
Replik II:

Citaten borde
ha kontrollerats
Ida Hydles inlägg förvånar mig.

Självklart menar jag att samma forsk-
ningsetiska principer gäller för all
forskning. På något annat sätt kan jag
heller inte läsa Peter Örns artikel. I arti-
keln framgår dessutom att jag och Ka-
rolinska institutets etiska råd finner det
värdefullt att sjukvårdens eller läkarens
roll belyses så att säga »utifrån».  

Det är de speciella omständigheterna
kring Lisbeth Sachs bok »Att leva med
risk» som utgör basen för konflikten. För
det första var rollerna vid intervjutillfäl-
lena oklara. Annika Lindblom uppfatta-
de sig inte själv som studieobjekt. För det
andra anser hon sig inte korrekt uppfat-
tad. En rad felaktigheter hade kunnat
korrigeras om Lindblom fått tillfälle att
läsa manuskriptet före publicering. 

Detta hör till vanlig umgängeston i
Sverige att en journalist (författare)
stämmer av med uppgiftslämnaren att
denne blivit korrekt citerad. Lisbeth
Sachs tillstår också att det var olyckligt
att så ej skedde. Detta är särskilt viktigt
när det avhandlade temat gäller en all-
varlig klinisk frågeställning.

Ett helt annat genomslag
Det är här »den högre etiken» kom-

mer in, dvs förhållandet att en bok som
ges ut på ett vanligt förlag och vänder sig
till allmänheten får ett helt annat genom-
slag än en vetenskaplig publikation.
Även om detta inte är syftet kan den tän-
kas avskräcka människor att söka medi-
cinsk expertis i en krissituation.  

Jag har svårt att förstå att Annika
Lindblom genom att ge sig till känna
skulle avslöja patienternas identitet
(och därigenom komma i konflikt med
Helsingforsdeklarationen). Om någon
avslöjat någons identitet är det Lisbeth
Sachs, som i sin bok gett en hel del per-
sonliga detaljer.  

Ida Hydle tycker inte om ordet kolli -
sion för att beteckna konflikt mellan
människor. Men Annika Lindblom kän-
ner sig överkörd och kränkt. Hon har
också haft omsorg om de personer som
kommit till henne för rådgivning. Kan-
ske har boken avskräckt någon från att
söka genetisk rådgivning. Detta om nå-
got är en etisk fråga.  

Lars Terenius
ordförande, Karolinska institutets
etiska råd  
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ATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT

I Läkartidningen 42/1999 diskuteras
en uppkommen konflikt mellan två ve-
tenskapsteoretiska skolor i samband
med en antropologisk studie rörande ge-
netisk rådgivning vid Karolinska insti-
tutet. Medicinska forskningsrådets
nämnd för forskningsetik konsulterades
i detta ärende och yttrandet kommente-
rades kort i artikeln. För fullständighe-
tens skull och för att detta inte skall
misstolkas följer här nämndens princi-
piella yttrande i frågan. 

Då hela yttrandet av utrymmesskäl ej
kan publiceras återges de huvudsakliga
tre punkterna i yttrandet och utöver detta
finns i originalet en kommentar till punk-
ten 3. Det fullständiga yttrandet kan er-
hållas från MFRs kansli, Dnr 99/487
framhåller professor Gisela Dahlquist,
ordförande i nämnden och som tillställt
Läkartidningen detta yttrande.

Nämndens yttrande
»Medicinska forskningsrådets nämnd

för forskningsetik har tagit del av ett
ärende som gäller anmälan från docent
Annika Lindblom till Karolinska institu-
tets etiska råd där hon ifrågasätter det sätt
på vilket professor Lisbeth Sachs publi-
cerat visst basmaterial i bokform. Då
nämnden inte tar ställning till enskilda
ärenden eller gör egna utredningar vill vi
i stället avge följande yttrande av princi-
piell karaktär mot bakgrund av de speci-
fika frågor som Karolinska institutets
etiska råd ställt till nämnden:

1. I samband med att forskningspro-
jekt initieras och genomförs kan det fin-
nas många samarbetspartners. Deras
olika roller (finansiär, studieobjekt,
medverkande på annat sätt, konsult för
bestämda tekniska eller statistiska upp-
gifter, ansvarig för patienter som gett
tillstånd till att en undersökning får ge-
nomföras på avdelningen) bör på ett ti-
digt stadium i ett projekt klargöras så att
alla vet vilken roll de har. Sker inte det-
ta, kan problem uppkomma senare. Så-
dana klargöranden är särskilt viktiga vid
tvärvetenskapligt samarbete.

2. I samband med (deltagande) ob-
servation av ett litet antal personer kan
det vara svårt att vid rapporteringen
undvika att i varje fall de närmast in-
blandade kan identifiera personerna. Vi
rekommenderar att forskaren överväger
att låta de studerade och medverkande i

undersökningen i sådana fall ta del av
det som skrivits om vederbörande, in-
klusive tolkningar av deras uppgifter
och handlingar, innan forskningsrap-
porten publiceras. 

I synnerhet gäller detta om uppgifter-
na kan uppfattas som integritetskänsli-
ga, kontroversiella eller på något sätt
kränkande av vederbörande. Om de stu-
derades och medverkandes uppfattning
avviker från forskarens kan forskaren
överväga att bereda dem tillfälle att
framföra detta i en kommentar eller fot-
not varefter forskaren kan kommentera
detta genom att ytterligare redovisa skä-
len för sin uppfattning. 

På så sätt kan redovisningen även vin-
na i djup och nyansrikedom. Skillnad i
tolkning av vetenskapliga resultat kan ju
också redovisas som korrespondens i ve-
tenskapliga tidskrifter på sedvanligt sätt.

Informanters möjligheter att kom-
mentera forskningsmaterial berörs i
HSFRs etikregler i en rekommendation: 

»Forskaren bör ge uppgiftslämnare, un-
dersökningsdeltagare och andra berörda
tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt,
kontroversiella tolkningar etc i undersök-
ningsrapporten innan den publiceras. Den-
na rekommendation får inte tolkas så att
t ex de som är föremål för forskning skall
kunna hindra publicering av för dem nega-
tivt forskningsresultat. 

Om individuella uppgiftslämnare eller
andra berörda känner sig negativt berörda
eller orättmätigt kritiserade av forskarens
tolkningar och slutsatser, bör värdet av det
förväntade kunskapstillskottet vägas mot
de negativa konsekvenserna för de berörda
av en eventuell publicering.»

3. Denna de studerades möjlighet att
ta del av resultat och tolkningar innan de
publiceras och att redovisa egna eventu-
ella avvikande tolkningar eller värde-
ringar innebär dock inte någon rätt för
den eller de som studerats att censurera
forskaren, dvs att hindra denne från att
publicera sina resultat. 

Inte heller innebär det att de stude-
rande kan kräva att få tillbaka bandin-
spelningar eller dyl som gjorts medan
det informerade samtycket gällde. Det-
ta skulle kunna övervägas bara i mycket
exceptionella fall då det kan visas att
bandinspelningarna redan har vållat
och/eller sannolikt kommer att vålla de
studerade stor skada.»

Så yttrade sig
MFRs nämnd för etik


