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Yttrande – Europaparlamentets och rådets förordning nr 536/2014 om kliniska prövningar av 

humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar 

runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Europaparlamentets och rådets förordning nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel 

om upphävande av direktiv 2001/20/EG trädde i kraft den 16 april 2014 och har enligt gällande 

internationell ordning för EU-förordningar varit direkt tillämplig sedan dess. Varför utredningen 

menar på att det inte är klart när förordningen ska börja tillämpas kan ifrågasättas. Någonting har 

inte behövts göras mer sedan förordningen trädde i kraft eftersom EU-förordningar alltid går före 

nationell lag oavsett om de nationella lagarna är fel eller inte och gäller omedelbart vid 

ikraftträdandet. Vidare finns det heller inga nödvändiga anpassningsbehov eftersom ingenting via en 

fördragskonform tolkning i nuvarande etikprövnings- eller nya läkemedelslagen strider mot 

förordningen. Utredningens rubricering på denna utredning - anpassningar av svensk rätt till EU-

förordningen om kliniska läkemedelsprövningar - är därmed missvisande eftersom förslagen som 

utredningen nu kommer med inte är nödvändiga anpassningar av EU-förordningen. EU-

förordningen ger däremot EU-länderna som nyhet möjlighet att införa förbud för 

läkemedelsprövningar på personer som saknar beslutskompetens. Utredningen är emot detta förslag. 

 

Utredningens förslag är alltså inga anpassningar utan istället förslag på lagändringar som är politiskt 

kontroversiella och av principiell betydelse samt kan ifrågasättas vara förenlig med EU-

förordningen ur flera aspekter. För att denna utredning skulle för att vara juridisk, rättssäker och 

demokratisk korrekt ha motiverat en SOU och inte en Ds som nu är fallet. Utredningen vill i sitt 

förslag att det generellt sett ska finnas större möjligheter att genomföra randomiserade kliniska 

läkemedelsprövningar på försökspersoner med nedsatt beslutsförmåga och vill därmed tillåta 

kliniska läkemedelsprövningar på försökspersoner som inte är beslutskompetenta även i de fall det 

inte innebär direkt nytta för personen själv om det finns vetenskapliga skäl att anta att deltagandet 

i den kliniska prövningen medför viss nytta för den population som den berörda försökspersonen 

som inte är beslutskompetens representerar. Detta är politiskt kontroversiella lagändringsförslag 

jämfört med nuvarande ordning. 
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Riksförbundet FUB kräver därför att utredningens förslag läggs ner. 

 

Riksförbundet FUB vill därmed att försökspersoner som uppenbart saknar beslutskompetens även 

fortsättningsvis endast ska komma ifråga då forskningen förväntas leda till direkt nytta för 

forskningspersonen själv (etikprövningslagen) och endast i samband med sjukdomsbehandling (Nya 

läkemedelslagen). Riksförbundet FUB utgår ifrån att det därutöver alltid rör sig om motiverade 

beslut som är överklagbara för den enskilde. Detta stämmer överens med hur ställföreträdarskapet 

ser ut idag där sörja för person kan omfatta kontakter med hälso- och sjukvård men endast för den 

enskildes bästa aldrig för att huvudmannen ska delta i forskning i allmänhetens intresse. Några 

befogenheter för gode män eller förvaltare utöver denna ordning finns inte i svensk rätt. Detta skulle 

kräva en balkändring vilket aldrig kan göras inom ramen för en Ds eller ens via den vanliga 

lagändringsprocessen. 

 

I Sverige är omyndigförklarandet för vuxna personer avskaffat sedan länge och det finns inga lagar 

som innefattar eller stödjer informerat samtycke från en ställföreträdare för försökspersonens 

räkning i samband med forskning. Ändå väljer utredningen att dels begränsa ställföreträdarna till 

gode män och förvaltare tillförordnade i enlighet med föräldrabalken och dels felaktigt anta att 

samtycke till klinisk forskning i allmänhetens intresse ingår i uppdraget sörja för person för god 

man eller förvaltare. Utredningen bortser därutöver ifrån att ställföreträdarskap via t.ex. fullmakt är 

tämligen vanligt bland personer med utvecklingsstörning. Utredningen öppnar upp för att köra över 

ställföreträdare utsedda med stöd av annan lagstiftning eller närstående som istället eventuellt 

innehar denna kompetens. Men framförallt spelar det ingen roll vilken ställföreträdare 

huvudmannen har eftersom lagförslaget som utredningen kommer med är juridiskt inkorrekt och 

därför bör läggas ner men Riksförbundet FUB fortsätter att ändå att bemöta lagförslaget enligt 

nedan. 

