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När kan man forska på patienter utan
deras informerade samtycke (IS)? I få
situationer anses detta formellt korrekt,
men ändå bedrivs sådan forskning (Fak-
taruta 1).

I princip låter det riktigt att man inte
skall kunna forska på patienter utan de-
ras informerade samtycke, men i prak-
tiken skulle man genom att ställa myc-
ket stränga krav kraftigt försvåra och
säkert förhindra viss värdefull forsk-
ning, som nu bedrivs mot principerna.
Kanske ytterligare värdefull forskning
skulle kunna bedrivas om det blev klar-
gjort vad som faktiskt menas med infor-
merat samtycke och när sådant verkli-
gen måste krävas (Faktaruta 2).

Vi ifrågasätter om inte forskning

utan informerat samtycke borde kunna
accepteras även officiellt i högre grad
än för tillfället, men att man i gengäld
gör klart vilka villkor som då bör vara
uppfyllda.

Medicin-etiska koder
anger IS-krav
Nürnbergkoden (1947) ger oss ett

mycket bestämt IS-begrepp. Informa-
tionen skall vara fullständig. Innan
forskningen igångsätts skall försöks-
personen själv informeras och ge sitt
samtycke. Personen måste vara legalt
myndig och ha förmåga att fatta ett eget
beslut.

Att kräva det som Nürnbergkoden
kräver tycks vid första anblicken både
tilltalande och rimligt. Forskaren bör
uppfylla detta. Men forskaren bör ock-
så uppfylla andra krav:

Forskningskravet säger att forskaren
har en skyldighet att forska, att vidga
vårt vetande inom olika områden. Detta
krav är också inskrivet som en del av de
etiska reglerna för läkare.

Forskaren är också ofta läkare, och
försökspersonen kan vara hans patient.
Forskaren/läkaren skall agera för pati-
entens bästa (omsorgskravet).

Kravet på informerat samtycke, så
som det framställs i Nürnbergkoden,
kan komma i konflikt med både forsk-
ningskravet och omsorgskravet. Hur
skall vi t ex få veta något om barns fy-
siska och psykiska utveckling eller om
sjukdomars särdrag i barnaåren om vi
inte får forska på barn?

På samma sätt utesluts möjligheten
att forska på mentalt handikappade,
psykiskt sjuka eller medvetslösa patien-
ter.

Senare medicin-etiska koder som
skrivits och antagits – framför allt Hel-
singforsdeklarationen i dess olika ver-
sioner (1964, 1975, 1983 och 1989) –
formulerade kravet på IS mindre abso-
lut och försvagade samtidigt själva IS-
begreppet.

I forskningen utesluts inte längre
barn eller mentalsjuka som försöksper-
soner. Man tänker sig ett delegerat sam-
tycke där t ex en vårdnadshavare sam-
tycker i stället för ett omyndigt barn.
Man skiljer mellan terapeutisk och
icke-terapeutisk forskning, och låter det
vid terapeutisk forskning, dvs när forsk-
ningen sker i samband med vård, vara
möjligt att sätta kravet på IS åt sidan,
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Exempel på forskning
utan samtycke

– Kliniska projekt bedrivs, där man
följer upp resultatet av tidigare åt-
gärder. En sorts kvalitetssäkring,
som sjukvården är ålagd att utföra.
Journalmaterial analyseras.

– Nya operationsmetoder och rönt-
gentekniker prövas ut och beskrivs
i vetenskapliga rapporter, utan att
patienterna vetat om att de deltog i
»forskning».

– Blodprov analyseras med ny fråge-
ställning, fastän patienten lämnat
blodet för helt annat ändamål.

– Man vill pröva en ny behandlings-
metod på mycket svårt sjuka, kan-
ske medvetslösa patienter, men det
finns ingen rimlig möjlighet att in-
hämta patientens informerade sam-
tycke.

