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En antropologisk studie rö-
rande genetisk rådgivning har
resulterat i en långdragen kon-
flikt mellan en rådgivande läka-
re och forskaren, antropologen.
Två vetenskapskulturer har kol-
liderat.

– Sjukvården lockar allt fler
forskare med annan bildnings-
bakgrund än medicin och det
kan leda till konflikter på grund
av olika vetenskapliga traditio-
ner, säger professor Lars Tere-
nius, ordförande i Etiska rådet
vid Karolinska institutet i Solna.

Vid två tillfällen under 1999 har Etis-
ka rådet vid KI behandlat ärendet som
gäller en antropologisk studie av hur
kvinnor tolkar den läkarinformation de
får vid en mottagning för genetisk råd-
givning. 

Anmälaren, docent Annika Lind-
blom på enheten för klinisk genetik vid
Karolinska sjukhuset, är en av läkarna
som i studien varit genetisk rådgivare
och som försett forskaren med patienter
till studien. 

Konflikter av olika slag är vardags-
mat för Etiska rådet, men ärendet röran-
de den antropologiska studien är unikt.
Det finns en risk att konflikter av lik-
nande slag kommer att bli vanligare i
framtiden, i takt med att professioner
utanför den medicinska i ökad utsträck-
ning riktar intresset mot hälso- och
sjukvården. 

– Vi motsätter oss absolut inte att
andra professioner gör studier inom
sjukvården. Dessa kan tvärtom vara
mycket värdefulla för förädlingen av de
produkter som sjukvården ska kunna
ge, säger Lars Terenius.

– Men när forskare med andra etis-
ka traditioner arbetar inom hälso- och
sjukvården är det viktigt att de ser fram-
för sig båda sidorna – den egna och den
medicinska – så att den bild som sedan
presenteras blir balanserad. 

Medsökande till 
etisk kommitté
Den antropologiska studien är en del

av ett tvärvetenskapligt projekt som do-

cent Lisbeth Sachs, senior forskare
verksam vid tema Kommunikation,
Linköpings universitet samt vid institu-
tionen för folkhälsovetenskap, interna-
tionell hälso- och sjukvårdsforkning
(IHCAR), Karolinska institutet,  bedrev
tillmammans med en omvårdnadsfors-
kare vid Karolinska institutet. Studien
bygger bland annat på inspelade samtal
mellan läkare och kvinnor från familjer
där det förekommer ärftlig cancersjuk-
dom. 

Lisbeth Sachs har haft som syfte att
med banden som grundmaterial beskri-
va hur friska kvinnor, som får informa-
tion om procentuella risker för en all-
varlig sjukdom och möjlighet att elimi-
nera risken genom att operera bort en
frisk del av kroppen, tolkar och reagerar
på den information läkare ger dem. Stu-
dien gjordes innan det var möjligt att
med genetiska tester identifiera vissa
specifika ärftliga cancersjukdomar.

Cancerfonden finansierade projek-
tet, och i ansökan till etisk kommitté om
tillstånd fanns även Annika Lindbloms
namn med. Motivet för att ha med An-
nika Lindbloms namn var, enligt Lis-
beth Sachs, att markera läkarens positi-
va inställning till att studien skulle be-
drivas på läkarens egen mottagning.  

Samtalen spelades in åren
1994–1995, fältstudien pågick t o m
1997, men det var först 1998 som det
första konkreta resultatet av studien
presenterades. Då kom en bok som i po-
pulariserad form bland annat återgav di-
rekta citat från samtalen, samt beskrev
patienters subjektiva upplevelser av den
information läkarna gav. Samtliga per-
soner som figurerar i boken är anony-
ma, även läkarna. 

Fick inte läsa manus
Det var när den populariserade bo-

ken kom ut i handeln som Annika Lind-
blom reagerade på resultatet av studien,
och som missförstånden – och kanske i
ännu högre grad skillnaderna i synsätt
på forskningsarbete och forskningsetik
inom olika vetenskaper – kom upp till
ytan. Så småningom anmäldes ärendet
till Etiska rådet. 

