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Upp till en miljon dollar i bö-
ter för forskningsinstitutionen
och 250 000 dollar i böter för
den enskilda forskaren. 

Det vill amerikanska Depart-
ment of Health and Human Ser-
vices införa för brott mot de reg-
ler som skyddar försöksperso-
nerna i klinisk forskning.

När den biomedicinska industrin i
USA växer, så växer också förväntning-
arna på snabba resultat. De regler som
ska garantera försökspersonernas sä-
kerhet tycks allt oftare bli åsidosatta.

En 18-årig pojke som dog förra hös-
ten efter ett experiment med genterapi,
är det mest kända offret för dessa regel-
brott. Vare sig pojken eller hans familj
hade informerats om att två för-
söksapor tidigare dött i ett motsvarande
försök. Pojkens leverfunktion var dess-
utom så dålig att han inte borde ha ac-
cepterats som försöksperson över hu-
vud taget.

Bristande säkerhet
Fallet med pojken blev extra upp-

märksammat för att det handlade om en
så ung person och om ett försök drivet
av en känd forskare vid ett ansett uni-
versitet. Men rapporterna om bristande
säkerhet vid kliniska experiment i USA
har duggat tätt de senaste åren. Här är
några exempel: 

Bara 39 av totalt 691 dödsfall och
sjukdomar bland patienter som deltagit
i olika genterapiförsök blev direkt in-
rapporterade så som reglerna kräver.

• Forskare vid Illinois-universitetet i
Chicago anklagas för att inte ha skaffat
sig försökspersonernas »informed con-
sent» i en studie av ett antipsykotiskt lä-
kemedel.

• Ett medel avsett att hindra avstöt-
ningen av transplantat, utvecklat av
Minnesota-universitetet, stoppades av
Food and Drug Administration FDA se-
dan det visat sig att läkemedlet aldrig
registrerats hos myndigheterna. 

Universitetet hade inte heller inrap-
porterat de allvarliga biverkningar som
noterats. 

• FDA har mellan 1997 och 1999
skrivit 36 varningsbrev till forskare på
det biomedicinska området. Varningar-

na gäller bland annat dålig kontroll av
vilka försökspersoner som antagits till
ett experiment, att kliniska forsknings-
försök inte anmälts till de interna för-
sökskontrollnämnderna, att man inte
fått försökspersonernas godkännande
och att biverkningar och negativa resul-
tat inte rapporterats in.

• En ny rapport från Department of
Health and Human Services klagar över
»minimala framsteg» när det gäller
kontrollen av statligt finansierad klinisk
forskning. 

Enligt utredaren June Gibbs Brown
återstår mycket att göra när det gäller t
ex att stödja och kontrollera universite-
tens försökskontrollnämnder (institu-
tional review boards).

• Försökskontrollnämnderna funge-
rar ofta dåligt, visar en annan rapport.
De har inte sällan för få medlemmar och
är överlastade med arbete. Det händer
också att medlemmar deltar i besluten
om ett forskningsprojekt där de själva är
inblandade, eller på annat sätt är jäviga.

Indraget stöd
Myndigheterna har hittills haft bara

ett straff mot brott mot de regler som
styr den kliniska forskningen. Det är att
för en tid dra in allt offentligt stöd till
den slarvande institutionen. Det handlar
alltså inte bara om stödet till det aktuel-
la projektet, utan till alla statsfinansie-
rade projekt vid institutionen och
kanske många miljoner dollar. 

Det krävs allvarliga regelbrott för att
detta straff ska tillämpas, men det har
ändå använts sju gånger på mindre än
två år. 

Det nya förslaget – kraftiga böter för
den skyldiga institutionen och forska-
ren – kan ses som en utökning av »straf-
farsenalen» så att man har ytterligare en
möjlig sanktion att ta till.

Stärkt skydd 
Andra förslag handlar mer om att

stärka skyddet för försökspersonerna.
Ett går ut på att förstärka universitetens
försökskontrollnämnder med utomstå-
ende bedömare. 

Ett annat förslag gäller att kliniska
forskare som vill ha statsanslag från den
stora anslagsgivaren NIH (National
Institutes of Health) måste skaffa sig
särskild utbildning i forskningsetik.

Universiteten, representerade av Al-
lan C Shipp från Association of Ameri-
can Medical Colleges, hävdar för sin del
att man naturligtvis vill slå vakt om för-
sökspersonernas säkerhet men att det
inte är så lätt.

– Regelsystemet gör arbetet enormt
tidsödande och dyrt. Om NIH och andra
myndigheter kräver ännu större sats-
ningar, så måste NIHs anslag till uni-
versiteten öka, menar Allan C Shipp. 

Vill lita till självsanering
Bioteknikbranschen å sin sida tror

mer på självsanering än på en skärpt
lagstiftning.

– Regelverket kring en ny teknologi
som genterapi får inte vara för stelt. Det
måste vara flexibelt nog att kunna an-
passa sig till utvecklingen, säger till ex-
empel viceordföranden för Genzyme,
Lisa Raines.

Läkemedelsindustrin betalar allt mer
för att få kliniska försök utförda. Detta
har lett till en ökad jakt på försöksper-
soner, och till att helt »fel» patienter bli-
vit enrollerade i försöken.

Mer pengar 
står på spel
Till detta kommer att forskarna nu-

mera själva har rätten att exploatera sina
fynd, även om det är staten som finansi-
erat deras arbete. Många tjänar nu
mycket mer på olika biotekniska före-
tag än på sin akademiska anställning. 

Juridikprofessorn Lori B Andrews
menar därför i ett debattinlägg att den
nuvarande lagstiftningen kanske måste
ses över.

– Den utvecklades på 1970-talet för
en mer hänsynsfull och mindre kom-
mersiell forskargeneration. 

– Nu står mer pengar på spel, kon-
flikterna mellan olika intressen är hår-
dare, mer forskning görs på laboratori-
eprov tagna för andra ändamål, och
genforskningen ökar risken för integri-
tetskränkningar.

– Forskarna tycks allt mer gå in i sin
nya roll som företagare. Universiteten
och myndigheterna måste därför på-
minna dem om deras ansvar inför pati-
enterna och inför samhället, skriver
Lori B Andrews.

Ingela Björck
frilansjournalist

Lagstiftning ska skydda försökspersoner i USA

Förslag om höga böter för brott
mot regler för klinisk forskning


