
❙ ❙ Genom den intensiva forskning som pågått under de se-
naste decennierna och som resulterat i nya medicinska be-
handlingsmöjligheter av mild till måttlig Alzheimers sjuk-
dom (AD) har etiken kommit att spela en allt viktigare roll.
Den mest omdebatterade frågan har varit möjligheten att in-
hämta informerat samtycke till deltagande i forskningspro-
jekt då förmågan att fatta beslut är nedsatt eller helt förlorad.
Medgivande måste då lämnas av någon annan, men vem den-
na person skall vara är inte alltid självklart. 

I riktlinjerna för etikkommittéernas arbete [1] anges att det
är varje forskares ansvar att ta hänsyn till försökspersonens
egna intressen och att respektera signaler som visar på ovilja
att delta – men finns det alltid tillräckligt med tid och kun-
skap? Ledamöterna har en grannlaga uppgift, inte bara vad
gäller att kritiskt granska kvaliteten på de projekt som lämnas
in för forskningsetisk bedömning utan också vad gäller att
skapa förutsättningar för ett bättre skydd för utsatta grupper.
Samtidigt pågår en omorganisation av etikkommittéernas
verksamhet med anledning av nya EU-direktiv.

Mot denna bakgrund var det intressant att ta reda på vad
etikledamöterna har för attityder till några angelägna forsk-
ningsetiska frågor. Vi konstruerade en enkät utifrån vad som
diskuterats i litteraturen och utifrån våra egna erfarenheter av
klinisk prövning [2-4].

Enkäten
I mitten av januari 2001 sändes enkäten ut till samtliga leda-
möter (207 personer) vid de medicinska och odontologiska
fakulteterna (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro). Frågorna skulle besvaras genom ett
kryss vid något av svarsalternativen. Efter varje fråga fanns
möjlighet till en kommentar. Förutom ett par frågor om per-
sonlig bakgrund ingick frågor om ledamöternas inställning
till deltagande i placebokontrollerade studier och andra typer
av projekt med olika grad av möjlig risk och nytta, samtyck-
esproceduren (inklusive livstestamente), kvaliteten på pati-
entinformationen, patientrekryteringen och etikkommitténs
sammansättning. Ett par av frågorna berörde personlig kun-
skap om narrativ etik, även om det låg utanför ämnet. 

Enkäten besvarades av 136 personer (66 procent). Av des-

sa fick dock 18 formulär sorteras bort, då de av olika skäl inte
var ifyllda. Ingen enskild person kunde identifieras, och det
var inte heller möjligt att avgöra vilken kommitté personen i
fråga tillhörde. 

De flesta medicinska discipliner inklusive odontologi
fanns representerade med en majoritet inom pediatrik. Lek-
männen bestod i huvudsak av sjukvårdspersonal (annan än lä-
kare), landstingsråd och präster. Drygt hälften av gruppen an-
såg sig vara väl insatt i området demenssjukdomar och pati-
entens situation. 18 procent angav att de aldrig hade deltagit
i beslut rörande forskning på patienter med någon form av de-
mens. Demografiska data i övrigt framgår av Tabell I.

Vid den statistiska bearbetningen fann vi signifikanta
skillnader avseende svarsfördelning mellan de vetenskapliga
experterna och lekmännen, mellan de yngre och de äldre och
mellan männen och kvinnorna (Tabell II). Generellt sett vär-
nade kvinnor och lekmän mer om patientens integritet, me-
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Delade meningar i forskningsetiska
frågor som rör patienter med demens 
Enkätstudie bland medlemmar i forskningsetiska kommittéer 

Sammanfattat

Deltagande i klinisk prövning för patienter med ned-
satt förmåga att förstå information och lämna sam-
tycke är ett etiskt dilemma som ingående har disku-
terats i litteraturen. 

För att ta reda på vad ledamöterna i etikkommittéer-
na har för attityder till dessa frågor gjordes en enkät-
studie. 