Den andra anmälan kom då Annika
Lindblom förstod att boken inte var slut-
produkten. Lisbeth Sachs har även an-

vänt de inspelade banden som basmate-
rial för vetenskapliga avrapporteringar.

Anmälningarna gällde bland annat
att Annika Lindblom i sin expertroll
inte fått tillfälle att läsa och ge sina syn-
punkter på det manuskript som sedan
publicerades. Hon ansåg sig i boken ha
blivit framställd som ett studieobjekt.
Detta trots att hon tillsammans med Lis-
beth Sachs möjliggjort studien och på
så sätt mer hade karaktären av medar-
betare, bland annat mot bakgrund av sin
delaktighet i ansökan om etiskt till-
stånd. 

Enligt Annika Lindblom är den bild
som ges av genetisk rådgivning negativ,
i en bok som bland annat innehåller lös-
ryckta citat och subjektiva kommenta-
rer. Hon menar att den negativa bilden
riskerar att skrämma bort människor
som annars skulle kunna få hjälp via
mottagningen. 

När det framgick att Lisbeth Sachs
planerade att publicera vetenskapliga
arbeten valde Annika Lindblom att söka
stöd hos KIs etiska råd för att återfå de
band som hon uppfattade som sina
egna.  

– Jag har blivit lurad, säger Annika
Lindblom idag. Jag upplät min mottag-
ningsverksamhet för en studie som an-
tropologen skulle göra, men i stället
blev jag själv föremål för studien. Det
var aldrig min avsikt. 

– Den genetiska rådgivningen är en
preliminär verksamhet som ännu inte
tagit slutgiltig form. Därför borde den
inte ha studerats på det sätt som skedde.
Jag trodde att banden skulle användas
av Lisbeth Sachs tillsammans med pati-
enterna för att de skulle kunna gå tillba-
ka och analysera det jag sagt, samt för
att forskaren själv skulle få utbildning i
hur genetisk rådgivning går till. Det sätt
banden nu använts är helt orättfärdigt.  

Det är också självklart, menar Anni-
ka Lindblom, att textmaterialet borde
ha granskats i förväg av henne och att
hon borde givits möjlighet att komma
med synpunkter.     

Olika forskningstraditioner
Lisbeth Sachs menar å sin sida att or-

saken till den uppkomna konflikten
bland annat går att finna i skillnader i
principer för forskning inom olika ve-

Två vetenskapskulturer kolliderade

Skilda synsätt på forskningsetik
upphov till långdragen konflikt



tenskaper, och i svårigheter att förstå
varandras villkor. 

– En medicinsk forskare kanske tar
för givet att hon som expert kan läsa och
kommentera en annan forskares manus
innan det publiceras, säger hon. 

– Inom antropologin samlar vi in
data under mycket lång tid för att sedan
skriva monografier. Det handlar om att
sätta in ett kulturellt fenomen i sitt speci-
ella sammanhang, att ge en helhetssyn.
Antropologen står oftast ensam för sin
produkt som också ibland blir något av
en litterär bedrift. Därför är det ovanligt
att vi låter någon läsa manuskripten i för-
väg. Den studie som nu orsakat en kon-
flikt har jag arbetat med i snart sex år. 

Lisbeth Sachs framhåller dock att de
fem kvinnorna som beskrivs i boken
fick läsa manuskriptet innan boken pub-
licerades. 

Även läkarens upplevelse att ha
framställts som studieobjekt bygger på
missförstånd, menar Lisbeth Sachs och
uppger att projektbeskrivningen var
känd för läkarna innan studien påbörja-
des. I den redovisades teoretisk bak-
grund och metodologi för studien.

– Som antropolog är jag inte intres-
serad av en speciell läkare, utan av den
information som ges. Vi vill spegla en
praktik som i det här fallet dessutom är
ny och kulturförändrande ifråga om
människans syn på kroppen och hälsan.
Jag vill inte att man stirrar sig blind på
att det i det här fallet handlar om bröst-
cancer. I centrum står primärt utveck-
lingen av den medicinska teknologin
överhuvudtaget.