 

I EU-förordningen finns det en definition av lagligen utsedd ställföreträdare: en fysisk eller juridisk 

person, myndighet eller organ som i enlighet med den berörda medlemsstatens rätt har befogenhet 

att lämna informerat samtycke på en icke beslutskompetent försökspersons vägnar (punkt 20).  

Riksförbundet vill tydliggöra att god man och förvaltare i enlighet med svensk lagstiftning inte i 

egenskap av sitt uppdrag i sörja för persondelen har generell befogenhet att lämna informerat 

samtycke på en icke beslutskompetent försökspersons vägnar i samband med forskning till 

nytta för en population huvudmannen representerar och så måste det förbli. I vissa få fall kan 

undantag göras om personen uppenbart saknar beslutskompetens och etikprövnings- samt nya 

läkemedelslagen tillämpas, dvs. om det kan leda till direkt nytta för den enskilde själv. Förvaltare är 

det idag man närmast kan komma ”omyndigförklarande”. I godmansutredningen underströk 

utredningen 2004 att förvaltare ska användas restriktivt i specifika delar där den enskilde riskerar att 

skada sin personliga eller ekonomiska hälsa och att det framförallt är den ekonomiska biten som 

förvaltarskapet ska omfatta. Riksförbundet kräver att utredningens förslag läggs ner då 

lagförslaget i 5 § strider mot nationell lagstiftning (föräldrabalken) samt EU rättsliga regleringar 

eftersom det inte ingår i gode mäns eller förvaltares uppdrag att ge informerat samtycke för sin 

huvudmans räkning till forskning i allmänhetens intresse utan endast i sin huvudmans intresse. 

 

 

Sidan 127 – Handbok för överförmyndare – om huvudmannens tillstånd är sådant att detta utgör 

hinder för att lämna samtycke skall det framgå av det läkarintyg eller motsvarande utredning som i 

sådana fall ska föreligga i ärendet (11 kap. 17 § FB). Hinder mot att inhämta samtycke torde endast 

föreligga i de fall huvudmannen inte kan uttrycka egen vilja i saken. Av utredningen bör tydligt 
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framgå anledningen till att samtycke inte kan lämnas. Det anses inte tillräckligt att hänvisning görs 

till ”sjukdomens art” eller liknande kortfattat uttryckssätt (JO 1984/85 s. 84 och 1985/86 s. 73). 

Även den enskildes make eller sambo och barn skall höras om det inte är obehövligt. Därmed avses 

att den enskilde har själv ansökt om god man eller har medgivit att god man förordnas. 

Överförmyndaren och vårdinrättning kan också bli tillfrågade. Om det behövs skall dessutom 

yttrande inhämtas från andra närstående samt myndigheter och inrättningar inom hälso- och 

sjukvården eller socialtjänsten. 

 

Riksförbundet FUB är vidare mycket oroade över en sådan föreslagen allmän bestämmelse och ser 

ytterligare ett stort rättsosäkert problem som kan utgöra reella tvångsåtgärder gentemot enskilda 

personer med utvecklingsstörning som har ansökt om eller blivit tillförordnade gode män och 

förvaltare. I värsta fall kan det handla om en nyligen för tillfället tillförordnad ställföreträdare som 

inte har kompetens eller förmåga att kunna kommunicera med sin huvudman eller i övrigt förstå den 

enskildes vilja och behov då denne helt enkelt inte känner personer genom att aktivt ha deltagit i det 

dagliga livet med denna vet hur personen rent faktiskt ställer sig i frågan. Detta gäller även 

