
H
elsingforsdeklarationens fem-
te revision stärker på konkreta
sätt individens rättigheter [1].
Alla försökspersoner ska ex-

empelvis garanteras den behandling
som visats vara bäst (best proven) när
en studie avslutats, vem som betalar
forskningen måste vara klart för
försökspersonerna och såväl positiva
som negativa resultat ska offentliggö-
ras. Vidare har man i deklarationen vid-
gat gränserna så att den nu omfattar
både biomedicinskt material och identi-
fierbara data. Inte bara läkare, utan alla
som deltar i medicinsk forskning upp-
manas följa deklarationen. Nytt är ock-
så ett tydligt socialt perspektiv på de
etiska frågorna: exempelvis uppmärk-
sammas särskilda behov hos fattiga och
medicinskt missgynnade grupper. 

Många av nyheterna utökar alltså
den enskildes skydd. Det speglar ut-
vecklingen inom åtminstone västvärl-
dens hälso- och sjukvård och är i grun-
den positivt, även om konsekvenserna
kan diskuteras. 

WMA (The World Medical Associa-
tion), som fastställde den första utgåvan
av Helsingforsdeklarationen 1964, har
långt ifrån ensamrätt på forskningsetis-
ka principer. Efter hand finns flera vari-
anter, exempelvis från EU, ICH (Inter-
national Conference on Harmonisa-
tion), Unesco och CIOMS (Council for
International Organizations of Medical
Sciences). EUs riktlinjer är juridiskt
bindande i länder som anslutit sig till
den så kallade biokonventionen, men i
övrigt står det i princip länder och fors-
kare fritt att följa den konvention som
passar bäst. För dem som vill följa alla
kan mängden av etiska deklarationer å
andra sidan vara ett problem, och röster
har höjts för en harmonisering [2]. 

Under alla omständigheter borde det
rimligen finnas en lag om att all medi-
cinsk forskning på människa granskas
etiskt. Idag finns i Sverige ett sådant
krav bara för läkemedelsprövningar,
men Socialdepartementet arbetar på en
lag som ska gälla all medicinsk forsk-
ning på människa. För djur finns sådan
lag sedan tio år tillbaka! 

I Helsingforsdeklarationen betonas
att studier ska bedömas av oberoende
etikkommittéer. Man förespråkar också
kontroll av pågående forskning. Men
värdländerna åläggs inget specifikt an-
svar för att upprätta etikkommittéer. 

Både inför och efter den senaste re-

visionen har Helsingforsdeklarationen
debatterats livligt. Bland annat har an-
vändningen av placebo stått i fokus, lik-
som synen på informerat samtycke vid
epidemiologisk forskning, och hur be-
greppet »best proven« (den behandling
som visats vara bäst) ska tolkas. Dis-
kussionen är i högsta grad välkommen.
Forskarsamhällets etiska nivå är för-
modligen minst lika beroende av en ak-
tiv och fortlöpande diskussion som av
skarpt formulerade principer. Helsing-
forsdeklarationens paragraf om placebo
kan tjäna som exempel på detta.

I den fjärde utgåvan av deklarationen ly-
der paragraf 3, avsnitt II, som följer:
»In any medical study, every patient –
including those of a control group, if any
– should be assured of the best 
proven diagnostic and therapeutic 
method. This does not exclude the use of
placebo in studies where no proven di-
agnostic or therapeutic method exists.«

Som en del har påpekat innebär for-
muleringen i paragrafen, strikt tolkad,
ett förbud mot att en ny medicin testas
mot en etablerad, eftersom de som får
den nya substansen inte får den behand-
ling som visats vara bäst [3, 4]. Detta
förbud är orimligt och har sannolikt bi-
dragit till att försvaga paragrafens inne-
börd. Att testa nya mediciner mot pla-
cebo, trots att etablerad terapi finns, har
därför av många betraktats som en ac-
cepterad företeelse, stick i stäv med
Helsingforsdeklarationens hållning. 

En rapport i New England Journal of
Medicine 1997 blev startskottet för ett
intensivt meningsutbyte om placeboan-
vändning [4]. I tidskriftens ledare kriti-
serades placebokontrollerade studier
om vertikal smitta av aids/HIV i ut-
vecklingsländer [5, 6]. Studiernas syfte
var att testa en billig metod för att hind-
ra smitta från mor till barn med zidovu-
din (AZT). Studierna sponsrades av
National Institutes of Health i USA.
Det etiska dilemmat var att en liknande
metod med samma medel, men ett an-
nat protokoll, vid samma tid var etable-
rad i USA. 