– Boken består inte av några till-
spetsade citat utan exemplifierar det
som hela tiden förekommer i praktiken,
säger Lisbeth Sachs. 

Talade för lite om 
förutsättningarna
Lisbeth Sachs menar att en läkare ut-

går från helt andra faktorer, så som den
enskilda individen och i det aktuella fal-
let även en klinisk problematik, än vad
forskare inom antropologin gör. Det le-
der även till olika sätt att formulera sig
kring människan då forskningen pre-
senteras.

Annika Lindblom är dock tveksam
till att skillnader i forskningskulturer
ligger bakom den uppkomna situa-
tionen.

– Huruvida forskningskulturerna
skiljer sig åt är naturligtvis oerhört svårt
för mig att uttala mig om. Det här var
första kontakten jag haft med en antro-
polog. Men det jag sett av resultatet är
inte bra, säger hon. 

Annika Lindblom menar att Lisbeth
Sachs’ resonemang bygger på missupp-
fattningar. 

– Lisbeth Sachs tror fortfarande att

dessa patienter började leva med risk ef-
ter att de varit på min mottagning, me-
dan de i själva verket valde att komma
till mottagningen för att de levde med
risk och ville göra något åt det. En an-
nan missuppfattning är att verksamhe-
ten startades för att samla in forsk-
ningsmaterial, när den i själva verket
startades som en klinisk service för pa-
tienter med särskilda behov. Dessa
missuppfattningar bygger hon sedan
hela sitt resonemang kring. Jag inser
idag att vi talade alldeles för lite om
förutsättningarna innan studien inled-
des, säger Annika Lindblom.

Annika Lindblom anser att hon ska
ha rätt att inte behöva figurera i några yt-
terligare arbeten som emanerar från de
inspelade banden, trots att hon hela tiden
förblivit anonym. Hon menar också att
hon borde återfå banden, något som Lis-
beth Sachs anser är helt uteslutet.

– Jag har ju inte gått med på att ban-
den skulle spelas in för att användas så
som skett, säger Annika Lindblom. Pa-
tienter som deltar i medicinska studier
har alltid möjlighet att dra sig ur när de
själva vill, och själv har jag ju inte ens
velat delta i studien från början.

Etiska rådet vid Karolinska institutet
har förutom Annika Lindbloms anmä-
lan tagit del av Lisbeth Sachs’ synpunk-

ter i såväl muntlig som skriftlig form.
Rådet har även bett Medicinska forsk-
ningsrådets nämnd för forskningsetik
om synpunkter i ärendet.

»Borde finnas en etisk samsyn»
I Etiska rådets yttrande åberopas

bland annat Humanistisk-samhällsve-
tenskapliga forskningsrådets (HSFR)
etikregler. Dessa regler rekommenderar
att forskare bör ge uppgiftslämnare, un-
dersökningsdeltagare och andra berör-
da tillfälle att ta del av etiskt känsliga
avsnitt, kontroversiella tolkningar etc i
undersökningsrapporten innan den
publiceras. 

Om individer känner sig negativt be-
rörda av forskarens tolkningar bör, en-
ligt samma etikregler, värdet av det för-
väntade kunskapstillskottet vägas mot
de negativa konsekvenserna för de be-
rörda av en publicering. 

– KIs etiska råd anser enhälligt att
läkaren borde ha fått tillfälle att läsa ma-
nuskriptet innan boken publicerades,
vilket också Lisbeth Sachs tillstått och
beklagat att så inte skedde, säger rådets
ordförande Lars Terenius.

– När det gäller möjligheten för lä-
karen att få överta banden är det en frå-
ga som vi inte har rätt att besluta om.

Lars Terenius tror att en anledning
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Professor Lars Terenius är ordförande i Etiska rådet vid Karolinska
institutet. Han välkomnar andra professioner som vill bedriva studier
inom hälso- och sjukvården.
– Men när forskare med andra etiska traditioner gör studier inom
hälso- och sjukvården är det viktigt att forskaren ser båda sidorna
framför sig – den egna och den medicinska – så att den bild som
sedan presenteras blir balanserad, säger Lars Terenius.
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till att situationen uppstått är att antro-
pologen Lisbeth Sachs saknar kunskap
om den etiska traditionen inom den me-
dicinska världen.