ställföreträdare som har haft uppdraget i många år men trots sörja för person i sitt uppdrag i princip 

enbart koncentrerat sig på den ekonomiska delen. I synnerhet då personen kan ifrågasättas sakna 

beslutskompetens. Att gode män ofta knappt träffar sin huvudman och istället koncentrerar sig på 

den ekonomiska delen är mycket vanligt. Dessutom visar Länsstyrelsen på senare rapporter om stora 

summor pengar som flertalet gode män förskingrar från sin huvudman. Att en sådan god man på 

förfrågan automatiskt ska ge samtycke till forskning för sin huvudman i de fall gode mannen inte 

alls eller i vissa fall knappt träffar sin huvudman är uppenbart rättsosäkert. En god man är inte alltid 

god utan i många fall dålig och att tro något annat är naivt. 

 

Utredningen lyfter fram gruppen äldre dementa personer som en växande grupp vilket verkar vara 

utredningens huvudsakliga målgrupp som denne i högre grad än idag vill möjliggöra angelägen 

forskning och utveckling av nya läkemedel på. Framförallt talar utredningen om randomiserade, 

kontrollerade studier som en behandling vilket ger bäst effekt, är oöverträffade och som i allmänhet 

de säkraste beskeden om nyttan av olika behandlingsmetoder.  

 

Riksförbundet FUB ifrågasätter vad utredningen menar med population men utgår ifrån att det är 

demens som man framförallt talar om och förbundet understryker därför vikten av att texten 

förtydligas med en komplettering med att det är sjukdomar vi talar om när vi pratar population och 

inte funktionsnedsättningar. Riksförbundet FUB kräver vidare att forskning på personer som saknar 

beslutskompetens som beror på en funktionsnedsättning endast i undantagsfall när 

beslutsinkompetens via läkarintyg enligt strikta riktlinjer har konstaterats får ske om det är till direkt 

nytta för personen själv eller i nödsituationer enligt nuvarande regleringar och förordningar. 

 

Ser man till EU-förordningen ställs det höga krav på när man i få undantag ska få genomföra 

kliniska läkemedelsprövningar på personer som saknar beslutskompetens. Ett av utredningen i 

princip föreslaget sannolikhetsrekvisit strider mot dessa regleringar i EU-förordningen som istället 

tydligt kräver att det finns ett uppenbarhetsrekvisit. Riksförbundet FUB anser därmed att 

utredningens förslag kring informerat samtycke strider mot EU-förordningen. Som exempel kan det 

även framföras att det i många fall kan röra sig om en okänd snabbt tillförordnad god man eller 

förvaltare, som dessutom inom ramen för sitt uppdrag enligt nuvarande regleringar saknar 

behörighet att ge samtycke till forskning, ska vara den som får information och ger informerat 

samtycke till forskning på sin huvudman då denne, inte sällan, utan större kunskaper om sin 

huvudman på individnivå anser att försökspersonen saknar beslutskompetens. Det får inte vara så att 

icke behöriga individer ska kunna göra subjektiva, ibland helt inkompetenta tolkningar huruvida en 



4 

 

R i k s f ö r b u n d e t  F U B           w w w . f u b . s e  

Postbox 1181 , 171 23 Solna        Telefon: 08-508 866 00  Org.nr: 80 20 06-1704 Bankgiro: 646-0729  Bankgiro för gåvor: 900-8038 

Besöksadress: Industrivägen 7      Telefax: 08-508 866 66  E-post: fub@fub.se  PlusGiro: 40 58 88-9   PlusGiro för gåvor: 90 00 57-1 

 

annan person saknar beslutskompetens eller inte i forskningssammanhang gällande 

humanläkemedel. 

