
Vad bör vara tillåtet? 

Kvinna, 54, gallgångscancer. Konventionell cancerbehandling 
utan framgång. 
Kan hon få pröva behandling utan vetenskapligt stöd vid denna 
cancerform (högdos kemoterapi + benmärgstransplantation)?

Man, 38, mycket svårt tvångssyndrom, konventionell behandling 
utan effekt.
Hans läkare föreslår djup hjärnstimulering, vissa lovande resultat 
har rapporterats - men också risker. 



I Macchairinis kölva/en

M-fallet i sig
Principiella utredningar
• SOU fo-oredlighet (Fahlgren)
• SOU EPL (Toijer)
• Smer
• KVA+SLS

Rä4sliga utredningar



Nya metoder i vården

Klinisk forskning
Etikprövningslagen

Hälso- och sjukvård
Patientlagen: 
Vetenskap och 
beprövad erfarenhet



3 § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan
ha betydelse för människovärde och integritet börjar
tillämpas, ska vårdgivaren se till att metoden bedömts från
individ- och samhällsetiska aspekter. 



”vetenskapligt experimentellt eller teore2skt arbete 
eller vetenskapliga studier genom observa2on, om 
arbetet eller studierna görs för a9 hämta in ny 
kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund” 

”dock inte sådant arbete eller sådana studier som 
u?örs endast inom ramen för högskoleutbildning på 
grundnivå eller på avancerad nivå”.

E2kprövningslagens defini2on av forskning



Toijerska utredningen 2017:

Om etisk bedömning av nya metoder I hälso- och sjukvården

Innan en (ny borBaget) diagnos- eller behandlingsmetod 

som kan ha betydelse för människovärde och integritet 

börjar Ellämpas i en vårdgivares verksamhet, ska 

vårdgivaren se Ell aB metoden har bedömts från individ-

och samhällseEska aspekter av e0 särskilt organ. 

Förslag till ny HSL 5 kap 3 §



Toijerska utredningen 2017:
Om etisk bedömning av nya metoder I hälso- och sjukvården

Existentiella frågor:
• reproduktionsteknologi
• fosterdiagnostik
• genetiska undersökningar och analyser
• genterapi och stamcellsforskning
• metoder som kan påverka hjärnans funktion
• andra metoder som rör liknande etiska frågeställningar

Förslag till ny HSL 5 kap 3 §, förslag till precisering



Toijerska utredningen 2017:
Om e7sk bedömning av nya metoder I hälso- och sjukvården

Vad som ska ingå i den e7ska analysen:
• vilka som berörs (direkt, indirekt)
• berördas intressen på kort och lång sikt
• belysa intressekonflikter, lösa dem
• alterna7va metoder
• räIgheter och skyldigheter

Förslag till ny HSL 5 kap 3 §, förslag till precisering



Toijerska utredningen 2017:
Om e7sk bedömning av nya metoder I hälso- och sjukvården

Om det finns behov av fördjupad analys av metoden eller 
bedömas på nationell nivå: 
• hänskjutas till myndighet som regeringen bestämmer

Förslag till ny HSL 5 kap 3 §, förslag till tillägg



Toijerska utredningen 2017:

Om etisk bedömning av nya metoder I hälso- och sjukvården

Innan en (ny borBaget) diagnos- eller behandlingsmetod 

som kan ha betydelse för människovärde och integritet 

börjar Ellämpas i en vårdgivares verksamhet, ska 

vårdgivaren se Ell aB metoden har bedömts från individ-

och samhällseEska aspekter av e0 särskilt organ. 

Förslag (ll ny HSL 5 kap 3 §



Toijerska utredningen 2017

• Förtydligande av Centrala Etikprövningsnämndens
tillsynsansvar.

• Etikprövning även av arbeten på grundnivå och avancerad
nivå (“studentundantaget”). Bedömning inom lärosätet
innan ansökan sänds till Etikprövningsnämnden.