– Båda är ju forskare och borde
egentligen ha en etisk samsyn. Dessu-
tom finns det ju för läkaren en etik på
högre nivå, som handlar om hur man
hanterar information om den här grup-
pen mycket utsatta patienter, säger Lars
Terenius.

Medicinska forskningsrådets nämnd
för forskningsetik tar inte ställning i en-
skilda ärenden. I rådets yttrande be-
handlas frågorna på ett principiellt plan,
och rådet skriver bland annat att alla
som deltar i ett forskningsprojekt på ett
tidigt stadium bör vara klara över sina
olika roller, samt att alla berörda bör få
tillf älle att ta del av etiskt känsliga av-
snitt, kontroversiella tolkningar etc, i
enlighet med HSFRs etikregler.

Inventerat etiska problem
Etiska rådet vid KI har även begärt in

en utredning av fallet från Birgitta Fors-
man, docent i vetenskapsteori med
forskningsetik, Centrum för forsk-
ningsetik, Göteborgs universitet. 

Birgitta Forsman har nyligen gjort en
inventering av forskningsetiska pro-
blem inom olika vetenskapliga discipli-
ner, bland annat genom att intervjua
omkring 25 forskare vid Göteborgs uni-
versitet. Den inventeringen ger tydliga
signaler om skillnader i synsätt mellan
olika ämnesföreträdare på hur man i
forskning inhämtar information, hur
den används och om det behövs etiska
regler. 

– Generellt sett kan det handla om
skillnader i synsätt i en sådan funda-
mental fråga som vad som egentligen
kan betecknas som vetenskap. När en
forskare upplever en annan forskares
arbete som vetenskapligt undermåligt
kan det mycket väl bero på okunskap
om den andres vetenskapliga traditio-
ner, säger Birgitta Forsman.

Orsaken till konflikten mellan antro-
pologen Lisbeth Sachs och läkaren An-
nika Lindblom kan bland annat härle-
das till en sådan kulturkrock, tror Bir-
gitta Forsman.

– Inom vissa humanistiska veten-
skaper är det tillåtet att driva en tes och
bara ta fram sådant som talar för tesen,
till exempel i en avhandling. Det borde
inte godtas. Jag är även skeptisk till att
en del humanister och samhällsvetare
hävdar sina egna tolkningar utan att vri-
da och vända på resultaten för att även
pröva andra tolkningar. Man borde ef-
tersträva intersubjektivitet.

– Det är lätt att trampa fel och orsa-
ka en massa lidande i onödan, även om
man har försökt tänka igenom hela pro-
jektet i förväg. En av bristerna i det ak-

tuella fallet är att de inblandade inte
hade någon tydlig och dokumenterad
överenskommelse från början. Enligt
min bedömning kan man exempelvis
anse att läkaren Annika Lindblom kan
betecknas som medarbetare i projektet
eftersom hon var medsökande för etiskt
tillstånd.

Birgitta Forsman anser att det skulle
behövas en, åtminstone delvis, tvärve-
tenskaplig utbildning i forskningsetik. 

– Problemet med krockar mellan
olika vetenskapliga traditioner riskerar
att öka. Det finns ju andra inom till ex-
empel samhällsvetenskapen som i ökad
utsträckning intresserar sig för studier
inom hälso- och sjukvården. Det är lätt
att bli hemmablind och tycka att ens
egen disciplin har de rätta metoderna.

Större vana av etiska frågor
bland medicinare 
Generellt sett är humanister och

samhällsvetare ofta mer omedvetna om
forskningsetiska frågeställningar än
vad medicinare är, säger Birgitta Fors-
man. Medicinare är bland annat vana att
ge information och inhämta informerat
samtycke vid studier. De har mer direkt
konfronterats med situationer som krä-
ver etiska ställningstaganden.

