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❙ ❙ Det informerade samtycke som Lars Werkö lyfter fram i en
artikel i detta nummer av Läkartidningen har blivit ett nyck-
elbegrepp inom både sjukvård och forskning. Werkö tar upp
viktiga frågor kring informerat samtycke i relation till den pa-
tientnära forskningen. Detta har aktualiserats bl a genom de
nya EU-direktiven. Enligt dessa betonas att informationen
skall vara både adekvat och uttömmande. Man får anta att syf-
tet är att försökspersonerna skall få en möjlighet att bättre
kunna fatta ett rationellt beslut. Det informerade samtycket
kan sålunda fungera som ett sätt att visa respekt för en persons
autonomi. Omedelbart förefaller det också rimligt att anta att
ju mer information man får, desto mer välgrundade beslut kan
man fatta. 

Frågan är emellertid om inte de ökade kraven på framför
allt informationens omfattning (den s k amerikaniseringen) i
vissa fall kan visa sig vara kontraproduktiva. Finns det en risk
för att ju mer information man skall ta ställning till, desto
mindre benägen blir man att faktiskt ta del av informationen?
Hur många läser t ex den finstilta informationen på en försäk-
ringsbrev eller de skriftliga villkoren för ett banklån?

Kan man påtvinga försökspersoner information?
Werkö illustrerar att försökspersoner kan känna sig nöjda
trots att de förefaller vara varken adekvat eller uttömmande
informerade. Det kanske handlar mer om förtroende än om
omfattningen av informationen? Försökspersonerna kanske
ibland nöjer sig med en övergripande muntlig information,
vill kanske inte ens ha information och vill kanske ha möjlig-
het att överlåta till forskaren att fatta beslut [1].

Det är en uppenbar kränkning av försökspersonens auto-
nomi om man undanhåller honom/henne adekvat informa-
tion. Men är det inte också en kränkning av försökspersoner-
nas självbestämmanderätt om man påtvingar dem informa-
tion som de inte vill ha? Om man som forskare påtvingar för-
sökspersoner information kan det finnas åtminstone två an-
ledningar till detta: 

– Forskaren har beslutat att det är för försökspersonens eget
bästa att bli informerad – klassisk paternalism. 

– Forskaren kan påtvinga information i syfte att ha »ryggen
fri«; man önskar undvika att försökspersonen i efterhand
skall kunna komma och (an-)klaga. 

För vem är då det informerade samtycket till: för försöks-
personen, för forskaren, forskningsetikkommittén eller spon-
sorn? Forskningsetiskt kan man argumentera för att inklude-
ra patienter i en studie där försökspersonen valt att avstå från
hela eller delar av informationen och/eller har överlåtit det till
forskaren att fatta beslut. Då uppstår emellertid problem om
man i sådana fall önskar försökspersonens underskrift på att
han/hon tagit del av den skriftliga informationen. Inhämtan-
de av underskrift görs i sådana fall nog inte primärt av hänsyn
till försökspersonen. 

Kvaliteten på det informerade samtycket
Forskningsetikkommittéerna har möjlighet att granska den
skriftliga informationen och se till att den blir begriplig, ade-
kvat och uttömmande. Men man har, som Werkö påpekar,
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De nya EU-direktiven aktualiserar frågor kring informe-
rat samtycke i relation till den patientnära forskningen.

Finns det en risk för att ju mer information man skall ta
ställning till, desto mindre benägen blir man att faktiskt
ta del av informationen?

Det är en uppenbar kränkning av försökspersonens au-
tonomi om man undanhåller honom/henne adekvat in-
formation. Men är det inte också en kränkning av för-
sökspersonernas självbestämmanderätt om man på-
tvingar dem information som de inte vill ha?

Det är angeläget att tillämpningen av såväl nationella
som internationella riktlinjer och direktiv diskuteras,
särskilt med tanke på den i Sverige planerade omorga-
nisationen av forskningsetikkommittéernas verksam-
het.



ännu så länge ingen tradition att eftergranska hur informa-
tionsförfarandet går till i verkligheten. Man har också svårt att
bedöma huruvida beslutsfattandet sker frivilligt. Även om en
underskrift av försökspersonen kan indikera att denne givit sitt
samtycke behöver underskriften inte automatiskt innebära att
han/hon tagit del av informationen eller till fullo förstått den. 

I Sverige har forskningsetikkommittéerna möjlighet att
sätta ett kryss i en speciell ruta om man vill följa upp en god-
känd studie. Det finns dock ännu så länge inga rutiner för att
kontrollera att rapportering sker. 

Därför behövs det, som Werkö säger, undersökningar som
följer upp kvaliteten hos den givna informationen samt om-
ständigheterna kring vilka samtycke ges – gärna oberoende
forskningsetiska undersökningar som inte nöjer sig med att
enbart kontrollera att formalia är i överensstämmelse med
EU-direktiven avseende »good clinical practice« eller
FDA(Food and Drug Administration)-inspektionernas krav.
Man skulle t ex kunna undersöka vad försökspersoner i olika
situationer faktiskt vill veta. 

De forskningsetiska undersökningar som finns pekar på att
informationsförfarandet och samtyckesprocedurerna är kom-
plicerade; det är en grannlaga uppgift att ge adekvat och be-
griplig information.

Alltför mycket information kan bli svår att överblicka
Detta väcker frågan om det räcker att informationen är begrip-
lig, adekvat och uttömmande. Man skulle kunna lägga till att
informationen bör vara väsentlig. Exempelvis kan detaljerad
information om procedurteknikaliteter och undersökningslo-
gistik göra att informationen blir svår att överblicka: väsent-
lig information, som t ex att man kan dra tillbaka ett givet
samtycke, kan drunkna i detaljer. Om man fokuserar på det
väsentliga kan man vanligtvis få ner informationen till en
sida. Man skulle sedan kunna ge tillgång till mer uttömman-
de information antingen i en bilaga, en www-adress eller via
telefon. Därefter kan man fråga försökspersonen om han/hon
vill skriva under på att han är villig att delta, inte i vilken om-
fattning han tagit del av informationen. 

Direktiven måste diskuteras
Det är angeläget att tillämpningen av såväl nationella som in-
ternationella riktlinjer och direktiv diskuteras, särskilt med

tanke på den i Sverige planerade omorganisationen av forsk-
ningsetikkommittéernas verksamhet. Man bör vara uppmärk-
sam på att det kan finnas en risk för att forskningsetiken kan
komma att ersättas med forskningsjuridik. 

Det är inte säkert att detta vare sig är till gagn för den 
patientnära forskningen eller ökar försökspersonernas auto-
nomi. 
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matiskt innebära att han/hon tagit del 
av informationen eller till fullo förstått den. 
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