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Akutforskning – hvordan sikres patienten bedst?
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Lovgiverne ønsker at håndhæve princippet om, at 
hensynet til patientens rettigheder, sikkerhed og vel
befindende altid skal gå forud for videnskabelige  
og samfundsmæssige interesser. Det informerede 
samtykke betragtes almindeligvis som den etiske 
grundsten for sundhedsvidenskabelige forsøg med 
mennesker. Men hvad gør man, hvis patienten er 
ukontaktbar eller inhabil? 

Der er så meget, vi ikke kan. Vi kan ikke stoppe 
stormen, ikke gå på vandet, ikke få vores børn til at 
gøre, som vi vil. Så måske skal vi simpelthen holde 
fast i, at vi ikke kan lave sundhedsvidenskabelige for
søg med mennesker, som ikke kan give deres infor
merede samtykke. 

Men det bånd har vi har som samfund ikke villet 
pålægge os. Det har længe været tilladt at lave forsøg 
med børn, hvis forældrene gav samtykke, og med in
habile voksne og mennesker under værgemål, hvis 
»nærmeste pårørende« eller værgen gav samtykke.

Ved loven af juni 2011 blev det derudover muligt 
at inddrage patienter akut i forsøg med indhentelse af 
efterfølgende samtykke. Forsøget skal i sin karakter 
opfylde et snævert sæt af kriterier. I en artikel i 
Danish Medical Journal (dette nummer af Ugeskrift 
for Læger side 1153) beskrives erfaringer med dette 
[1]. I den danske del af forsøget deltog 171 patienter. 
Patienterne var indlagt efter hjertestop uden for ho
spital og blev randomiseret til en 24timersinterven
tion, hvor kropstemperaturen enten blev holdt på  
33 °C eller på 36 °C. Kun i ét tilfælde fik man den 
praktiserende læges samtykke inden for de 24 timer, 
mens det sidste samtykke kom efter 527 dage. For 
fatternes hovedpointe bliver derfor, at samtykket fra 
den praktiserende læge fik karakter af en tidskræ
vende formalitet. 

Heldigvis blev der også opnået samtykke fra 
»nærmeste pårørende«, og det skete i 94% af tilfæl
dene inden for tre dage. 

Men det er bemærkelsesværdigt, at så mange 
som 99% af de pårørende gav samtykke til dette for
søg, der skulle afprøve, om det var nødvendigt at af
køle til 33 °C for at minimere risikoen for død eller al
vorlig hjerneskade, eller om det var lige så godt at 
holde temperaturen på 36 °C og altså »bare« undgå 
feber. Forhåbningen var selvfølgelig, at den akutte 
behandling ville være mere ukompliceret. Forsøget 
viste heldigvis, at 36 °C var lige så godt, og resultatet 
har derfor fået stor betydning for praksis i hele ver
den. Men der var måske nærmere tale om accept end 
tilladelse.

Det er godt, at forfatterne her bringer de viden
skabsetiske aspekter i fokus. Vægtningen af hensyn 
kan være vidt forskellig, betinget af etisk ståsted. Fra 
et utilitaristisk perspektiv vil man kunne mene, at pa
tientens interesser bør tilsidesættes, hvis de videnska
belige og samfundsmæssige interesser er mere tungt
vejende end patientens. Modsat vil nogle tale om en 
glidebane, når den enkeltes rettigheder tilsidesættes. 

Hvordan sikrer vi bedst hensynet til patienten? 
Kan man få forudgående samtykke til forsøgsbehand
ling fra alle borgere? Udfordringen er, at der kan 
være forskel på at svare, når man er rask, og når man 
er syg. Den nugældende praksis er, at de pårørende 
inddrages. Men de pårørende kan være uenige, og 
der kan rejse sig et spørgsmål om, hvem der er den 
nærmeste. Hvordan vægter pårørende et menneskes 
egeninteresser i forhold til deres opfattelse af hans/
hendes livsindstilling og evt. altruistiske motiver? 
Den praktiserende læge burde have en kvalificeret 
mening om det aktuelle forsøgs relevans for sin pa
tients helbredstilstand og desuden et kendskab til  
patientens værdisæt. Men det fungerer altså ikke.

Vi mener, at det er godt, at akut forskning blev 
tilladt ved loven i 2011, men vi mener også, at sam
tykket i denne sammenhæng har begrænset værdi. 
Det sene svar fra de praktiserende læger viser, at de
res samtykke i praksis er værdiløst. Der ligger derfor 
et stort ansvar på det videnskabsetiske komitésystem. 
Der ligger også et stort ansvar på de forsøgsansvarlige 
læger for løbende at informere de pårørende og se
nere patienten selv om forsøget og sikre løbende ac
cept. Vi vil opfordre forfatterne til at undersøge pa
tienternes og de pårørendes forståelse af og 
holdninger til det, der skete [2]. 
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