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❙ ❙ Den medicinska forskningsetiken var under århundraden
en del av den allmänna läkaretiken. Det betydde, först och
främst, att en läkare aldrig skulle ge sin patient annan be-
handling än den som han trodde skulle gagna honom eller
henne. Denna grundregel gällde såväl för beprövade meto-
der och medel som för nya, oprövade. För det radikalt nya
och kanske farliga, återigen, hade den forskande läkaren all-
tid sig själv att tillgå som jungfruligt experimentfält.

I och med forskningens, inte minst den kliniska forskning-
ens, expansion under 1900-talet blev den traditionella, på
ståndaktig välvilja grundade etiken inte föråldrad men väl i
behov av specificeringar och anpassningar till en alltmer
komplicerad vetenskaplig och organisatorisk verklighet. Me-
toder och medel för diagnos och behandling blev, på gott och
ont, mer potenta. Mer kunde göras för att bota och lindra, men
också, tyvärr, för att skada eller på annat sätt besvära patien-
ter och andra försökspersoner. Det behövdes därför en mer in-
gående etisk reflektion kring forskningens värde och pris:
dess värde för forskare, försökspersoner och andra, och det
pris som i första hand försökspersoner rimligen kunde förvän-
tas betala. 

Det var dags för medicinsk forskningsetik att bedrivas i
egen rätt, med kraft och eftertanke.

En historiens ironi
Det hör till historiens ironier och tragik att en vital medicinsk
forskningsetisk reflektion kom till stånd först efter det att ett
stort antal läkare på 1930- och 1940-talen – under den nazis-
tiska eran i Europa – flagrant brutit mot all traditionell läkar-
etik. Till det andra världskrigets rättsliga efterspel hörde så-
ledes den forskningsetiska regelsamlingen Nürnberg-
kodexen (1947), som redan från början slår fast: »Den
mänskliga försökspersonens frivilliga samtycke är absolut
avgörande.» Detta var vad som behövde sägas just då och
där, i ett Tyskland på väg att resa sig ur ett drygt decennium
av medicinskt och annat barbari. Men det blev också start-
skottet för vidare etisk reflektion och reglering. 

Fram till denna dag har något dussin mer eller mindre in-
flytelserika och internationellt präglade etiska deklarationer,
kodexar eller riktlinjer av relevans för biomedicinsk forsk-
ning formulerats. I en klass för sig står Helsingforsdeklaratio-
nen, initialt avfattad 1964 inom ramen för World Medical As-
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sociation, senare reviderad fyra gånger, senast 1996. Detta är
den moderna medicinska forskningsetikens klassiker. Den
följer upp den traditionella läkaretikens inriktning på den en-
skilde patienten, och den framhäver, liksom tidigare
Nürnbergkodexen, kravet på informerat, frivilligt samtycke
från dem som enrolleras som försökspersoner.

Sju kriterier för etiskt hållbar klinisk forskning
Var står vi så idag i den medicinska forskningsetiken? Tre
amerikanska forskare, alla knutna till National Institutes of
Health (NIH), har nyligen ställt sig den frågan. De frågar sig
närmare bestämt: Vad är det som gör klinisk forskning etiskt
hållbar? [1].

De blir inte svaret skyldiga, allra minst i egna ögon. De gör
anspråk på att i sju punkter – som motsvarar sju etiska krav el-
ler kriterier – framställa ett »systematiskt och sammanhäng-
ande ramverk» för etisk bedömning av kliniska vetenskapli-
ga undersökningar. För att en undersökning skall vara etiskt
hållbar måste samtliga kriterier vara (mer eller mindre) upp-
fyllda; kriterierna är alla nödvändiga och tillsammans till-
räckliga för en positiv etisk bedömning. 

De sju kriterierna är: 

1. Socialt, vetenskapligt eller kliniskt värde. Undersökning-
en måste befrämja hälsa eller leda till (hälsorelaterad) kun-
skap.

2. Vetenskaplig validitet. Undersökningen måste genomfö-
ras enligt en strikt metodologi, som säkerställer validitet och
reliabilitet.

3. Rättvist urval av försökspersoner. De från strikt veten-
skaplig synpunkt lämpligaste bör väljas, inte de svaga och
sårbara (som får bära undersökningens bördor) eller de star-
ka och privilegierade (som tar för sig av dess eventuella för-
delar).