– Inom vissa områden, t ex behand-
ling av leukemi hos barn, används
mycket strikta centralstyrda be-
handlingsprotokoll. Sammanställ-
ning av behandlingsresultatet görs.
Patienterna ingår i klinisk forsk-
ning. Knappast ens den lokale lä-
karen har möjlighet att välja att inte
ingå. Patienterna eller deras föräld-
rar har deltagit i forskning utan in-
formerat samtycke.

DEBATT .

’’Kravet på informerat
samtycke, så som det fram-
ställs i Nürnbergkoden, kan
komma i konflikt med både
forskningskravet och om-
sorgskravet. Hur skall vi
t ex få veta något om barns
fysiska och psykiska utveck-
ling eller om sjukdomars
särdrag i barnaåren om vi
inte får forska på barn? ’’

FAKTARUTA 1

Forskning på människa får
enligt  etiska konventioner inte
förekomma utan att försöksper-
sonen givit sitt informerade
samtycke. Ändå förekommer i
praktiken många olika former
av medicinsk forskning på män-
niska där informerat samtycke
faktiskt inte inhämtats.

I princip och i allmänhet är vi
överens om att informerat sam-
tycke bör krävas, men ibland
kan sådant inte inhämtas och
ibland skulle därför ett strängt
krav på informerat samtycke
försvåra eller omöjliggöra vär-
defull forskning. Det behövs ett
klargörande av hur vi skall stäl-
la oss till kravet på informerat
samtycke.



om man på det sättet bättre beaktar om-
sorgskravet.

Avvägning mellan olika krav
Koderna för samhällsvetenskaplig

och beteendevetenskaplig forskning in-
nehåller inte krav på en fullständig in-
formation. En fullständig information
om forskningens syfte, dess frågeställ-
ningar, hur man ska gå tillväga, etc,
skulle inom denna typ av forskning i
många fall omöjliggöra genomföran-
det. Försökspersonen skulle på olika
sätt påverkas av sin kunskap om forsk-
ningen, kanske dölja vissa beteenden
eller fakta och »försköna» andra, etc.

Koderna framställer i stället själva
ställningstagandet som en vägning mel-
lan olika krav [1] (Humanistiska sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådet,
HSFR, 1990). Kravet på information
och samtycke är viktigt, men också an-
nat är viktigt, och det är inte självklart
att man alltid skall uppfylla IS-kravet.

I HSFRs kod heter det: »Varken
forskningskravet eller individskydds-
kravet är emellertid absoluta utan mås-
te alltid vägas mot varandra. Inför varje
vetenskaplig undersökning bör en av-
vägning i princip göras av värdet av det
förväntade kunskapstillskottet mot
möjliga risker i form av negativa konse-
kvenser för berörda undersökningsdel-
tagare/uppgiftslämnare och eventuellt
för tredje person.»

IS-kravet är inte absolut
Om forskning utan informerat sam-

tycke skall komma ifråga måste tre vill-
kor vara uppfyllda.
– Forskningen är mycket väl motive-

rad.
– Inhämtandet av IS omöjliggör eller

försvårar forskningen väsentligt.
– »Försökspersonen» (motsvarande)

åsamkas ingen eller obetydlig ska-
da/besvär (motsvarande) av sitt del-
tagande. 
Det betyder alltså inte att kravet på

IS vid humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning utan vidare kan sättas
ur spel. Men kravet är inte absolut, och
det finns situationer, säger dessa koder,
där det är rimligt, ja etiskt riktigt att sät-
ta det ur spel, och där det är rätt att låta
andra krav – forskningskravet – väga
tyngre.

En sådan situation kan föreligga när
en information om t ex vad som under-
söks skulle påverka undersökningsre-
sultaten och möjligheten att genomföra
undersökningen. Motsvarande problem
kan förvisso också föreligga inom me-
dicinsk forskning, t ex inom psykiatrisk
forskning, och också inom somatisk
medicinsk forskning bl a när man är in-
tresserad av att kartlägga olika miljö-
faktorer som rök- och alkoholvanor,
kostvanor etc.

