
tillåtet. Det borde alltså vara ett sam-
hällsintresse att tillåta och uppmuntra
upprättandet av register för långtids-
uppföljningar av olika såväl organisato-
riska som mer specifika behandlings-
strategier. Ulf Haglund nämnde som ex-
empel att det nu finns ett register för
uppföljning av laparoskopiska gallope-
rationer.

Ett specifikt och svårlöst problem
togs upp av flera av talarna, nämligen
problemet att rekrytera patienter till
randomiserade studier, framför allt där
prognosen är allvarlig som i många can-
cerstudier. Lars Werkö tog upp exemp-
let med den randomiserade benmärgs-
transplantationsstudien vid Huddinge
sjukhus där kvinnor med bröstcancer
med förväntat dålig prognos behandlats
med kemoterapi i hög dos kombinerat
med stamcellsunderstöd med autolog
benmärg [1]. Denna studie måste av-
brytas i förtid därför att patienterna helt
enkelt inte ville låta sig randomiseras.

Randomisera först,
informera sedan
Det finns många andra liknande ex-

empel, inte bara från cancerterapiområ-
det där det kanske är mest tydligt. Det
finns ingen bra lösning på det, men jag
stödjer docent Gisela Dahlquist, Umeå,
i hennes argumentation för att i vissa
fall använda sig av Zelens alternativa
randomiseringsmetod som innebär att
man i stället för att söka informerat
samtycke före en randomisering börjar
med att randomisera och sedan bara in-
formerar de patienter som lottats till den
nya behandlingen [2, 3]. Övriga patien-
ter får ju den behandling som de annars
skulle ha fått.

I allmänhet har man inom de forsk-
ningsetiska kommittéerna och i de fors-
karkretsar där man skulle kunna tänka

sig använda denna metodik hittills avvi-
sat den som oetisk. Jag är dock benägen
att försvara användningen av den därför
att så stora värden, inte bara ekonomis-
ka utan också långsiktigt ur behand-
lingssynpunkt står på spel. Det är vik-
tigt att få veta om en ny, ofta mycket
komplicerad och krävande, ibland till
och med potentiellt riskabel och ofta
mycket dyrbar behandling verkligen
har effekt och vilka bieffekter den har.
Därför försöker man underlätta proces-
sen som leder fram till denna nya kun-
skap.

Att mera utnyttja Zelens princip
skulle vara att utveckla det solidariska
samhälle där var och en bidrar med sitt
till utvecklingen. Dagens patienter drar
nytta av den forskning som gårdagens
patienter ställde upp på och morgonda-
gens patienter (som kan vara vi själva
eller våra barn) kommer att ha nytta av
att vi deltog i forskningsprocessen. Det-
ta är sannolikt för närvarande en av de
mera principiellt avgörande forsknings-
etiska frågorna som borde diskuteras.
Jag skulle också tro att det vore bra om
man fick ett erkännande för att använda
sig av Zelens princip från högsta politis-
ka nivå, det vill säga regering och riks-
dag eller i varje fall Statens medicinsk-
etiska råd eftersom frågan alldeles up-
penbart har en stark värdeladdning och
handlar om hur vi ser på förhållandet
mellan individ och samhälle.

Professor Björn Beermann, Uppsa-
la, diskuterade erfarenheter från läke-
medelsområdet, som ju är det mest ut-
vecklade när det gäller kontroll och ut-
värdering av effekter och bieffekter av
ny teknik. Han tog bland annat upp frå-
gan om balansen mellan vinnare och
förlorare om man sätter in en behand-
ling. Han tog exemplet med acetylsali-
sylsyra i dosen 75 mg vid angina pecto-
ris. Av 1 000 personer som behandlas
kommer 40 att vinna på det, men sju
däremot får en dödlig blödning. Har vi
rätt att rädda livet på 33 personer på be-
kostnad av sju? Det finns många andra
liknande behandlingsstrategier som in-
nebär risker för vissa som behandlas,
medan andra definitivt får vinster. Den
lösning jag kan se och som jag tycker är
rimlig är att denna typ av behandling
ska genomföras, men förutsätter en or-
dentlig information till patienterna om
vinsterna och i ännu högre grad om ris-
kerna.

Kontrollinstanser
kommer in för sent
Ett annat genomgående tema hand-

lade om kontroll och uppföljning av ny
teknik. Det finns redan idag ganska
många kontrollinstanser, varav de vikti-
gaste är Läkemedelsverket och Social-
styrelsen vilkas uppföljning bland an-
nat inkluderar Lex Maria-ärendena. Ut-
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över dessa direkta tillsynsmyndigheter
finns en rad utvärderingsinstitutioner
och professor Agne Larsson, Huddinge,
talade om erfarenheterna från Medi-
cinska forskningsrådets kommitté för
medicinsk teknologivärdering som
svarar för konsensuskonferenser och
»state of the art»-konferenser. Dess-
utom finns SBU och de forskningsetis-
ka kommittéerna vid universitetssjuk-
husen, Socialstyrelsens nämnd för me-
dicinsk-teknisk säkerhet och standardi-
seringskommissioner vad gäller medi-
cinsk teknisk utrustning. Till detta kom-
mer alla enskilda forskare, de olika spe-
cialiteternas egna kvalitetssäkrings-
grupper, Spri med flera. Det finns alltså
en lång rad kontrollinstitutioner, och re-
gering och riksdag har också via lag-
stiftningsmöjligheten ett övergripande
ansvar.