Resultatet visade skillnader i svarsfördelning mellan
vetenskapliga experter och lekmän, mellan yngre
och äldre och mellan män och kvinnor. 

För att kunna hantera frågorna på bästa sätt är det
viktigt att sammansättningen av de nya etiknämn-
derna är väl genomtänkt.
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dan vetenskapliga experter var mer benägna än lekmän att 
tillåta en patient med demens att delta i en placebokontrolle-
rad studie. 

I syfte att underlätta forskning och skydda patienten vill vi
här lyfta fram några aspekter som vi tror har betydelse för en
balans mellan dessa två viktiga intressen.

När den egna beslutsförmågan inte räcker till 
Forskning som avser patienter med AD är både nödvändig
och viktig. Att utestänga denna kategori från att få sina för-
hållanden undersökta vore oetiskt, och alternativa metoder
står inte till buds. Men etiska problem uppstår när patienten
inte själv är kapabel att lämna ett informerat samtycke utan
när detta måste inhämtas från någon annan. En familjemed-
lem brukar anses som det mest naturliga valet, men studier
har visat att så inte alltid är fallet. Kanske har en anförvant
alltför orealistiska förväntningar, överdrivna altruistiska be-
hov eller känner bördan av ett ansvar man helst vill slippa [5,
6]. Det finns också de som av olika skäl sällan eller aldrig be-
söker sin närstående som vårdas på någon institution och där-
för rimligen inte borde kontaktas för några etiska ställnings-
taganden. I sådana situationer kan sjukvårdspersonal mycket
väl vara patientens bästa och enda vän.

Nästan samtliga (91 procent) av de tillfrågade ansåg en
anhörig vara det bästa valet, därefter en god man (33 procent),
med klar majoritet för experterna och de äldre (P<0,01), samt

en nära vän (31 procent), där kvinnorna och återigen de äldre
dominerade. Endast 7 respektive 1 procent fann sjukvårds-
eller hemtjänstpersonal vara lämplig. Skälet härtill är okänt,
men en av experterna menade att en läkare som är involverad
i studien aldrig kan komma i fråga som beslutsfattare. Ett an-
nat viktigt påpekande var att man i tveksamma fall kan ta kon-
takt med etikkommittén för att få ett noga övervägt beslut.
Det mest önskvärda, vilket även en av lekmännen underströk,
är naturligtvis att personen i fråga känner den sjuke så väl att
det inte finns någon tvekan om vad han eller hon själv skulle
ha valt om bara förmågan funnits.

Tre krav på patientinformation
Vid granskning av en etikansökan om ny klinisk prövning är
patientinformationen ett viktigt dokument. I enlighet med
ICH (International Conference on Harmonisation) och GCP
(Good Clinical Practice) (www.ncehr-cnerh.org/english/gcp/
glossary.html) är det 20 punkter som skall täckas in. Enligt
etikkommittéernas riktlinjer bör en patientinformation rym-
mas på två A4-sidor, och den skall vara så lättläst att patien-
ten och den närstående vet vad de samtycker till. Dessa tre
krav är inte alltid lätta att förena.

Vår fråga till ledamöterna var om de skulle godkänna en
patientinformation som var längre än två sidor med tanke på
läsbarheten, dvs större text och kortare stycken. De flesta (66
procent) såg inte några fördelar med förslaget utan vidhöll att
en till två sidor är vad en patient normalt klarar av. 

Den patientinformation som används vid läkemedelsstu-
dier är mycket omfattande men behöver åtminstone inte ta
upp mer än två sidor. Samtyckesdelen, som skall signeras av
patienten och den närstående, är dock separat. Dessutom till-
kommer information om Personuppgiftslagen samt, i före-
kommande fall, information och samtycke till DNA-analys.
Det är följaktligen en hel del dokument som överlämnas.
Ingen tvekan får finnas om att den muntliga genomgången
skett på ett sådant sätt att patientens autonomi respekterats
med gott om tid för frågor och reflektion. 