 

Riksförbundet FUB kräver att det är läkare i enlighet med krav som idag i finns i Socialstyrelsens 

gällande beslutsinkompetens på andra områden som ska avgöra –se SOSFS 2015:23 

Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården. Det är vidare inte 

en specifik sjukdom eller funktionsnedsättning som ska vara avgörande utan istället en objektiv 

analys av en persons beslutskompetens. Nuvarande riktlinjer kan kompletteras med forskning kring 

humanläkemedel. Formuleringen i nuvarande etikprövnings- och läkemedelslag anser 

Riksförbundet FUB är bra och ska få vara kvar samt ger även anhöriga möjlighet till att samråda 

och ge samtycke i sammanhanget. Visst är det lättare och mindre konfliktfyllt för forskningsvärlden 

om det finns dåliga gode män och förvaltare som automatiskt kan samtycka till forskning men detta 

förfarande strider mot EU-förordningen, nationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter. En 

lekman får aldrig, oavsett om det handlar om anhöriga eller gode man, avgöra om en person saknar 

beslutskompetens eller inte. Det måste alltid vara en objektiv specialiserad läkare på området i 

enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer som avgör detta. 

Som godmansutredningen framförde i sin utredning trots andra i utredningen diskussioner som 

ibland kan ifrågasättas -  ”principen att en människa inte får reduceras till ett medel för andras 

välfärd har mycket stor tyngd”. Godmansutredningen angav vidare att ”det är ganska väl sörjt för 

skyddet i samband med forskning och motsvarande för medverkande utan beslutsförmåga. Det är 

därför inte befogat med speciella, restriktiva regler i fråga om ställföreträdare för sådana 

personer”. Riksförbundet FUB håller med godmansutredningen i detta uttalande. Något direkt 

förbud som EU-förordningen ger möjlighet till är inte nödvändig men de regler som finns idag ska 

fortsätta gälla och utredningens förslag läggas ner. 

 

För att samtycke från försöksperson som är beslutsinkompetent ska föreligga ska personen antingen 

innan beslutsinkompetens uppkom via t.ex. framtidsfullmakt eller annan fullmakt som anger 

forskning som en punkt skrivit på en sådan eller så ska beslutsinkompetens vara styrkt i läkarintyg 

för att en företrädare för den enskildes bästa ska kunna ge samtycke till forskning. 

 

Innan informerat samtycke inhämtas bör den potentiella försökspersonen få information under en 

föregående intervju på ett språk som han eller hon har lätt att förstå och ges tillräckligt med tid att 

överväga sitt beslut. Vidare står det i EU-förordningen att i syfte att förvissa sig om att informerat 

samtycke ges frivilligt bör prövaren beakta alla relevanta omständigheter som skulle kunna påverka 

den potentiella försökspersonens beslut att delta i en klinisk prövning (punkt 30-31). I punkt 36 tar 

EU-förordningen upp nödsituationer. Riksförbundet FUB anser att nuvarande regleringar i 

etikprövnings- och läkemedelslagarna stämmer överens med EU-förordningen. 

 

Nedan kommer detaljkommentarer till utredningens förslag gällande 3 § men åter igen, för att 

förtydliga, så är Riksförbundet FUB emot utredningens förslag. 

 

Utredningens förslag 

SIDAN 18 

Information till försökspersoner och samtycke  

3 § Bestämmelser om information till försökspersoner och samtycke till att delta i en klinisk 

läkemedelsprövning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014. För en 

försöksperson som inte är beslutskompetent på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande är en god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 

eller 7 § föräldrabalken med behörighet att sörja för den enskildes person den lagligen utsedda 
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ställföreträdaren som enligt förordning (EU) nr 536/2014 ska ge informerat samtycke till 

läkemedelsprövningen för försökspersonens räkning. 

 

Riksförbundet FUB:s kommentarer: I EU-förordningens 19 punkt framgår definitionen av en 

”försöksperson som inte är beslutskompetent”. Där framgår det att det är ”en försöksperson som, av 

andra skäl än den ålder då man juridiskt sett har behörighet att lämna informerat samtycke, är 

oförmögen att lämna sitt informerade samtycke enligt nationell rätt i den berörda medlemsstaten”.  