4. Ett gynnsamt förhållande mellan risker och fördelar. Ris-
ker minimeras och fördelar maximeras – och fördelarna för
deltagande individer plus kunskap vunnen åt »samhället»
väger tyngre än deltagarnas risker att skadas. 

5. Oberoende granskning. En kommitté (eller liknande) som
besitter en bred, relevant sakkunskap skall i förväg bedöma
– och tillstyrka, eller tillstyrka efter förbättringar – under-
sökningen.

6. Informerat samtycke. Försökspersoner måste informeras
om undersökningens syfte, genomförande, risker m m samt
därefter avge sitt frivilliga samtycke till att delta.

7. Respekt för försökspersoner före, under och efter under-
sökningen. Tystnadsplikt iakttas, kontinuerlig information
ges om undersökningens resultat, eventuella nya risker m m.
Rätten att dra sig ur tillförsäkras försökspersonerna.

Vad innebär dessa kriterier?
Det första kriteriet – socialt, vetenskapligt eller kliniskt vär-
de – innebär bl a att undersökningsresultat bör vara sådana
att de nu eller i framtiden realistiskt kan tänkas leda till nå-
gon form av hälsobefrämjande åtgärd. Det innebär också att
resultat bör spridas och bli tillgängliga för alla som kan bru-
ka dem till att förbättra individers och gruppers hälsotill-
stånd.

Två grundläggande etiska skäl för kriteriet anförs:
– Begränsade resurser skall användas med ansvar, ty mäng-

den av värdiga ändamål, medicinska och andra, är oändlig. 

– Man skall inte besvära försökspersoner, än mindre utsätta
dem för påtagliga risker, om utsikterna att vinna värdefull
kunskap är små eller obefintliga.
Det andra kriteriet – vetenskaplig validitet – sammanhäng-

er nära med det första. De grundläggande etiska skälen är de-
samma. Resurser skall inte ödas på metodologiskt lösliga el-
ler inkompetent utförda undersökningar, och ingen skall be-
sväras som försöksperson för så vetenskapligt ovärdiga ända-
mål. Kriteriet innebär också att det vid jämförande behand-
lingsstudier måste föreligga oklarhet eller oenighet inom ve-
tenskapssamhället om vilken behandling som är bäst. Man
skall inte förbruka resurser, kompetens och försökspersoner
på att besvara en fråga som, enligt rådande konsensus, redan
är besvarad. 

Det tredje kriteriet – rättvist urval av försökspersoner –
kräver, positivt, att de personer som utväljs som försöksper-
soner i första hand är de som passar undersökningen utifrån
dess vetenskapliga syfte samt att de utvalda är de som kan för-
väntas ha den största nyttan av att delta. Detta kan t ex inne-
bära att barn, kvinnor eller individer av vissa raser väljs ut,  ef-
tersom studerade sjukdomar, behandlingar etc främst, eller
uteslutande, berör individer ur dessa kategorier. Kriteriet krä-
ver också att försökspersoner inte skall utväljas blott för att de
är svaga, oskyddade, i beroendeställning eller dylikt – och
därmed lättare än andra att locka, tubba eller tvinga till tjänst
som försökspersoner. Historiskt sett har just dessa på grund
av sin förmenta lättillgänglighet inte sällan valts ut att bära
forskningens bördor. Inte heller de fysiskt eller socialt starka
bör utväljas blott på grund av sin styrka, och därmed inte hel-
ler ha förtur till de eventuella fördelar som försökspersoner
kan komma att åtnjuta.

Det fjärde kriteriet – ett gynnsamt förhållande mellan ris-
ker och fördelar – kräver osäkra men etiskt nödvändiga be-
dömningar av hur skadande eller välgörande det kan bli för
individen att delta som försöksperson. Vad kan inträffa? Hur
troligt är det att det eller det inträffar? Och vad blir de lång-
siktiga följderna? Risker och fördelar måste sedan bedömas
stå i rimlig proportion till varandra. Framför allt får riskerna
inte överväga, medan omvänt en övervikt av fördelar inte le-
der till några etiska bekymmer. Emellertid, även om risker-
na för deltagande försökspersoner överväger, är det, enligt
författarna, inte säkert att man bör avstå från den tilltänkta
undersökningen. En avvägning mellan individens och sam-
hällets intressen – underförstått till samhällets fördel – kan
bli aktuell. Detta är, inser man, rejält kontroversiellt. Märk-
ligt är bara att författarna inte direkt tar sin tillflykt till det in-
formerade samtycket som en möjlig väg att rädda etiken åt
en sådan undersökning.