Större krav borde ställas på alla författare – med dagens
dataprogram borde det inte vara särskilt svårt att åstadkom-
ma en attraktiv patientinformation avseende språk och lay-
out. Att dokumentet innehåller alla relevanta delar kontrolle-
ras lätt mot en checklista. 

Livstestamente – en vägledning
I Nationalencyklopedin definieras livstestamente som »en
benämning på förordnande i vilket man dokumenterar sin vil-
ja att avstå från livsuppehållande vårdinsatser i livets slut-
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Tabell I. Demografiska data över deltagarna i enkäten (n=117).
Antal Procent

Kön
Män 83 71
Kvinnor 34 29

Vetenskapliga experter 86 74
Lekmän 31 26
Antal år som ledamot
<1 9 8
1–5 59 50
6–10 39 33 
>10 10 8
Median 4

Ålder (n=115)
<40 år 2 3
40–49 år 19 16
50–60 år 59 51
>60 år 35 30
Median 56

Tabell II. Enkätfrågor till medlemmarna i de forskningsetiska kommittéerna. Signifikanta resultat avseende svarsfördelning mellan experter/lekmän,
yngre/äldre och män/kvinnor. Procent av ja- respektive nejsvar. Alternativet »vet ej« har exkluderats. 

Experter Lekmän Ålder<65 år Ålder >65 år Män Kvinnor
(n=86) (n=31) (n=57) (n=58) (n=83) (n=34)

Enkätfrågor (förkortade) Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej

Deltagande i placebokontrollerade studier
Patient med måttlig till svår AD 72/28 46/551 68/32 66/34 68/32 55/45
Inhämtande av informerat samtycke 
God man 48/52 12/892 24/76 53/472 43/57 23/77
Om prövaren bör undersöka hur väl 
tredje part är insatt i patientens värderingar 
tidigare i livet 75/26 100/1 77/24 85/15 71/29 100/2

Övriga frågor
Om behandlande läkare och prövande läkare 
bör vara två olika personer 58/42 77/23 43/56 29/71 28/72 58/421

Om representant från en patientorganisation
bör ingå i etikkommittén 21/79 9/91 18/82 18/82 12/88 33/671

1P<0,05.
2P<0,01 (Fishers exact test).



skede. I Finland kallas motsvarande dokument vårdtesta-
mente.« Vår nationella debatt har, såvitt vi vet, endast foku-
serat på önskan om dödshjälp och organdonation. I likhet med
de »advance directives« som tillämpas i USA skulle doku-
mentet kunna innehålla önskemål om t ex framtida vård och
behandling, deltagande i forskningsprojekt och val av ställ-
företrädande beslutsfattare. Även om dokumentet inte är ju-
ridiskt bindande (ännu) borde det kunna ge en vägledning om
vilka åsikter patienten har uttryckt tidigare. 

På frågan om vad ledamöterna ansåg om förslaget med ett
sådant livstestamente var ungefär en tredjedel positiva, men
lika många var negativa eller tveksamma. Kommentarerna
angav att man ändrar åsikt under livets gång och att verklig-
heten blir en annan än man tänkt sig. Vikten av att dokumen-
tet upprättas i tidigt skede och ses över med jämna mellanrum
betonades. 

Nyttan av att läsa skönlitteratur
Med begreppet »narrativ etik« avses beskrivningar och be-
rättelser. Genom att läsa skönlitteratur skulle man kunna trä-
na upp sin narrativa förmåga – se mönster och skapa förstå-
else och samtidigt bevara sitt empatiska tänkande och sin re-
spekt för individen [7].

