
Den hippokratiska eden brukar vara
det första som många får i tankarna när
medicinsk etik kommer på tal. Och vis-
serligen spelar detta etiska rättesnöre
från antikens Grekland stor roll ännu
idag, något som emellertid inte bör få
undanskymma att medicinsk etik inte är
en statisk företeelse utan stadd i ständig
förändring.

Inte minst samhällssystemens orga-
nisation och utveckling i stort påverkar
synen på etik, inklusive den medicins-
ka. Ett aktuellt exempel är den debatt
som nyligen blossat upp om den svens-
ka sjukvårdens omhändertagande av
svårt sjuka invandrare som vistas ille-
galt i landet.

Här är Läkarförbundets uppfattning
att människor har rätt till vård utifrån
sina medicinska behov, utan hänsyn till
deras ekonomiska eller legala status.

Den snabbt växandemedicinska
kunskapsmassan som möjliggör nya ti-
digare inte påtänkta behandlingsmeto-
der kan utgöra en viktig anledning till
revision av etiska överväganden. Nya
diagnostiska möjligheter redan på fos-
terstadiet och på genetisk nivå en annan.
Hur den forskning bedrivs som lett fram
till de nya rönen är likaledes en etisk
fråga. Just i sistnämnda avseende – de
etiska principerna för medicinsk forsk-
ning som inbegriper människor – har en
omfattande revision av regelverket nyli-
gen genomförts och antagits av World
Medical Association (WMA). Det är
den s k Helsingforsdeklarationen som
nu efter tre års bearbetning och debatt
fått »ett nytt ansikte».

Den i mina ögon viktigaste föränd-
ringen är de skrivningar där skyddet  yt-
terligare förtydligas rörande personer
som deltar i medicinsk försöksverk-
samhet, t ex kliniska prövningar av nya
läkemedel, och att detta skydd rörande
människor i fattigare länder inte ur-
gröpts, oavsett vad lagstiftningen där el-
jest skulle tillåta.

Det är ingen hemlighetatt det un-

der den intensiva och långa diskussio-
nens gång funnits krafter som förordat
ett mindre starkt skydd för befolkning-
en i tredje världen, delvis med hänvis-
ning till dessa länders ekonomiska svå-
righeter att leva upp till kraven i sam-
band med den medicinska forskningen. 

Ett sådant tänkande leder emellertid
till att t ex läkemedelsföretag i den rika
delen av världen kan utnyttja situatio-
nen i fattigare länder till att forska fram
nya läkemedel som sedan aldrig kom-
mer dessa länders befolkning till del.
Ett viktigt krav – enligt WMAs förtyd-
ligande – är därför att det måste göras
troligt att de vetenskapliga framsteg
som försöken leder till även kan komma
befolkningen i landet till godo.

Länder som av ekonomiska skäl inte
kan förväntas ha råd att efterfråga det
terapeutiska resultatet av forskningen
skall således inte kunna utnyttjas på så-
dant vis av forskande företag. 

Lika viktig – särskilt för fattiga be-
folkningar – är regeln att prövning av
nya läkemedel normalt inte får ske med
placebo som jämförelse. Exempelvis
måste vid prövning av ett nytt aids-me-
del kontrollgruppen erbjudas bästa be-
fintliga terapi. Endast om det i det stu-
derade fallet inte finns något känt fun-
gerande alternativ får placebo använ-
das.

Samma sak gäller vid utprovning av
nya behandlingsmetoder etc, dvs att
kontrollgruppen inte får lämnas utan
behandling utan skall erbjudas vård
»lege artis».

Enligt Helsingforsdeklarationen
skall det inte vara möjligt att utan vida-
re avsluta ett forskningsprojekt när det
bedöms som slutfört och därmed bara
avbryta behandlingen av försöksperso-
ner och kontrollgrupp. Båda kategorier-
na måste garanteras fortsatt vård och te-
rapi.

Självfallet understryker deklaratio-
nen vikten av utförlig information till
försökspersonerna, vilkas deltagande
måste bygga på informerat samtycke.

Man skall kunna säga nej till att delta i
ett försök utan att riskera en sämre be-
handling. Klara regler finns också för de
situationer där personen inte själv är
förmögen att ge sitt samtycke.

En annan aspektav forskningsetik
är kravet på »genomskinlighet» vad
gäller forskarens beroendeförhållan-
den. Såväl i ansökan till etiska kommit-
téer rörande forskningens uppläggning
som vid publicering av resultaten mås-
te framgå forskarens ställning i förhål-
lande till uppdragsgivare och finansiä-
rer, samt potentiella intressekonflikter i
sammanhanget.

Detta är information som underlättar
för alla intressenter i omvärlden att be-
döma ett forskningsarbetes relevans.
Forskningsetik är inte något som enbart
berör forskarsamhället eller medicinens
företrädare utan bör vara en angelägen-
het för alla och envar i samhället. 

Det är bakgrunden till att Läkarför-
bundet i en nära framtid hoppas kunna
publicera en auktoriserad svensk över-
sättning av den nya Helsingforsdeklara-
tionen. Det bör underlätta för en vidare
krets, t ex inom patientföreningarna, att

ta del av och
göra sina in-
tressen gällan-
de inom forsk-
ningsetiken.
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