Det femte kriteriet – oberoende granskning – är till för att
enskilda forskares speciella intressen, ambitioner, värde-
ringar, konflikter eller ambivalenser inte skall tillåtas sned-
vrida en undersöknings uppläggning eller genomförande.
Detta är en viktig funktion i ett sunt vetenskapssamhälle, lik-
som för en sund relation mellan vetenskapssamhället och
samhället i stort.

Det sjätte kriteriet – informerat samtycke – kräver ingen
vidare presentation. Ty detta är den moderna forskningseti-
kens signum nummer ett. Just därför har författarna ett gott
öga till det. Informerat samtycke överbetonas ofta, menar de,
särskilt i amerikansk medicinsk etik, vars intresse för pati-
entautonomi närmar sig »besatthet». Saken är, menar förfat-
tarna, att informerat samtycke aldrig räcker för att etiskt rätt-
färdiga en undersökning – aldrig ensamt, för sig. Det är sant. 

Mindre välbetänkt av författarna tycks det mig att betrak-
ta informerat samtycke som blott ett »procedurkrav», som
för sin etiska substans återfaller på sådant som respekt för in-
dividers/patienters intressen. Sant är, att man ibland inte kan
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efterfråga något informerat samtycke – från exempelvis den
medvetslöse, eller det lilla barnet – men att man likväl före-
tar en undersökning på individen i fråga. Man grundar då sitt
handlande på att nära anhörig, eller rättsligt ombud, ställfö-
reträdande samtyckt. Man kan också åberopa en tidigare ut-
tryckt vilja, »advance directive». Eller man förutsätter sam-
tycke om det gäller ett ingrepp som kan vara akut livräddan-
de. 

Inga sådana, mer eller mindre etiskt legitima, undantag
från tillämpning av kriteriet informerat samtycke rubbar
dock, i mina ögon, den värdighet i centrum av forskningseti-
ken som just detta kriterium åtnjuter. Kravet på informerat
samtycke står för en etisk och existentiell radikalism som är
omistlig. 

Det sjunde kriteriet handlar om att respektera och bry sig
om försökspersonerna från början till slut i forskningspro-
cessen. Nyckelord är kontinuerlig information, förtroende,
partnerskap, omsorg och bevarad frihet att stiga av.

Hur skall kriterierna användas?
Hur skall då de sju kriterierna användas? Vem skall bruka
dem? Författarna har haft såväl de praktiserande forskarna
själva som anslagsgivande instanser och granskande kom-
mittéledamöter i åtanke. De behöver alla etiska riktlinjer att
hålla sig till. 

Forskarna känner sig strax hemma genom att de sju krite-
rierna uppställts i »kronologisk ordning» efter forskningspro-
cessens olika faser: från den initiala hypotesbildningen, över
rekryteringen av försökspersoner, till det praktiska genomfö-
randet av själva undersökningen. Detta är, menar man, ett
framsteg jämfört med de forskningsetiska dokument – från
Nürnbergkodexen och framåt – som gått före. Dessa har i re-
gel varit av ad hoc-karaktär, dvs de har under trycket av aktu-
ella händelser, skandaler eller dylikt profilerats för att belysa
och hantera någon delaspekt av den medicinska forsknings-
etiken. Först nu, i och med de kronologiskt ordnade etiska kri-
terierna, tas ett samlat grepp på ämnet, så att alla aspekter blir
synliga i sina rätta inbördes relationer. Författarna gör an-
språk på att utreda, demonstrera och etiskt reglera det 
övergripande sammanhanget i den kliniska forskningseti-
ken.

Men det är alltså inte bara forskarna som får sitt. Lika
mycket är det de sakkunniga granskarnas (i forskningsetis-
ka kommittéer eller liknande) behov som författarna velat
tillgodose med sin systematiska upparbetning av en norma-
tiv klinisk forskningsetik. Detta blir synligt på (minst) två
sätt:

Författarna vill för det första samla upp, bygga på och till
slut nå en bit högre i etisk insikt än man gjort i den långa ra-
den av granskningskommittétillvända deklarationer, regel-
samlingar och riktlinjer som med Helsingforsdeklarationen
som ett slags ryggrad upprättats under fyra–fem decennier.
Det systematiska greppet, som inte bara beaktar alla relevan-
ta etiska aspekter utan också uppför dem i god ordning, är
gynnsamt för en användare som lever under tidsekonomisk
press; det passar som hand i handske åt de granskare som 
befolkar forskningsetiska kommittéer (eller motsvaran-
de).