Många pekade på problemet att des-
sa kontrollorgan oftast kommer in i pro-
cessen när tekniker och metoder redan
är etablerade och svåra att förändra,
som i fallet med obstetriska ultraljuds-
undersökningar. Departementssekrete-
rare Lena Jonsson från Socialdeparte-
mentet argumenterade för att politiker-
na borde engageras mer regelmässigt
och självklart i processen när väl forsk-
ningsfasen är genomförd. Flera andra
talare argumenterade också för att man
skulle skilja mellan forskning och till-
lämpning. I Norge ska alla nya metoder,
för avgränsade områden, anmälas till
Socialdepartementet för att hanteras av
olika samhällsinstanser innan de kom-
mer till användning. Statens medicinsk-
etiska råd har framfört synpunkter till
regeringen om liknande förfarande. Jag
kan förstå de synpunkterna, men känner
mig inte övertygad om att det är rätt väg.
Politikerna har alltid en tendens att an-
tingen, av opportunistiska skäl, redan
väldigt tidigt understödja vissa utveck-
lingstendenser eller lägga sig i bakvatt-
net och avvakta när det gäller lite mer
kontroversiella och svåra frågor.

Forskare och läkare
bör ta stor del av ansvaret
Jag tror att forskare, läkare och sjuk-

vårdsansvariga även i fortsättningen
bör ta ett så stort ansvar som möjligt
utan inblandning av statsmakten. Sam-
hället, sjukvårdshuvudmännen och sta-
ten, har ju hela tiden en möjlighet att
visserligen tillåta att en viss metodik an-
vänds men att inte låta samhället vara
med och betala om man tycker att det är
tveksamt av något skäl. Denna metod
borde prövas ännu mer och här har ju
politikerna full frihet att agera. Jag me-
nar att senfärdigheten i det politiska sy-
stemet snarare är uttryck för politisk op-
portunism, alternativt politisk klok-
skap, som säger att om det finns mycket
motstridiga uppfattningar i en fråga

låta saker och ting bero, förutsatt att det
inte gäller väsentliga mänskliga värden.

Jag tillhör själv dem som med tiden
blivit bekymrad över risken att en allt-
mera utvecklad kontrollapparat ska bli
ett hinder för den medicinska utveck-
lingen. En annan aspekt på detta är att ju
mer vi bygger in av kontroller, särskilt
via laglig reglering, desto mer öppnar vi
för juridiska processer om sådant som
inte borde vara en fråga för juridiken
som ju har en tendens att se mycket en-
dimensionellt på en fråga: antingen är
ett agerande rätt eller också är det fel.
Inom sjukvården finns många nyanser
däremellan. Jag är orolig för en utveck-
ling liknande den som finns i USA där
advokater annonserar efter klienter som
upplever sig felbehandlade och miss-
förstådda. Då har vi fått ett perverterat
rättssystem.

Likaväl som det finns exempel på
teknik som introducerats mycket snabbt
finns exempel på metodik som introdu-
ceras väldigt långsamt trots att det finns
en dokumenterad effekt. Björn Beer-
mann gav exempel på detta: använd-
ningen av Ramipril efter hjärtinfarkt,
där av 1 000 patienter 50 överlever den
aktuella infarkten tack vare behandling-
en och ytterligare cirka 40 får betydligt
mindre symtom. För närvarande får
bara 20 procent av patienter med hjärt-
svikt denna behandling. På likartat sätt
varierar andelen infarktpatienter som
får trombolys vid de svenska sjukhusen
från 1 till 60 procent.

Inom psykiatrin finns andra exempel
på att teknik som visat sig ha stor effekt
ändå tar lång tid på sig för att slå ige-
nom, till exempel vissa psykoterapifor-
mer och visst omhändertagande av psy-
kiskt långtidssjuka. Även detta är en

etisk fråga på så sätt att det är viktigt att
läkare och annan vårdpersonal följer
med och tar till sig nya forskningsresul-
tat utan att vara alltför bundna av ideo-
logiska eller andra hänsyn.

Patienten som
medansvarig
Sjukhusprästen Lilian Bard-Nilsson,

Danderyd, talade om hur viktig den för-
troendefulla dialogen mellan patient
och läkare/personal är och hur viktigt
det är att alla i ett vårdlag är överens om
man vad man säger till patienten. Över
huvud taget var informationen till pati-
enten, och frågan om att göra patienten
medansvarig i det som sker så långt är
möjligt, genomgående ett viktigt tema.
Samtidigt vet vi alla hur svårt det är att
informera så att patienten verkligen för-
stått vad som är möjligt att göra, konse-
kvenserna av ett ingrepp och riskerna.
Idag finns cirka 30 000 läkare och 8,5
miljoner presumtiva patienter i Sverige.
Det innebär ett svindlande antal möten
mellan läkare och patient och vi kom-
mer inte ifrån att det är i dessa möten
som de viktiga besluten fattas. Den bäs-
ta garanten för att vården utvecklas med
största hänsynstagande till patientens
intressen är om alla i såväl forskarsam-
hället som i vårdsamhället står på en
stabil etisk grund så att grundläggande
etiska värderingar hela tiden finns med
och beaktas när man fattar sina beslut på
alla olika nivåer.
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