I USA finns sedan länge skönlitteratur med i undervis-
ningen för läkarstudenter som ett viktigt komplement. På se-
nare tid har värdet av detta uppmärksammats även i Sverige,
och en pionjär på området är Merete Mazzarella från avdel-
ningen för nordisk litteratur vid universitetet i Helsingfors,
som med framgång hållit kurser för medicinare [8]. En annan
författare är Arne Edsbagge, psykiater vid Uddevalla sjuk-
hus, som fördjupat sig i svensk poesi [9]. Det var därför in-
tressant att fråga medlemmarna om de kände till narrativ kun-
skap och dess betydelse för medicinsk etik. Något mer än
hälften (53 procent) angav »mycket väl« eller »i viss mån«.
På frågan om huruvida man ansåg att blivande specialister
inom området kognitiva sjukdomar borde få ta del av skön-
litteratur under utbildningen var de flesta (79 procent) över-
tygade om att så borde vara fallet. Betydligt fler kvinnor än
män var positiva (P<0,01). Av kommentarerna framgick att
även fallbeskrivningar är värdefulla kunskapskällor och att
att läsa skönlitteratur är något som alla borde göra.

Etikgranskning i förändring
Diskussioner om vilka personer som borde ingå i olika etiska
kommittéer har pågått länge. Enligt etikforskaren Clarence
Blomquist [10] var den allmänna meningen att det vore bra
om jurister och politiker eller andra typer av lekmän fanns re-
presenterade men att läkarna skulle vara i klar majoritet – i
linje med den hippokratiska eden.

Vi frågade därför medlemmarna om de kunde tänka sig att
inkludera följande kategorier till etikkommittéerna: repre-
sentant från Demensförbundet alternativt Alzheimerföre-
ningen eller personal från vårdavdelning eller äldre person
(>65 år). Fler kvinnor än män (P<0,05) ansåg att representa-
tion från en patientorganisation vore bra, men en övervägan-
de del av den totala gruppen var kritisk till vårdpersonal och
äldre. Skälen till att inte involvera fler kategorier var i hu-
vudsak att grupperna inte kunde vara alltför stora. I stället
borde man adjungera kunniga personer när det gäller projekt
med dessa frågeställningar. Det påpekades att äldre redan
ingick men att en förstärkning av lekmannarepresentationen
vore önskvärd.

Nu är etikkommittéerna på väg att lösas upp och ersättas
med nya ledamöter utsedda av regeringen. Enligt det nya lag-
förslaget [11] skall etikprövningen i stället ske i självständi-
ga nämnder bestående av en ordförande med domarkompe-
tens, tio ledamöter med hög vetenskaplig kompetens inom

sitt område samt fem lekmän. Motiveringen till att väsentli-
gen öka lekmannainflytandet är att »allmänrepresentanter
med människokännedom, sunt förnuft och livserfarenhet be-
rikar och nyanserar den etiska bedömningen, alldeles oavsett
att också vetenskapliga ledamöter besitter dessa egenska-
per«. 

Vikten av att kommittén är rätt sammansatt och tar sitt ful-
la ansvar, inte bara är rådgivande, poängterades. Med tanke
på variationen i svar mellan kvinnor och män borde man ock-
så väga in betydelsen av en jämn fördelning mellan könen. 

Slutsats
Det finns många svåra etiska frågor att ta ställning till när det
gäller forskning som rör patienter med nedsatt förmåga att
förstå information och lämna adekvat samtycke. Delade me-
ningar råder, och det går inte att avgöra vad som är rätt och
fel. Den forskningsetiska debatten kring risker och vinster
och information och samtycke behöver ständigt hållas vid liv
för att förhindra avsteg från de grundläggande etiska princi-
perna. Forskningens utvecklingstakt är hög men skapar sam-
tidigt nya etiska dilemman. För att kunna hantera dessa är det
viktigt att sammansättningen av de nya etiknämnderna är väl
genomtänkt. Resultatet av vår undersökning kan förhopp-
ningsvis bidra till detta arbete.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden:  Anders Wallin
samarbetar med olika läkemedelsbolag (kliniska prövningar,
rådgivning, föreläsningar). 
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