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Forord

I løpet av 2008 ble forskningsmiljøet ved SERAF og forløperen SKR (Sek-

sjon for klinisk rusmiddelforskning) anklaget for å ha gjennomført fl ere forsk-

ningsprosjekter med rusmiddelbrukere på uetisk vis, særlig i forhold til høy 

risiko, mangelfullt samtykke og manglende frivillighet. Alle prosjektene var 

godkjent i REK som ble kritisert for utilstrekkelig fagkunnskap og for å overse 

alvorlige svakheter.

Forskningsledelsen tilbakeviste anklagene fra begynnelsen av. Det meld-

te seg mange aktører i det off entlige ordskiftet, med krav til bl.a. uavhengig 

granskning, både av forskningsmiljøene og godkjenningsinstansene.

Det er ikke blitt gjennomført noen uavhengig granskning, men REK Sør 

har foretatt en systematisk gjennomgang av sin saksbehandling av de sentrale 

prosjekter med rusmiddelbrukere i perioden 1999-2007. Deres konklusjon er 

at det ikke er belegg for noen av de sterke anklagene, selv om det fi nnes et 

forbedringspotensiale på fl ere områder. REK opprettholder derfor sine god-

kjenninger. Lederen av Stortingets Helse- og sosialkomité anmodet Statens 

Helsetilsyn om en vurdering ut fra helselovgivningen. Slikt tilsyn er gjennom-

ført uten at det er funnet noen ankepunkter. Tilsynsrapporten inneholder vur-

deringer av generell interesse og følger derfor vedlagt.

Forskningsledelsen bestemte seg tidlig for at det burde holdes et faglig 

etikkseminar for å vurdere konkrete prosjekter kritisk og for å bevisstgjøre 

om etiske spørsmål i forskning med sårbare grupper mer generelt. Det ble 

bestemt at seminaret skulle arrangeres av Det medisinske fakultet ved Uni-

versitetet i Oslo med deltakelse fra SERAF og Seksjon for medisinsk etikk. 

Planleggingsgruppen ble supplert med Knut Ruyter fra sekretariatet for Den 

nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. Seksjon for medi-

sinsk etikk anbefalte at Jan Helge Solbakk som hadde vært en av de sterkeste 

kritikerne, skulle inngå i planleggingsgruppen.



Til tross for at det var stor uenighet i vurderinger, også i planleggingsgrup-

pen, viste det seg fullt mulig å planlegge et seminar og senere også samarbeide 

om utgivelsen av denne rapporten. 

Arbeidet med seminaret og rapporten gir også grunn til å fremholde noen 

punkter som vi mener er av felles interesse og som alle kan lære av – på tvers 

av kritikk og uenighet. 

Det er nødvendig og viktig at det gjøres forskning med rusmiddelbru-1. 

kere som deltakere. Det er en gruppe som ofte er blitt diskriminert og 

oversett – og som fortjener å bli tatt på alvor, også i forskning, i den 

hensikt å få bedre kunnskap om hva som kan og bør tilbys av virksom 

behandling og virksomme tiltak. 

Det kan ikke lenger herske tvil om at rusmiddelbrukere kan avgi gyldig 2. 

samtykke, om enn ikke under alle omstendigheter. Slike omstendighe-

ter kan prosjektledelse lett unngå ved rekruttering til studier.

Det er verdt å diskutere frivillighet, men ikke som et spørsmål om en-3. 

ten – eller. I alle studier blir personer motivert – og påvirket – til å delta. 

Det er legitimt, også når det gjelder tilgang til helsetilbud man ellers 

ikke ville ha fått tilgang til. Spørsmålet er om påvirkning – også i form 

av press – er utilbørlig. Det fi nnes ikke noe enkelt svar på når en fore-

spørsel blir utilbørlig. Det avhenger av mange omstendigheter som er 

diskutert inngående i fl ere av bidragene i rapporten. 