Vägar till mildare krav
Anta att vi har den uppfattningen att

forskning och samhälle skulle gagnas
av en uppmjukning vad gäller IS inom
medicinsk forskning. Vilka vägar är då
möjliga?

Försvagat IS-begrepp. Man kan
försvaga IS-begreppet ytterligare. Som
nämnts innebär nuvarande formule-
ringar i Helsingforsdeklarationen och
t ex CIOMS (Council of International
Organizations of Medical Sciences)
kod [2] försvagningar av det stränga IS-
begreppet i Nürnbergkoden. Kan det
försvagas ytterligare på ett rimligt sätt?

Enklast kunde det ske genom att för-
svaga kravet på informationens inne-
håll. Vi skulle t ex kunna hävda att in-
formation är given när vissa väsentliga
uppgifter är lämnade (jfr HSFR regel
1). Något krav på fullständig informa-
tion ställer vi sålunda inte.

Vi accepterar då ett visst utelämnan-

de av uppgifter. Men de uppgifter som
lämnas skall vara korrekta. Det är alltså
inte fråga om att godta lögner eller fals-
ka uppgifter. Läkaren ger alltså en med-
vetet ofullständig information, men
lämnar t ex möjlighet för patienten att
själv fråga om det som han eller hon
saknar.

Att medicinska forskare ibland om-
tolkar Helsingforsdeklarationens IS-
begrepp i denna riktning finns belagt i
empiriska undersökningar. I sin provo-
kativa »Forskning for livet» (1994) re-
dovisar sociologen Lone Scocozza en
studie av »informationssamtal» vid en
cancerklinik i Danmark. Forskarna själ-
va hävdade att ett informerat samtycke
blivit resultatet av samtalet också i vis-
sa fall där sociologen, som stöder sig på
patientintervjuer och bandupptagning-
ar, funnit a) att information inte alls fö-
rekommit eller varit ytterst bristfällig,
b) att väsentliga uppgifter, t ex om
smärtupplevelser, förtigits, c) att pati-
enten inte alls förstått den information
som givits, d) att det är oklart vad pati-
enten egentligen samtyckt till och e) att
samtycket inte givits uttryckligt men att
patienten helt enkelt inte sagt emot [3]. 

Men det finns en stor risk i detta för-
farande. Ett på detta sätt försvagat IS-
begrepp tenderar att bli »urvattnat» och
innehållslöst. Skulle allmänheten upp-
fatta kravet som till intet förpliktande
kan detta skapa en osäkerhet och kanske
rubba tilliten till forskarvärlden. Rimli-
gare är det därför enligt vår mening att
gå en annan väg.

Starkt IS-begrepp. Man kan behål-
la ett starkt IS-begrepp, men kravet på
IS måste kunna vägas mot andra krav
och därför ibland kunna sättas ur spel.
Det vore alltså att resonera på samma
sätt som i de samhällsvetenskapliga ko-
derna, och som man i praktiken faktiskt
redan gör inom medicinsk forskning i
enlighet med våra inledande exempel.
Villkoren när sådan vägning kan kom-
ma ifråga bör vara att forskningen skall
vara väl motiverad, att inhämtandet av
IS skulle omöjliggöra eller väsentligt
försvåra forskningen och att försöks-
personen åsamkas ingen eller endast
obetydlig skada/besvär av sitt deltagan-
de.

När får vi forska
på människor utan IS?
De medicinska koderna är inte främ-

mande för vägningsförfaranden (se t ex
Helsingforsdeklarationen 1989, regel 5
och regel 7). Därför bör vägning kunna
vara möjlig. När får vi i så fall forska
utan IS?

Att man utan att inhämta IS skulle
»dra in» någon i ett medicinskt forsk-
ningsprojekt som inte redan är i berö-
ring med den medicinska sfären förefal-
ler otänkbart. Vi begränsar oss därför
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Vad innebär »Informerat
samtycke»?
Informerat samtycke eller »in-

formed consent» har under de senaste
trettio åren varit ett centralt begrepp
inom forskningsetiken. Själva förete-
elsen har förstås ännu äldre rötter. In-
formerat samtycke innehåller kompo-
nenterna information och samtycke.
Dessa begrepp måste i sin tur uttydas.