 

Det ska alltså svensk lag som ska gälla vid tolkningen av om en person är oförmögen att lämna 

informerat samtycke, dvs. är beslutskompetent i den specifika forskningsfrågan. Enligt svensk rätt 

ska en person i aktuell tid och för specifikt område utredas om denne är beslutsinkompetent med 

stöd av en läkare eller tandläkare.  Detta är gällande nationell rätt idag. Det finns inget generellt 

beslutsinkompetensförklarande av en person utan detta måste ske från fall till fall i ett specifikt 

aktuellt område. Det är svensk rätt. Inte att en god man, förvaltare eller annan ställföreträdare utan 

behörighet att ge informerat samtycke till att delta i forskning i allmänhetens intresse ska besluta om 

huvudmannen är beslutsinkompetent eller inte. 

 

Riksförbundet FUB anser att utredningens förslag inte stämmer överens med EU-förordningen. Det 

är omöjligt att objektivt avgöra när en person behöver hjälp vid ett ställningstagande utan ett 

adekvat läkarintyg utfärdat i enlighet med en restriktiv ordning. Det finns inget EU-krav på att ett 

uppenbarhetsrekvisit inte ska gälla vid forskning på försökspersoner som saknar beslutskompetens.  

 

Vidare föreslår Riksförbundet FUB att utredningens förslag som är hämtat ur föräldrabalken kring 

gode män och förvaltare helt stryks då det räcker med att det står legal ställföreträdare. Det finns 

ingen orsak till att exemplifiera och därmed utesluta andra former av legala ställföreträdare. 

Definition av legala ställföreträdare finns i EU-förordningen. 

 

Riksförbundet FUB ifrågasätter vidare att man har övergått från att i SOU 2015:80 ge 

framtidsfullmäktig eller närstående som förslag på företrädare i samband med forskning till att i 

denna utredning rikta in sig på gode män och förvaltare i en Departementspromemoria vars innehåll 

är svår att påverka. Närstående är inte legala företrädare automatiskt och detta förslag var inte bra då 

det utesluter andra legala ställföreträdare men som tidigare nämnts ska inte heller gode män och 

förvaltare ges som exempel utan istället enligt Riksförbundet FUB:s förslag att det ska stå legala 

ställföreträdare. Samråd med närstående och anhöriga som i nuvarande nationell rätt ska läggas till. 

 

En person med utvecklingsstörning kan sakna beslutskompetens i vissa frågor men inte andra eller 

hamna i koma eller i ett läge av andra orsaker som plötsligt som gör att beslutsinkompetens 

uppkommer. Därför är det viktigt att utredningen ändrar från att exemplifiera vissa legala 

ställföreträdare vilket utesluter andra exempel. Dock åter igen så ingår inte samtycke till forskning i 

uppdraget som god man eller förvaltare och inte heller i en generalfullmakt om forskning kring 

humanläkemedel inte specifikt anges däri i de fall detta ska ske i allmänhetens intresse. 

 

Riksförbundet FUB anser att de regleringen kring informerat samtycke som idag återfinns i 

etikprövningslagen och nya läkemedelslagen är tillräckliga. Något total förbud mot forskning i vissa 

få fall där beslutsinkkompetens har blivit diagnosticerad för samtycke i den kliniska 

läkemedelsforskningen är inte nödvändigt men utredningens utvidgade förslag för att få tillgång till 

forskning på fler personer med beslutsinkompetens ställer sig Riksförbundet FUB inte bakom. 
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Riksförbundet FUB anser att utredningens förslag till 3 § gällande information och samtycke inte 

garanterar personer med beslutskompetens rättssäkerhet om gode män och förvaltare över huvudet 

kan ge samtycke till forskning samt att det inte ingår i uppdraget som god man/förvaltare.  

 

I Europaparlamentets och rådets förordning nr 536/2014 står det i ingressens 

Punkt 1 - att försökspersonens intressen alltid bör ha företräde framför andra intressen och att 

försökspersonernas rättigheter, säkerhet, värdighet och välbefinnande bör skyddas.  

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

En person med en funktionsnedsättning som gör att denne misstänks sakna beslutskompetens kan 

inte vara föremål för snabba beslut gällande deltagande i forskning. 

Punkt 6 - att frågan om informerat samtycke är en rent nationell frågeställning som inte bör omfatta 

samarbetet vid bedömningen av ansökningar om tillstånd för klinisk prövning.  