• Max-straff höjs till 2 år (= höjd preskriptionstid till 5 år)

• Möjlighet till etikprövning i efterhand om det gäller hälso-
och sjukvård och patientens liv och hälsa hotas.



Smer-rapport november 2016:

E"ska bedömningar i gränslandet
mellan hälso- och sjukvård och forskning





• Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid 
Socialdepartementet, start 1985 

• Rådgivande till riksdag och regering

• En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

• 10 sakkunniga med sammantaget mycket bred kompetens i 
medicinsk-etiska frågor

• Sekretariat (3 pers) vid Socialdepartementet

• Publicerar rapporter, är remissinstans, arrangerar 
konferenser, är brobyggare mellan forskare och 
beslutsfattare, debatterar etiska frågor, omvärldsspanar, 
deltar i internationella nätverk m m.

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)



Snarlika rekommendationer, vi inspirerades alla av de 
etiska riktlinjerna från



Klinisk innova+on (obeprövad metod): 
Smers defini+on 

Användning av en metod utöver gängse 
behandlingspraxis i sy@e aA ge bot eller lindring +ll en 
enskild pa+ent med allvarlig sjukdom.



Argument för a+ använda obeprövade metoder utanför 
forskningsprojekt

• Individuell anpassning av en behandlingsmetod när andra 
effektiva behandlingsmetoder saknas.
• Patientens självbestämmande bör respekteras. 
• Kan leda till medicinsk utveckling, på sikt till nytta för andra 

patienter.
• Alternativet forskningsprojekt innebär en fördröjd process med 

risk att patienten försämras eller avlider. 



• Okända, kanske oacceptabelt stora medicinska risker.
• Utan säker kunskap om risker och ny9a kan pa:enten inte göra 

e9 fullt informerat val. 
• Snabbspår istället för a9 genomföra mer krävande 

forskningsprojekt?
• Om en innova:v metod inte utvärderas i e9 forskningsprojekt 

kan det leda :ll försenad medicinsk utveckling med nega:va 
konsekvenser för fram:da pa:enter.
• Risk a9 allmänhetens och pa:enternas förtroende för såväl 

sjukvården som den kliniska forskningen rubbas.

Argument mot att använda innovativa metoder utanför 
forskningsprojekt



Smers ställningstaganden

• Huvudregel: Innovativa metoder bör utvecklas och utföras som 
forskningsstudier.

• Innovativa metoder bör dock kunna erbjudas inom sjukvården 
utanför ett forskningsprojekt under vissa snävt definierade 
villkor. Syftet ska vara att hjälpa en enskild patient med svårt 
lidande eller uttalad nedsättning av livskvaliteten. 



Villkor - allmänna

• Undantagsfall 
• Svårt lidande eller u8alad nedsä8ning av livskvaliteten 
• Effek;va beprövade metoder saknas eller konven;onella 

behandlingsmöjligheter u8ömda
• Det finns teore;sk vetenskaplig grund, djurstudier 

och/eller humanstudier (t ex vid andra sjukdomar)
• Förväntade ny8an ska stå i propor;on mot riskerna 



Villkor - prak+ska

• Skriftlig plan 
• Informerat samtycke
• Beslut av verksamhetsledning 
• Etisk granskning (extern)
• Akuta situationer - OK med enbart intern etisk 

granskning
• Resultaten ska rapporteras



• Vitalindika)on

• Compassionate use

Två begrepp som använts i gränslandet



Vid vård av en enskild patient, där beprövad behandling inte 
finns eller andra kända behandlingar har visat sig ineffektiva, 
får läkaren, efter samråd med expertis och med informerat 
samtycke från patienten eller en rättsligt behörig 
ställföreträdare, använda en obeprövad behandling om denna 
enligt läkarens bedömning inger hopp om att rädda liv, 
återställa hälsa eller lindra lidande. Denna behandling bör 
därefter bli föremål för forskning i syfte att utvärdera dess 
säkerhet och verkan. All ny information måste dokumenteras 
och, om så är lämpligt, göras allmänt tillgänglig.