Det kan være nyttig å benytte brukerperspektiv i planlegging av slike 4. 

forskningsprosjekter, også for å avklare aksept for studien og hva som 

eventuelt kan oppleves som utilbørlig påvirkning eller press.

Vi takker alle bidragsytere for verdifulle og innsiktsfulle bidrag. Vi håper at de 

samlet kan komme til nytte for videre planlegging og gjennomføring av fors-

kning med rusmiddelbrukere som deltakere.

        Oslo, 3. februar 2009

Knut W. Ruyter        Jan Helge Solbakk  Helge Waal
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Innledning 
Finn Wisløff 

Når vi som leger skal velge behandling av en pasient, har vi tre nivåer av kunn-

skap å basere vår anbefaling på: personlig erfaring, faglige tradisjoner og vi-

tenskapelig evidens. Det ønskelige er at fl est mulig av våre terapivalg skal være 

basert på vitenskapelig holdbare studier (kunnskaps- eller evidensbasert me-

disin), som integreres i de faglige tradisjoner. Overfor den enkelte pasient må 

så de faglige anbefalinger, som er basert på gjennomsnittsresultater i defi nerte 

pasientgrupper, tilpasses pasientens behov, preferanser og sosiale situasjon.

Rusmisbrukere byr på spesielle problemer, både når det gjelder behand-

lingsopplegg og forskning, med spesielle etiske utfordringer. Likevel må vi ha 

som mål også for denne pasientgruppen at våre behandlingsopplegg skal være 

basert på objektiv kunnskap, tilpasset den enkelte rusmisbruker. Fraviker vi 

dette idealet, gjør vi oss skyldig i diskriminering av en svak gruppe. Derfor 

er jeg glad for å kunne konstatere at vi ved Det medisinske fakultet i Oslo 

har landets sterkeste forskergruppe på dette området, ledet av Helge Waal, en 

gruppe som har fått ansvaret for og ressurser til å bygge opp Senter for rus- og 

avhengighetsforskning (SERAF).

De spesielle etiske problemene som er knyttet til forskning med denne pa-

sientgruppen maner til refl eksjon og diskusjon, ikke til høyrøstede utspill i me-

dia. Å fi nne et sikkert fundament for etiske retningslinjer er ikke enkelt. Kom-

pleksiteten i de etiske problemene som er knyttet til rusforskningen står ikke i 

forhold til den skråsikkerhet synspunktene har vært utbasunert med i media.

Ikke minst på grunn av den harde og personrettede debatt som har vært 

ført i massemedia de siste månedene, er det grunn til å gratulere debattantene 

med at de har gått sammen om å arrangere dette seminaret om etikk i rusfors-

kningen. Likevel vil jeg anbefale at man for fremtiden snakker sammen før 

massemedia trekkes inn i diskusjonen.
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Fire prosjekter i søkelyset? 
Hva kan vi lære?

Forskning som vedrører sårbare grupper og/eller grupper som er i konfl ikt 

med storsamfunnet er viktig, men også vanskelig. Forskningen ved SERAF 

og tidligere SKR (Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer) har nylig vært i 

medias søkelys. Hensikten med dette etikkseminaret er ikke først og fremst å 

avgjøre om kritikken var berettiget, men å bruke prosjektene og kritikken som 

utgangspunkt for analyse og drøfting av veien videre. 

«Ventelisteprosjektet»: Subutex til pasienter på 
venteliste til metadonassistert rehabilitering
Prosjektansvarlig: Professor Helge Waal. 

Prosjektleder: Overlege dr. med. Aud L. Krook

Prosjektgruppe: Professor Odd Brørs, Laboratoriemedisinsk klinikk, Ullevål 

sykehus, seksjonsoverlege Per Magnus og seniorforsker Espen Røysamb, 

Folkehelseinstiuttet.

Beskrivelse
Prosjektet ble planlagt i 1999 som ett av fi re prosjekter støttet av Sosial- og 

helsedirektoratet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for direktoratets beslutnin-

ger om Subutex. På dette tidspunket var Subutex ikke registrert i Norge, mens 

vurderingene varierte svært i ulike land. Frankrike hadde som det eneste land 

på det tidspunktet gjort medikamentet tilgjengelig i alminnelig forskrivning. 