För det andra: som en påpasslig anpassning till sakkunni-
ga granskares behov börjar man med två krav eller kriterier
– värde och validitet – som ofta slås samman till ett krav på
»god forskning». Bedömningarna är här i hög grad inomve-
tenskapliga, vilket bör ge goda chanser till konsensus inom
rimlig tid. Kan ett antal projekterade undersökningar avfö-
ras från dagordningen redan här – i enlighet med slagordet
»dålig forskning är dålig etik» – är mycket vunnet för arbets-
tyngda kommittéledamöter.

Sjupunktsmodellen är universell
Den behändiga anpassningen till forskares och sakkunniga
granskares tankevanor och arbetsvillkor får dock inte förle-
da någon att tro att författarna är pragmatiker av den enkla-
re sorten. Tvärtom betonar de att den ordning i sju punkter
de framställt är av principiell natur och »begreppsligt pri-
mär» i förhållande till konkreta frågor om principernas prak-
tiska tillämpning, genomslag och upprätthållande. De etiska
principerna, kriterierna och kraven måste först klargöras.
Det är det författarna nu menar sig ha gjort. 

Så följer tolkningar, tillämpningar och anpassningar till
partikulära sammanhang av social, kulturell, ekonomisk el-
ler rent lokal art. I grunden är sjupunktsmodellen universell
och öppen för tillämpningar, i tolkad och anpassad form,
överallt och i alla sammanhang där klinisk forskning be-
drivs. Universalitet betyder här överensstämmelse med hur
»vettiga människor», »reasonable people», tänker och vär-
derar – t ex om de själva skulle tillfrågas om deltagande som
försökspersoner i en klinisk undersökning.

Men säg den universalitet (av detta slag) som varar 
för evigt. Författarna drar en parallell med den amerikans-
ka konstitutionen och dess stadganden, vars anspråk på 
universell giltighet torde imponera mer än det mesta 
på genomsnittsamerikanen (han eller hon må sedan va-
ra konservativ eller liberal). Varken den amerikanska kon-
stitutionen eller den forskningsetiska modell i sju steg som
författarna formulerat är immun mot omtolkningar, smärre
modifikationer eller mer betydande revisioner. Sådant hän-
der, och det åstadkoms, i sista hand, av mer djupgående 
förändringar inom vetenskapen eller i den allmänna erfaren-
heten. 

Inom överskådlig tid duger dock de sju systematiskt ord-
nade etiska kriterierna till att hantera både den enighet som
eftersträvas inom vetenskapssamhället, och den »rimliga 
oenighet» kring tolkningar, tillämpningar och eventuella yt-
terligare kriterier som där också måste uppkomma från tid
till annan. Därom är författarna övertygade.

Mer än en checklista behövs
Den sammanställning av sju kliniska forskningsetiska krite-
rier som författarna gjort kan säkert vara en nyttig checklis-
ta för såväl jäktade ledamöter i forskningsetiska kommittéer
som andra som behöver en snabb översikt – inklusive en
uppdaterad litteraturöversikt (låt vara med transatlantisk
slagsida). Samtidigt måste man inse att en etisk checklista
inte blir mer etisk än vad sammanhanget där den används
tillåter eller inspirerar till. Den etiska halten blir beroende av
svårfångade men i en forskarmiljö högst påtagliga fenomen
som anda, etos, grundhållning – för att inte säga vishet och
kärlek (eller brist på dessa). 

Om något i grunden gått snett i en forskarmiljö, så att där
inte finns kärlek till läkekonsten, till kunskapen och männi-
skorna, då kan även den bästa checklista bli etiskt kraftlös el-
ler rent tvivelaktig. Om vart och ett av uppställda kriterier
tolkas på ett okänsligt, egocentriskt eller slarvigt sätt, med
forskarens egenintresse eller önsketänkande i centrum, kan
slutresultatet bli en forskning som inte ger någon värdefull
kunskap utan blott okunskap som ovärdigt behandlade för-
sökspersoner fått betala priset för. 

Men givetvis är det det omvända vi önskar oss: en serie
etiska kriterier vars tolkning och tillämpning kröns av kärle-
ken till konsten, kunskapen och människorna. 
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