Compassionate use?

Ur Helsingforsdeklara0onen: 
37. Obeprövade behandlingar i klinisk verksamhet 





Iak$agelser
• Brister i informerat samtycke
• Brister vid mul4disciplinära konferenser
• Brister i läkemedelsanvändning
• Brister i pa4ent-läkarkon4nuitet, oklarheter beträffande 

pa4entansvar
• Brister i samordningen mellan ÖNH- och thoraxkliniken. 
• Ingen sammanställning av erfarenheter från 4digare 

opererad(e) pa4ent(er) när man beslutade aF gå vidare i 
transplanta4onsserien

Fallet Macchiarini: Kliniskt beslutsfaFande



Rekommendationer
• Kvalitetssäkra MDK. Dokumentation och 

ansvarsförhållandena måste vara tydliga.
• Ta hänsyn till aktuell vetenskap när det gäller 

grupptänkande och bandwagon-effekt.
• Vch har yttersta ansvaret för patient-läkarkontinuitet i 

vården. Särskilt angeläget när det gäller högspecialiserad 
vård där kompetensen är koncentrerad till enstaka eller 
några få person(er). 

• Principiellt ny metod: Följ i initialfasen effekter och 
biverkningar patient för patient.

Fallet Macchiarini: kliniskt beslutsfaIande



• Avsteg från etikprövningslagen

• Avsteg från föreskrifter om avancerade terapiläkemedel 
(ATMP) (som rör terapier baserade på celler vävnader eller 
gener; omfattas av sjukhusundantaget)

• Ett läkemedel som inte godkänts för humant bruk. Annat 
läkemedel användes i >10 gånger rekommenderad dos. 

• Avstegen kan bero på bristande kunskap men också på ett 
fritt förhållningssätt till reglerna + kultur med informella 
kontakter med myndigheter

Fallet Macchiarini: Regelverk och riktlinjer



• Som opererande kirurg hade Macchiarini ett direkt ansvar 
för att transplantationerna genomfördes. 

• En verksamhetschef har det yttersta ansvaret för 
patientsäkerheten på sin klinik. 

• Deltagarna i de multidisciplinära konferenser som föregick 
transplantationerna hade ett visst professionellt delansvar.

• KI hade inget formellt ansvar.

Macchiarinis kliniska verksamhet:
M och verksamhetscheferna ansvariga



Vetenskap och 
Allmänhet,
Report 2016:4

Din %llit %ll forskningen: Har den påverkats av Macchiariniaffären? 





• Söker uppmärksamhet, uppblåst självbild, fåfäng
(narcissistisk personlighet)

• Vinnande och övertygande sätt

• Anser sig ha högre ideal än att hålla sig regelverk

• Tar stora risker 
• Ekonomiskt attraktiv för arbetsgivare

Riskpersoner i forskning och sjukvård



• Macchiarini stresstest för organisationen

• Massivt grupptänkande

• Stora organisationer – många parallella kulturer, finns 
det en tystnadskultur eller inte?

• För den som inte planerar blir allt akut
• Hur tar man ansvar? 

• Kvävs innovationen?

• Kan det hända igen? Ja!

Efter vår M-rapport – några reflektioner





Vad bör vara tillåtet? 

Kvinna, 54, gallgångscancer. Konven9onell cancerbehandling 
utan framgång. 
Kan hon få pröva behandling utan vetenskapligt stöd vid denna 
cancerform (högdos kemoterapi + benmärgstransplanta9on)?

Man, 38, mycket svårt tvångssyndrom, konven9onell behandling 
utan effekt.
Hans läkare föreslår djup hjärns9mulering, vissa lovande resultat 
har rapporterats - men också risker. 