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

Utredningens hänvisning till förordningen relaterade till sina förslag gällande information till 

försökspersoner och samtycke saknar därför relevans och strider emot förordningen. 

Punkt 27 – hänvisas till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som 

erkänner respekten för människans värdighet och rätten till personlig integritet. I stadgan föreskrivs 

att den berörda personens fria och informerade samtycke krävs för alla interventioner på det 

biologiska och medicinska området.  

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

Ett tydligt läkarintyg i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer krävs för att berörda försökspersoner 

som misstänks sakna beslutskompetens i största möjliga mån har fått individuellt anpassad 

tillgänglig information och därefter möjlighet att ge uttryck till samtycke före en ställföreträdare kan 

ge detta för en persons räkning. 

Punkt 30 – i enlighet med internationella riktlinjer bör försökspersonens informerade samtycke 

vara skriftligt. Om försökspersonen inte kan skriva kan detta samtycke registreras på annat lämpligt 

sätt (till exempel genom en röst- eller videoinspelning). Försökspersonen bör ges tillräcklig med tid 

att överväga sitt beslut.  

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

En person som misstänks sakna beslutskompetens måste till följd av sin funktionsnedsättning ges 

den tid det behövs för att få tillgänglig information och möjlighet att ge samtycke. Snabba beslut 

över huvudet på personer får inte ske och strider på EU rättsliga regleringar. 

Punkt 31 -  i syfte att förvissa sig om att informerat samtycke ges frivilligt bör prövaren beakta alla 

relevanta omständigheter som skulle kunna påverka en potentiella försökspersonens beslut att delta i 

en klinisk prövning. 

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

En punkt som ytterligare förstärker kravet på att den enskilde försöksperson får objektiv tillgänglig 

information och möjlighet att göra ett ställningstagande samt att endast läkarintyg utfärdade i 

enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer kan utgöra ett undantag. 

Punkt 36 -  Denna förordning bör innehålla närmare bestämmelser om informerat samtycke i 

nödsituationer. Det gäller till exempel fall där patienten drabbas av plötsligt livshotande medicinskt 

tillstånd på grund av multitrauma, stroke eller hjärtattack och behöver omedelbar medicinsk 

intervention. I vissa nödsituationer är det dock inte möjligt att inhämta informerat samtycke för 

interventionen. I förordningen bör det därför tydligt föreskrivas att sådana patienter på mycket 

stränga villkor får tas med i en klinisk prövning. Den kliniska prövningen bör ha ett direkt samband 

med det medicinska tillståndet på grund av vilket det är omöjligt att inom behandlingsfönstret på 

förhand inhämta informerat samtycke från hans eller hennes lagligen utsedda ställföreträdare. 

Eventuella invändningar som patienten tidigare har haft bör respekteras och försökspersonens eller 
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hans eller hennes lagligen utsedda ställföreträdares informerade samtycke inhämtas så fort som 

möjligt. 

Riksförbundet FUB:s kommentarer: 

Förordningens samt nationell lags befintliga och framtida bestämmelser om nödsituationer är 

tillräckliga.  

 

Forskare och läkare som har att ta ställning till om en person misstänks sakna/saknar 

beslutskompetens ska inte bara ha medicinska kunskaper utan också tänka igenom etiska frågor. I 

annat fall kan ett beslut inte tas. Det går absolut inte att bara rakt av förlita sig på företrädare vilket 

framgår tydligt i EU-förordningen. 

 

Slutrapport från Socialstyrelsen – Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – från 

2015 konstaterar att det ofta är ett stort problem med svårigheten att få ett tydligt samtycke från 

personer som saknar beslutskompetens. Vidare ifrågasätter Socialstyrelsen vad som är ett 

acceptabelt samtycke. När den enskilda underlättar åtgärden, när personen inte motsätter sig 

åtgärden eller när personen förhåller sig helt passiv? 

Socialstyrelsen konstaterar att både hypotetiska och presumerade samtycken förekommer och att de 

inte bygger på någon viljeyttring från den enskilda, utan handlar om mer eller mindre underbyggda 

antaganden om vad den enskilda vill. 

