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Uppgifter om ackreditering
har ingen plats i vetenskapliga
artiklar. Informationen säger
ingenting om kvaliteten på ana-
lyserna – bara att laboratoriet
använder ackrediterade teknis-
ka rutiner och, åtminstone del-
vis, ackrediterade metoder. 

För en tid sedan blev jag ombedd att
läsa igenom ett manuskript som redovi-
sade en endokrin studie, inkluderande
ett antal analyser. När jag så kom till
»Materials and Methods» flög jag i ta-
ket. 

Där stod en rad som jag hittills slup-
pit se: »The analysis was performed at
The Department of Clinical Chemistry,
X Hospital, Z-stad, Sweden; accredited
laboratory Y according to the European
norm 45001.» Jag kastade mig på tele-
fonen och uppmanade i tämligen sva-
velosande vändningar författaren att
stryka denna mening. 

Författaren upplyste mig då att om
man från laboratoriets sida gärna ville
ha med just den meningen. Vadan min
upprördhet? Det är väl bra att laborato-
riet är ackrediterat? Ackreditering är
väl en garanti för att allting är av högsta
kvalitet?

Många viktiga krav, men . . .
Nej, det är det inte. Ackreditering

har många goda inslag: Krav på ordning
och reda, kompetens hos personalen,
kalibrering och övervakning av mätut-
rustning och instrument, spårbarhet,
journalföring etc – alla mycket viktiga
punkter. Ackrediteringen har nog på
sina håll medfört en välbehövlig upp-
ryckning och är säkerligen nyttig vad
gäller storskalig rutinlaboratorieverk-
samhet. 

Till ackrediteringen hör också myc-
ket annat, bl a en superdetaljerad be-
skrivning av verksamheten i en kvali-

tetshandbok (jag vägrar säga manual,
manualer har man när man spelar or-
gel). 

I kvalitetshandboken beskrivs bl a
hur laboratoriet är uppvärmt (»med
vattenburet uppvärmningssystem») och
annat viktigt som man bör veta. Men nu
kommer vi till några punkter som jag
vet att många inte känner till.

Omfattar långtifrån allt
1. Att laboratoriet är ackrediterat

innebär inte att laboratoriets samtliga
metoder är det. Ackrediteringen gäller
allmänna tekniska och administrativa
rutiner. Därtill begär man ackreditering
för ett antal metoder, dock långt ifrån
för hela sortimentet. Mer komplicerade
eller lågfrekventa analyser begär man
sällan eller aldrig ackreditering för.

2. Ackreditering av en analysmetod
ställer inga som helst krav på dess pre-
standa. Det är i och för sig naturligt, då
det rör sig om teknisk ackreditering.
Man kan alltså ha värdelösa, totalt ospe-
cifika metoder ackrediterade, bara man
följer metodbeskrivningen och inte
överskrider de spridningsvärden man
angett i denna. Spridningsvärdena kan i
princip vara hur stora som helst. Be-
greppet kvalitet har ju under senare år
fått en egendomlig innebörd: Det är vik-
tigare hur man gör än vad man gör.

3. Ackrediteringen ställer inga som
helst krav på referensmaterialens kva-
litet. 

Ej i vetenskapliga artiklar
Jag har i och för sig förståelse för

dessa punkter. Punkterna 2 och 3 faller
inom området medicinsk revision och
inte teknisk ackreditering. Det skulle
dessutom bli oerhört komplicerat, i
många fall omöjligt, att ställa precisera-
de krav, och kraven på en metod kan
dessutom variera vid olika frågeställ-
ningar. 

Men man skall vara medveten om
ofullkomligheten i begreppet ackredite-
ring. Denna ofullkomlighet gäller även
de lägre graderna av kvalitetscertifie-
ring. Det är ett skäl till att uppgifter om
ackreditering och annan kvalitetscerti-
fiering inte hör hemma i vetenskapliga
artiklar. 

Om vetenskapliga artiklar börjar in-

nehålla onödiga uppgifter om ackredi-
tering finns risken att i detta avseende
okunniga tidskriftsredaktörer så små-
ningom får för sig att kräva att analyser-
na skall ha utförts på ackrediterade la-
boratorier. »Det höjer ju tidskriftens
kvalitet och status...» 

Egna laboratorier
av samma klass
Vid många av landets universitetskli-

niker finns forskningslaboratorier, som
för klinikens forskningsändamål utför
analyser liknande dem som ingår i rutin-
laboratoriernas sortiment. Det rör sig
mestadels om analyser som inte finns
uppsatta på rutinlaboratoriet eller där
den använda rutinmetoden inte kan lösa
frågeställningen. Det kan också vara att
man av kostnadsskäl föredrar att göra
analyserna på det egna forskningslabo-
ratoriet, man har egna antikroppar osv.

På de forskningslaboratorier jag va-
rit i kontakt med har analyskvaliteten
varit fullt i klass med rutinlaboratorier-
nas. Härmed förstås då den verkliga
analyskvaliteten och inte den kvalitete-
ribyråkratiska glasyren. Ett forsknings-
laboratorium kan definitionsmässigt
inte bli ackrediterat. 