Upplägget försvarades med att for-
muleringen »best proven diagnostic
and therapeutic method« tolkades lo-
kalt, inte globalt. Eftersom metoden i
USA inte var etablerad i länderna där
studierna genomfördes, saknade länder-
na alltså en sådan »bästa metod«, löd
argumentet. En placebokontrollerad un-

dersökning var också det snabbaste och
mest relevanta sättet att få svar på om
den billigare metoden var effektiv, an-
såg man. Andra, bland annat FDA
(Food and Drug Administration) och
ICH som försvarat placebo, har pekat
på att det kan vara nödvändigt att testa
nya metoder mot placebo eftersom jäm-
förelser med en etablerad substans ris-
kerar att försvåra bedömningen av den
testade substansens effekt [3].

Inför den femte revisionen, som antogs
hösten 2000, trodde nog många att
WMAs hållning till placebo skulle
luckras upp. Istället lyder nu paragraf
29 så här:
»The benefits, risks, burdens and effec-
tiveness of a new method should be
tested against those of the best current
prophylactic, diagnostic and therapeu-
tic methods. This does not exclude the
use of placebo, or no treatment, in stud-
ies where no proven prophylactic, di-
agnostic or therapeutic method exists.«

Förändringen är således marginell.
Det finns naturligtvis inga säkra belägg
för att antalet placebokontrollerade stu-
dier på senare tid har minskat i fall där
det finns etablerad terapi. Men debat-
tens intensitet tyder på att placebofrå-
gan tas på större allvar nu än tidigare.
Att WMA ganska nyligen modifierade
paragrafen med en förklarande not är
kanske också ett tecken på det. 

Frågan om hur placebo bör använ-
das är mycket svår. Å ena sidan finns
behovet att skydda befolkningar i fatti-
ga länder – där etiska kommittéer ofta
saknas – från försök för vilka den in-
dustrialiserade världen ändå är testpro-
duktens slutmål. Å andra sidan är det
högst motiverat att utveckla metoder
som fungerar i den verklighet som rå-
der i dessa länder. 

Bland de större organisationerna
tycks CIOMS inta en mellanställning i
frågan om placebo. Den hävdar att »re-
searchers working in developing
countries have an ethical responsibility
to provide treatment that conforms to
the standard of care in the sponsoring
country, when possible«. Formulering-
en ger dock det besynnerliga intrycket
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att samma undersökning bör bedömas
olika beroende på varifrån forskaren
och pengarna kommer [7]. Kanske är
hållningen inte underligare än att vissa
vill relativisera begreppet »best proven
method«? 

Fyra personer från olika intressegrupper
fick i BMJ i ett decembernummer 2001
kommentera Helsingforsdeklarationen
[8]. I princip angriper de alla deklara-
tionens protektionistiska tendens, men
utifrån olika perspektiv. 

Richard Doll, epidemiolog i Oxford,
beklagar kravet på informerat sam-
tycke. Det omöjliggör stora databasera-
de epidemiologiska studier, anser han.
Det finns förvisso argument för att i
vissa fall göra undantag från Helsing-
forsdeklarationens princip. Men det
kräver ett betydligt bredare godkännan-
de från befolkningen än vad etikkom-
mittéer, som ofta har en skriande oba-
lans mellan sjukvårdspersonal och lek-
män, idag kan erbjuda. Ett av Dolls
egna argument, att man genom att in-
hämta samtycke från patienter riskerar
att riva upp gamla sjukhistorier och or-
saka onödig skada, är uttryck för en pa-
ternalism som i sig själv är betydligt
mer skadlig.

Då är sydafrikanen Stephen M Toll-
mans skäl för att vilja underlätta forsk-
ning i utvecklingsländerna mer tillta-
lande. Helsingforsdeklarationens ambi-
tioner är goda, menar han, men fattiga
länders sjukvårdssystem saknar resur-
ser att leva upp till dem. Förutom para-
graf 29 gäller det principen att medi-
cinsk forskning är försvarbar bara om
det finns en rimlig chans att befolk-
ningen i det land där forskningen utförs
kan få glädje av resultaten (paragraf
19). Även kravet att försökspersonerna
vid studiens slut ska få tillgång till den
profylaktiska, diagnostiska eller tera-
peutiska metod som visat sig vara bäst
kan vara svårt att uppnå (paragraf 30).
Med dessa etiska principer hade forsk-
ning som lett fram till exempelvis oral
rehydreringsterapi och billiga kirurgis-
ka metoder aldrig kommit till stånd, re-
sonerar han. 