 

Godmanutredningen från 2004 definierar vad som menas med att en person har nedsatt 

beslutsförmåga och i denna anges det vara att den enskilde pga. psykisk störning, sjukdom, skada 

eller liknande förhållande uppenbarligen inte förmår att tillgodogöra sig information i en fråga 

rörande angelägenheter inom den sociala välfärden, att självständigt överväga konsekvenserna av 

beslut i frågan eller meddela sin mening. Detta är inte ett generellt uttalande utan ska naturligtvis 

prövas i varje enskilt fall och är inte diagnosstyrt. 

Ett beslut om en person har en nedsatt beslutsförmåga ska grunda sig på den uppkomna 

angelägenhetens karaktär och förhållandena när den enskildes ställningstagande aktualiseras. ”Det 

bör endast fattas om det har betydelse för ställningstaganden till sociala förmåner eller 

omvårdnadsåtgärder” (Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112). 

Riksförbundet FUB:s kommentar: Forskning kring humanläkemedel som inte har direkt nytta för 

den enskilde utesluts därmed helt enligt godmansutredningen.  

 

Utredningen skriver att hypotetiskt antagande för samtycke kan göras inom hälso- och sjukvården 

eller tandvården men att det inte går vid akut medvetslöshet eller liknande förhållande i samband 

med forskning vilket kan omöjliggöra viktig forskning eller att patienten undandras den bästa 

behandlingen. 

Riksförbundet FUB:s kommentarer: det går lika bra att göra hypotetiska antaganden som 

utredningen är inne på oavsett om personen är vid medvetande eller inte. Patienten riskerar inte att 

undandras den bästa behandlingen dels pga. nödsituationsregler vid akut medvetslöshet då 

försökspersonen saknar företrädare eller om patienten har en företrädare kan denne ge samtycke om 

forskaren visar på att forskningen kan leda till direkt nytta för försökspersonen. 

 

Utredningen skriver att de flesta personer i Sverige med nedsatt beslutsförmåga inte har någon god 

man eller förvaltare utsedd. 

Riksförbundet FUB:s kommentarer: till bakgrund av hur beslutsinkompetens definieras har i princip 

alla personer med utvecklingsstörning en legal ställföreträdare utsedd för sig. Framtidsfullmakter 

gör det möjligt att ge samtycke för andra målgrupper innan beslutsinkompetens inträder. 
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Utredningen skriver att forskningen inte får utföras om någon av dem som samråd har skett med 

motsätter sig utförandet. Samråd med de anhöriga är inte alltid praktiskt möjligt när det gäller akuta 

fall, då kanske beslut måste fattas praktiskt taget omedelbart. Särskilt när det är fråga om 

livshotande tillstånd kan det från etisk synpunkt vara tvivelaktigt att begära ett sådant samtycke.  

Etikprövningslagen ger enligt 22 § inte utrymme för att forskning som avser akut medvetslösa 

personer inleds utan samråd med patientens anhöriga trots att dess resultat skulle kunna vara till stor 

nytta såväl för den enskilde patienten som för utvecklingen av vård och behandling för en viss 

kategori av patienter.  

Riksförbundet FUB:s kommentarer: Nödvärnsregler kan tillämpas och andra regler som stödjer 

åtgärder som leder till direkt nytta för den enskilde patienten. Samråd är samråd vilket innebär att 

om de anhörigas åsikter uppenbarligen strider mot den enskildes bästa eller vad personen själv 

skulle ha tyckt så kan forskning ändå ske om det är en nödsituation eller leder till direkt nytta för 

försökspersonen. Anhöriga utan fullmakt undertecknat av försöksperson innan beslutsinkompetens 

inträdde som specificerar samtycke till forskning har inga juridiska rättigheter att ifrågasätta en 

sådan åtgärd eller någon juridisk status överhuvudtaget.  