Orimliga kostnader
Krav på ackreditering skulle då helt i

onödan omöjliggöra många studier och

Ackrediterat laboratorium?
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DEBATT .

’’Man kan alltså ha värde-
lösa, totalt ospecifika meto-
der ackrediterade, bara
man följer metodbeskriv-
ningen och inte överskrider
de spridningsvärden man
angett i denna. Spridnings-
värdena kan i princip vara
hur stora som helst. Be-
greppet kvalitet har ju un-
der senare år fått en egen-
domlig innebörd: Det är
viktigare hur man gör än
vad man gör.’’



våldsamt öka kostnaderna för andra, det
senare genom att man tvingas anlita ac-
krediterade laboratorier. Med tanke på
den ekonomism som i dag plågar sjuk-
vården är måhända det sistnämnda an-
ledningen till att man från visst håll vill
att manusförfattare skall ha med upp-
gifter om ackreditering. »Man merkt
die Absicht . . .» 

Risken för negativ eller katastrofal
inverkan på delar av den medicinska
forskningen enligt ovan är ett annat skäl
till att uppgifter om ackreditering och
annan kvalitetscertifiering, som ju ändå
inte säger ett skvatt om metodernas kva-
litet, inte hör hemma i vetenskapliga ar-
tiklar. 

Alltså, manusförfattare: Vägra ta
med uppgifter om ackreditering och an-
nan kvalitetscertifiering, som i detta
sammanhang inte är annat än vilsele-
dande marknadsföring. •
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VIDGA TIDSPERSPEKTIVET
I EUTANASIFRÅGAN!
Vad tycker de kliniskt verksamma?

Försök blicka både långt bak-
åt och framåt i diskussionen om
etiska regler inför livets avslut-
ning! I en föränderlig värld föds
också förändrade synsätt. Låt
oss acceptera detta och gå vida-
re i eutanasidebatten med en ge-
nomgripande utredning i statlig
regi.

Människans ansvar för sitt liv
kan också rymma en önskan om
befrielse från lidande.

De krafter som en gång skapade livet
på jorden stod också för principen »sur-
vival of the fittest» – en nödvändighet
för att en art skulle kunna hävda sin
plats i livets mångfald och utvecklas.
Människan, den tills vidare sista länken
i den fylogenetiska kedjan, har därför
rimligtvis en stark livsdrift inskriven i
sitt DNA.

Vår attityd till dödandet kan från
darwinistisk synpunkt primärt inte ha
varit annorlunda än den vi finner hos
djuren. Signalen från reptilhjärnan –
skaffa mat och försvara dig med alla
medel – är en elementär överlevnadsre-
gel. När så förnuftshjärnan successivt
utvecklats, har också de etiska begrep-
pen börjat formas.

Behovet av att ge de existentiella frå-
gorna – de kan ju enbart ställas av homo
sapiens – en i vidsträckt bemärkelse re-
ligiös förankring har säkert funnits lika
länge som mänskliga sociala grupper
funnits.

I mycket primitiva föreställnings-
koncept liksom i dagens mångfald av
mer eller mindre utbredda religioner
och andra närliggande ismer finns näs-
tan undantagslöst livsviljan inmutad –
livsviljan uttryckt som »jag vill inte

dö». Att det då växer fram etiska be-
grepp mot att döda är följdriktigt.

Där det idag finns skrivna lagar – så
gott som över hela jordklotet – finns det
därför också förbud mot att döda sin
medmänniska, dock med ett generellt
undantag – nämligen i krig. Dödar du i
fredstid ställs du inför rätta för mord
och straffas hårt. Dödar du i krig får du
medalj.

I princip finns det ingen skillnad i
handlingen. Det gäller i bägge fallen
mestadels dig lika oskyldiga och okän-
da människor. Denna etiska paradox,
krigets och brottets intima följeslagare,
accepteras moraliskt av så gott som alla
mänskliga grupperingar. Sila mygg och
svälja kameler?

DEBATTRESUMÉ
Att läsa Läkartidningens pågående

debatt om eutanasi, mot bakgrunden av
ovanstående reflexioner, kan kanske
vara befruktande i den delvis heta dis-
kussionen mellan dem som är katego-
riskt negativa och den gruppering som
intar en positiv attityd eller i varje fall
pläderar för en fördjupad utredning.
Här följer sammanfattande ett antal ar-
gument framförda i Läkartidningens
debatt åren 1995–1997 (se Läkartid-
ningens register under rubriken Eutana-
si för motsvarande år).

Mot eutanasi:
– Vi kan inte ta risken av en lagstift-

ning, som ger tillstånd att döda. Histori-
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DEBATT  .

’’Dödar du i fredstid ställs
du inför rätta för mord och
straffas hårt. Dödar du i
krig får du medalj . . . Den-
na etiska paradox, krigets
och brottets intima följesla-
gare, accepteras moraliskt
av så gott som alla mänsk-
liga grupperingar. Sila
mygg och svälja kame-
ler?’’