När det gäller information (I) kan
man fråga sig:
– Vad skall informeras

hur detaljerat eller grundligt?
– När i relation till studien skall man

informera?
– Hur skall informationen ges

muntligt eller skriftligt
med opartisk person närvarande
med hjälp av moderna hjälpmedel,
t ex video?

– Vem skall informeras
patienten, anhöriga?

– Vem skall informera
den som skall genomföra studien
eller opartisk person?

Angående samtycke (S) kan vi på
samma sätt fråga:
– Vad skall samtycket omfatta?
– När skall samtycke ges?
– Hur skall samtycke ges eller in-

hämtas
muntligt eller skriftligt?

– Vem skall ge sitt samtycke
patienten, anhöriga?

– Vem skall motta samtycket
den som skall genomföra forsk-
ningen eller opartisk person?

När vi besvarar dessa frågor preci-
serar vi vad vi egentligen menar med
begreppet informerat samtycke (IS).

FAKTARUTA 2



till personer som är under vård, patien-
ter, och personer som redan deltar som
försökspersoner i forskning. Vi skisse-
rar några fall:

I. Patienten (P) har samtyckt till X
(att blodprov tas för att forskaren skall
få bestämma gliadinantikroppar), men
forskaren gör också Y (bestämmer en-
domysiumantikroppar vars bestäm-
ningsmetod inte fanns när informerat
samtycke inhämtades om gliadinanti-
kroppar).

II. Patienten (P) lämnade mer blod
än som gick åt för forskning om coelia-
ci (X), och en annan forskare ber att få
bestämma insulinautoantikroppar i
samma blodprov (Y) som ändå finns i
frysen.

III. Patienten (P) är under klinisk ut-
redning för coeliaci och deltar inte i nå-
got forskningsprojekt, men en forskare
vill gärna utnyttja de prov som tas för
coeliaciutredning för att göra en veten-
skaplig sammanställning (Y).

IV. Patienten (P) har samtyckt till au-
toantikroppsbestämning (X) som del av
en coeliacistudie, men forskaren gör
också HLA-typning (Y)

Vi antar alltså att informerat sam-
tycke inte föreligger vad gäller Y. Som
reglerna ser ut idag är I, II och IV for-
mellt regelstridiga. III är möjlig under
vissa omständigheter (Helsingforsde-
klarationen 1989, II, 1 och 5). I prakti-
ken förekommer alla fyra alternativen,
men borde inte bara III utan också de
övriga kunna accepteras även formellt
under vissa omständigheter?

Anta att Y är något mycket viktigt.
Anta också att forskaren använder sam-
ma prov, t ex en viss mängd blod, till X
och Y. Att P också deltar i Y åsamkar så-
lunda personen åtminstone inget extra
fysiskt obehag. Anta att P ängslas för X
men har givit sitt samtycke. Skulle vi
också fråga om Y, om denna extraana-
lys gällde cancer, skulle personen oroas
än mer och kanske neka till att delta
även i X. Anta också att patienten av oli-
ka skäl är medicinskt lämplig att delta i
Y och att det skulle medföra stora prak-
tiska problem och kostnader att söka
nya försökspersoner utanför den grupp
som samtyckt till X. Kan forskaren an-
vända samma prov till både X och Y så
varför inte?

Kunskap till grund
för ställningstagande
Ett helt analogt resonemang kan ge-

nomföras för III, där det antas att mate-
rialet till X redan är insamlat men under
just X:s premisser. Nu vill forskaren
göra Y men använda samma material,
som antas vara tillgängligt. Om forska-
ren för att erhålla IS tar kontakt med den
ängslige P oroas denne igen och kanske
inte tillåter att materialet används. Vil-
ken skada åsamkar man P om man inte

tar kontakt? Är det verkligen etiskt orätt
av forskaren att låta bli att på nytt kon-
takta P? När vi tar ställning måste vi ha
kunskap.