I Norge ble legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med bruk av metadon 

akseptert i 1997 og utbygget fra 1998. Det nye tilbudet medførte stor under-

kapasitet og lange ventelister – noen steder opptil to år. Subutex ble godkjent 

i april 2000 for bruk i LAR, men ikke til bruk utenfor LAR. Ventelistene var 
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et betydelig problem. Kunne forsterkete psykososiale tiltak og medikamentell 

behandling gjennom den enkeltes kontakt i tiltaksapparatet, eller Subutex til 

alle som ventet, bedre situasjonen?. En kunnskapsoppsummering ga støtte til at 

det siste kunne være en forsvarlig mulighet (Bachs, Bramness og Waal, 2001).

Forskningsspørsmål: 
Kan Subutex brukes på en enklere måte enn metadon med full1 sikkerhet?

Vil Subutex ha tilsiktet eff ekt også uten psykososiale hjelpetiltak?

Vil Subutex alene minske vansker, bedre livskvalitet og bedre muligheten for 

langtidstilbud gitt til pasienter på venteliste til LAR? 

Materiale: 

Ventelisten til LAR omfattet 417 pasienter. Alle fi kk tilbud om deltakelse gjen-

nom det sosialsenteret som hadde søkt pasientene inn til LAR. De som meldte 

interesse ble informert om strukturen med daglig henting og inntak av medi-

kament, med mulighet for å snakke med de som delte ut medikamentet. De ble 

også informert om randomiseringen og om bruk av placebo og konsekvenser av 

dette. Pasientinformasjonen ble drøftet i samtale (se Krook et al., 2002).

Tilmeldingen var jevn, men nokså langsom. Inntaket ble stoppet da 100 (i 

praksis 106) pasienter hadde meldt seg. 

Metode: 

Randomisert kontrollert studie hvor halvparten fi kk et uvirksomt preparat med 

utseende som aktivt preparat. Verken pasienter eller ansatt visste hvem som 

fi kk hva. Pasientene fi kk Subutex ved fremmøte dersom de viste tegn på absti-

nens, og ble deretter trappet raskt opp. Halvparten fi kk minskende doser aktivt 

innhold i tablettene. Etter tre måneder fi kk alle tilbud om aktivt preparat inntil 

de kunne få vanlig LAR med metadon eller Subutex. 

1  Metadon er en fullagonist med lang nedbrytingstid. Dette skaper risiko for overdosering 
i en oppstartfase. Det er dessuten betydelige muligheter for medikamentelle interaksjoner. 
Medikamentet skal derfor trappes opp langsomt samtidig som pasientens reaksjoner vurderes. 
Det er nødvendig med daglig utlevering. Subutex gir mindre fare for overdosering og kan 
dessuten gis hver 2. til 3 dag. Med «full» sikkerhet menes utlevering med mindre kontroll og 
helseoppfølging uten at pasienten ble utsatt for risiko for sykdom eller skade.
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Kritikken mot prosjektet
Prosjektet er først og fremst kritisert for fi re forhold: 

Rekruttering av pasienter fra venteliste• 

Manglende bruk av kjent behandling «som virker»• 

Bruk av «narremedisin» som utsetter pasienter i sårbar gruppe for risiko• 

Brudd på Helsinkideklarasjonen• 

Vurderinger
Frivillighetsvurdering:

Målgruppen ble rekruttert gjennom sine kontakter i hjelpeapparatet og informert 

om muligheten og om loddtrekningsprosedyren. Alle interesserte fi kk skriftlig 

informasjon, og informasjonsskrivet ble drøftet med den enkelte. I dette skrivet 

ble det opplyst om at avslag ikke ville ha negative konsekvenser for vedkom-

mende. Den enkelte underskrev samtykkeskjemaet, og dette samtykke ble avgitt 

når pasientene verken var ruspåvirkete eller abstinente (nøytralisert situasjon).