 

Andra utredningar som föreslagit bestämmelser kring samtycke som kan ifrågasättas och inte 

stämmer överens med EU-förordningen: 

I SOU 2015:80 – stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning –  

5 § Samtycke ska inhämtas från en företrädare (framtidsfullmäktig eller närstående) om en 

försöksperson, som har fyllt 18 år, behöver hjälp vid ett ställningstagande i en fråga om samtycke 

till klinisk läkemedelsprövning, på grund av att personen inte har förmåga att 1. förstå den 

information som är relevant för ställningstagandet, 2. överväga olika beslutsalternativ, 3. ta ställning 

i frågan i enlighet med de gjorda övervägandena, eller 4. skriftligen, muntligen eller på annat sätt 

visa vilken inställning han eller hon har i frågan. Om en person inte ska företrädas av 

framtidsfullmäktig eller SOU 2015:80 Författningsförslag 103 närstående i en sådan fråga ska 

ställningstagandet i frågan göras av den legitimerade läkare eller tandläkare som har ansvaret för 

hälso- och sjukvården av personen. Ställningstagandet ska göras efter samråd med en yrkesutövare 

utsedd av forskningshuvudmannen.  

Vid klinisk läkemedelsprövning på vuxna personer som behöver en företrädare ska följande 

bestämmelser i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor tillämpas: – 

19 § tredje stycket och 19 a § om bedömning av behov av en företrädare, – 19 b § och 19 c § första 

och tredje stycket om beslut om behov av en företrädare, – 20 § första och andra stycket om 

företrädare m.m., samt – 21 § om tillämpning av lagen (0000:000) om stöd och hjälp till vuxna vid 

ställningstaganden till hälso- och sjukvård och omsorg. 6 § En klinisk läkemedelsprövning på en 

person som avses i 5 § får inte utföras, om personen ger uttryck för att inte vilja delta. Inte heller får 

läkemedel i vilseledande syfte tillföras personen i dold form. 

I övrigt märklig och inkonsekvent diskussion kring uppenbarrekvisit och sannolikhetsrekvisit 

gällande samtycke i samband med forskning. Godmansutredningen menar på att många personer 

som egentligen saknar beslutskompetens vid ett uppenbarhetsrekvisit inte skulle bli klassade som att 

de saknar beslutskompetens och därför lätt kan övertalas och underkasta sig forskning. Varför skulle 

godmansutredningen vara mer kvalificerade att analysera att många personer kommer igenom 

läkarundersökningar kring beslutskompetens än vad läkare är. Varför skulle det vara mer motiverat 

med ett uppenbarhetsrekvisit vid vård och omsorg än vid forskning? Riksförbundet FUB håller inte 

med utredningen om denna inkonsekventa ogenomtänkta analys. Ser man till EU-förordningen 

ställs höga krav på när man i få undantag ska få genomföra kliniska läkemedelsprövningar på 

personer som saknar beslutskompetens. Ett sannolikhetsrekvisit strider mot dessa regleringar och 

kräver istället att det finns ett uppenbarhetsrekvisit. 
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Socialstyrelsen svarar på några frågor till Svenska Läkarsällskapet kring avbrytande av 

livsuppehållande behandling (Dnr 10821/2010) där definiering av vad som krävs för att en patient 

ska kunna ta ställning till olika behandlingsalternativ. Informationen måste vara tillräckligt 

omfattande och patienten ha förmåga att förstå informationen och konsekvenserna av sitt beslut. 

Denna förmåga brukar kallas beslutskompetens. Det är den behandlande läkaren som måste bedöma 

om patienten har denna förmåga genom att förvissa sig om att patientens inställning inte beror på 

t.ex. inverkan av läkemedel, depression eller en tillfällig livskris. Läkaren ska vidare försäkra sig 

om att patientens ställningstagande inte har framtvingats av påtryckningar från omgivningen. Det är 

den ansvariga läkaren som ska bedöma patientens beslutskompetens och ska tolka patientens 

viljeyttring. Om det inte är möjligt att fråga patienten själv får läkaren försöka ta reda på om 

patienten hållit fast vi sin viljeyttring genom att kontrollera med närstående eller hälso- och 

sjukvårdspersonal som vårdar patienten. 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson  
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