Tollman förutsätter alltså att det är
de fattiga länderna själva som ska stå
för de kostnader som Helsingforsdekla-
rationens krav medför. Men som Tor-
björn Tännsjö har föreslagit skulle u-
ländernas stora sjukdomsbörda kunna
betraktas som en resurs som läkeme-
delsföretag efterfrågar för att få göra
försök på [4]. Därmed skulle regeringar
i dessa länder ges en god möjlighet att
kunna förhandla utifrån deklarationens
krav för att dra till sig några av de re-
surser som saknas, resonerar han. Frå-
gan är bara hur realistisk tankegången

är. Den håller definitivt inte för sjukdo-
mar som malaria och leishmaniasis,
som inte finns i den rikare världen.

Grundfrågan i Tollmans resonemang
är hur som helst central. Är det etiskt
riktigt att ställa så höga krav på forsk-
ningsetiken att forskning med potenti-
ellt stor betydelse för befolkningar i fat-
tiga länder inte kan utföras, eller bör
man se forskningsetiken i en lokal kon-
text och tumma på etiken för att uppnå
målet om en bättre sjukvård? Får målet
helga medlen? Hur man svarar beror i
hög grad på om man är utilitarist (en
som strävar efter största möjliga fördel
för största möjliga antal människor) el-
ler om man utgår från pliktetiska prin-
ciper (bedömer en handling utifrån
pliktkänsla snarare än utifrån denna
handlings konsekvenser). Helsingfors-
deklarationen tycks på flera punkter an-
sluta sig till utilitaristerna – exempelvis
när det gäller bedömningen av fördelar
kontra risker med ett försök – medan
man på andra punkter intar en mer de-
ontologisk hållning.

Motivet att skydda individen mot oetisk
forskning är grundläggande för Hel-
singforsdeklarationens existens. Ett så-
dant behov finns fortfarande, men Hil-
da Bastian vid Cochraneinstitutet i Au-
stralien vänder på myntet. Att delta i ett
försök har blivit ett effektivt sätt att få
tillgång till nya mediciner, menar hon.
Många forskare har också påpekat att
patienter som deltar i ett kontrollerat
försök – oavsett om de ingår i kontroll-
gruppen eller får aktiv behandling –
ofta får bättre vård än de som står utan-
för försöket. Om det stämmer, och det
är mycket som talar för det, äventyras
hela basen för Helsingforsdeklaratio-
nen.

En annan viktig fråga är vem som
ska bestämma de etiska principerna.
WMA har 80 medlemsländer, men bara
ett fåtal från Afrika. I den mån Helsing-
forsdeklarationen betraktas som ledan-
de för världens medicinska forsk-
ningsetos sätter den standarden för mil-
jontals människor som den i princip
inte har mandat över. Som Bastian på-
pekar är WMA en politisk organisation
som främst representerar forskarna och
inte de utforskade. I de forskningsetiska
kommittéerna är representanterna för
samhället fortfarande för få, inte minst i
Sverige. Bastian menar att det är en stor
brist i Helsingforsdeklarationen att den
inte hämtar sin bas från dem den vill
beskydda. Den har inget ansvar för
andra än sig själv och den medicinska
professionen. Kanske är det för mycket
att hoppas på att en organisation som
inte involverar samhället i beslutspro-
cessen skall kunna leda den etiska ut-

vecklingen i en mer demokratisk värld,
skriver hon. 

WMAs styrelse har glädjande nog
aviserat att man vill bredda kontakt-
ytorna till omvärlden i revideringspro-
cessen. Universiteten, läkemedelsin-
dustrin och etiker är välkomna, har An-
ders Milton påpekat. Men var är männi-
skorna som är föremål för forskningen?
frågar man sig. 

På DN-debatt (29/1) påpekade soci-
alminister Lars Engqvist (s) och utbild-
ningsminister Thomas Östros (s) att de
avsatt pengar för att stimulera debatten
på stamcellsområdet. Glädjande? Nej,
inte särskilt. För samtidigt säger minist-
rarna ja till terapeutisk kloning och
förordar en skyndsam utredning för att
göra de lagändringar som krävs för så-
dan forskning. Vad ska då herrarna med
debatten till? Vi har bestämt oss, vi gör
som vi vill och så kan väljarna diskute-
ra frågan senare, tycks budskapet vara.
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