Vi behöver kunskaper om vad Y är,
vilket problem det avser att lösa, sanno-
likheten av att det löses genom Y, för-
väntad nytta för samhälle, forskning
och för speciella individer.

Vi måste ha kunskaper om konse-
kvenserna för P av att delta i Y. Vad in-
nebär det att delta i Y om man redan del-
tar i X? Vilka negativa konsekvenser –
olika olägenheter, nya testtillfällen,
ändrade livsförhållanden, smärta – kan
bli följden? Finns det positiva konse-
kvenser? 

Det spelar också en roll vem P är. Pa-
tient eller försöksperson? Tillhör P en
speciell grupp som bör skyddas eller stå
utanför den typ av forskning som Y in-
nebär?

Om informerat samtycke hindrar el-
ler försvårar forskningen, av vilket skäl
gör det detta? Olika skäl har rimligen
olika vikt i detta sammanhang. Skäl
som kan vara aktuella är t ex: P skulle
neka till samtycke; P skulle oroas (även
om P kanske skulle samtycka); P förstår
inte informationen; information skulle
påverka resultatet och att inhämta IS
skulle kräva orimliga kostnader, orim-
lig arbetsinsats, m m.

Skäl av olika etiskt värde
Genom att variera de olika kompo-

nenterna kan man beskriva en rad situa-
tioner som motsvarar I, II, III och IV
och där vi för de allra flesta direkt mås-
te hävda att inhämtandet av informerat
samtycke är nödvändigt för att Y skall
genomföras på ett etiskt acceptabelt
sätt. Vi tycker till exempel att:
– Om nyttan av Y är liten eller svårbe-

stämd, så är forskning utan informe-
rat samtycke oetisk.

– Om obehaget eller riskerna för P ej är
försumbara och om P för egen del
inte har någon fördel av Y, så är
forskning utan informerat samtycke
oetisk.

– Om P tillhör en viss skyddsbehövan-
de grupp, t ex barn, och Y medför
obehag eller risker, så är forskning
utan informerat samtycke med P
som försöksperson oetisk, om inte P
skulle kunna ha betydande fördel av
Y.

– Om man har skäl att tro att P skulle
känna sig djupt kränkt av att infor-
merat samtycke inte inhämtats, så är
forskning utan informerat samtycke
oetisk.
Ovanstående situationer leder givet-

vis till nya frågor. När är nyttan liten,
obehaget försumbart etc? Vilka grupper
är skyddsbehövande och i så fall i rela-
tion till vilken forskning? När har vi
skäl att tro att P skulle känna sig kränkt

etc? Men oavsett hur vi besvarar dessa
frågor är det meningsfullt att diskutera
sådana fall där implikationernas förled
inte är uppfyllda.

Hur blir det om nyttan inte är liten
utan stor och dessutom säker, och om
obehaget är försumbart eller personen
har en stor fördel av sitt deltagande, och
vi inte heller har skäl att tro att personen
skulle känna sig kränkt? Kan vi då åsi-
dosätta kravet på IS om vi t ex vet att in-
hämtandet av IS skulle omöjliggöra el-
ler starkt försvåra forskningen? Vi mås-
te naturligtvis också fråga av vilket skäl
eller på vilket sätt forskningen försvå-
ras eller omöjliggörs. Skälen är inte
etiskt likvärdiga.

Öppen diskussion behövs
Det finns situationer där forskning

utan IS kan försvaras. Vi bör verka för
en förändring av formuleringar i och
tolkningar av gällande etiska koder så
att de medicinska reglerna mer kommer
att likna de humanistisk-samhällsveten-
skapliga.

Vi tror därför att det behövs en öppen
diskussion om hur kravet på informerat
samtycke skall relateras till andra krav
som ställs på forskningen och forska-
ren.
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