Birgitta Forsman välkomnar försla-
get från den forskningsetiska utred-
ningen om obligatorisk utbildning i
forskningsetik oavsett ämne. Hon har
själv ansvarat för kurser i forskningse-
tik för medicinare.

Men det finns etiska frågor som skul-
le behöva diskuteras mycket mer syste-
matiskt även bland medicinarna, menar
Birgitta Forsman. Vad händer till exem-
pel om en försöksperson vill dra sig ur
ett projekt? 

I Helsingforsdeklarationen står det
att man har rätt att dra sig ur en studie
när som helst, men vad innebär det?
Kan någon begära att redan insamlade
data förstörs? Har forskaren rätt att
övertala personen att står kvar?

– Huruvida läkaren Annika Lind-
blom ska kunna kräva att inte finnas
med i form av citat i antropologens fort-
satta arbete kan jag inte bedöma. Däre-
mot anser jag det uteslutet att läkaren
kan kräva att få de inspelade banden ef-
tersom hon aldrig har ägt dem. Dessu-
tom finns ju andra röster än hennes in-
spelade på banden, och då en del av ma-
terialet redan är publicerat tror jag att
det skulle strida mot Riksarkivets regler
för arkivering att lämna banden till lä-
karen, säger Birgitta Forsman.       

Läkarens roll som studieobjekt
Både Birgitta Forsman och Lars Te-

renius vid Karolinska institutet tror att
läkarens roll som inte bara betraktare,
utan även som studieobjekt då andra

professioner studerar hälso- och
sjukvården, kan påverka kraven både på
forskaren och på läkaren.

– Det finns en sorts självklarhet för
läkare att professionen inte innebär en
roll som studieobjekt. Det är en ovana
som kan innebära problem, säger Lars
Terenius.

Birgitta Forsman:
– Antropologer och etnologer har ti-

digare mest studerat grupper av männi-
skor som normalt inte är så vana vid ve-
tenskapliga studier. 

– När man nu börjar studera andra
forskare, inte bara läkare, så ställer stu-
dieobjekten förmodligen högre krav på
hur de vill bli behandlade. Då kommer
också frågan in i vilken mån studieob-
jektet bör få påverka resultatet, säger
Birgitta Forsman. 

Antropologen Lisbeth Sachs instäm-
mer i att den egna professionen nu ställs
inför en helt annan sorts problematik
när man börjat ägna sig åt studier inom
sina egna kulturer. 

– Det vore mycket tråkigt om den nu
uppkomna situationen leder till att man
inom sjukvården gör det svårare att
släppa in andra professioner för forsk-
ning. Det här handlar trots allt om frå-
gor som rör alla människor, säger Lis-
beth Sachs.

Peter Örn
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Bures köp av
S:t Göran klart
Bures köp av S:t Görans sjukhus i

Stockholm blev slutligen klart förra
veckan.  Förhandlingarna som skulle ge
ramavtalet från i maj (LT 19/99) ett kon-
kret innehåll har dragit ut på tiden bl a
därför diskusisonerna om vårdvolym
och ersättning varit kompliceade.

Avtalet innebär att Bure hälsa och
sjukvård AB köper verksamheten och
aktierna i S:t Görans sjukhus AB från
den 15 november för 250 milj kr. Er-
sättningen till Bure från Stockholms
läns landsting följer det system som gäl-
ler för alla Stockholmssjukhus. Esätt-
ningen  per  DRG-poäng blir 22 300 kr.
Samtidigt övertar Bure de fulla kostna-
derna för pensioner, försäkringar, mil-
jörevision och IT-system, vilka tidigare
inte belastat sjukhusets budget. Ansva-
ret för personal, medicinsk kvalitet och
investeringar tas också över av Bure.

Vårdavtalet gäller i tre år med samma
inriktning som idag. Omfattningen de
tre åren blir densamma som under 1999.
Bure hyr fastigheten av landstinget en-
ligt ett avtal som gäller i tio år. Avtalet
ska fastställas av Bures styrelse och av
landstingsfullmäktige.•