Risikovurdering:

Dødeligheten blant ubehandlete sprøytemisbrukere ligger på 2-4 dødsfall pr. 

100 pasienter årlig. I en gruppe på 100 pasienter ville en derfor i en undersø-

kelsesperiode på 3 mnd. regne med et antall på 0 – 1 dødsfall. I en gruppe på 

50 pasienter vil en ikke i utgangspunktet påregne dødsfall. Her ville dessuten 

både forsøksgruppe og kontrollgruppe få daglig samvær med sosial- og helse-

arbeidere, og kunnskap om tid til inntak i vanlig behandling. Pasienten ville få 

redusert risiko i oppfølgingstiden fram til vanlig oppstart ved adgang til bruk 

av Subutex i denne tiden. Samlet ga dette redusert risiko for hele gruppen, men 

mest for intervensjonsgruppen.

Nyttevurdering:

Hvis denne bruken av Subutex viste seg forsvarlig og nyttig, ville det være:

Et virkemiddel til alle i ventesituasjoner• 

Et virkemiddel ved tiltak som har lav sikkerhetsgrad• 

En mulighet til enklere start i LAR• 

En mulighet til å redusere antallet i ventelistene ved oppstartpoliklinik-• 

ker og lavterskeltiltak
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Det var ingen dødsfall verken i intervensjonsgruppen eller i placebogruppen. 

Undersøkelsen bekreftet at medikamentet alene bedret livskvalitet og rusmid-

delbruk, altså tydelig mer enn i placebogruppen. Det var imidlertid betydelig 

frafall også blant de som fi kk aktivt medikament, slik at medikamentet alene 

ikke var nok for disse.

Vurderinger av kritikken v/ Aud Krook og Helge Waal

Både prosjektet i seg selv og bruken av placebokontrollert randomisering ble 

grundig drøftet. Bruk av placebo beskrives av enkelte som å «narre» pasienter, 

men dette er en skjev fremstilling. Pasientene får vite at de har 50 % sjanse for å 

få et uvirksomt medikament, men de får ikke vite i hvilken gruppe de kommer 

i. Skal man undersøke om et medikament er virksomt eller bedre enn et annet, 

er dette det best mulige forskningsopplegg og bør anses som forsvarlig under 

forutsetning av at pasientene ikke utsettes for en risiko de ikke har forutsetning 

for å forstå. En eventuell risiko må dessuten ikke være betydelig i forhold til 

forventet nytteverdi av prosjektet. 

Det er vanskelig å akseptere kritikken mot at prosjektet har gitt et tilbud til 

pasienter i en ventesituasjon, da dette var målgruppen for prosjektet og ven-

tetiden sentral for problemstillingen. Det er riktig at forsøkspersonene opp-

nådde raskere tilgang til en forenklet form for LAR gjennom deltakelse, både 

i forsøks- og kontrollgruppen. Men dette gjør ikke forskningen uetisk dersom 

pasientene ikke utsettes for økt risiko. Vår vurdering var at ingen fi kk økt risiko 

i forhold til den situasjonen de var i. Alle som deltok i undersøkelsen fi kk en 

bedret situasjon – også de som fi kk inaktivt medikament. 

Det er riktig at de som ikke kom med i prosjektet forble på venteliste. Pro-

sjektet hadde verken kapasitet, mandat eller mulighet til å tilby behandling til 

de som ikke meldte seg. Adressaten for kritikken på dette området bør imid-

lertid neppe være prosjektet. 

Enkelte har kritisert problemstillingen som foreldet, men i forhold til kunn-

skapsstatus på prosjekttidspunktet er dette ikke rimelig. Kunnskapsinnhentin-

gen forut for prosjektet mener vi var adekvat.

Kritikken for brudd på Helsinkideklarasjonen har overrasket oss, både 

fordi vi selv vurderte prosjektet som forsvarlig uten økt risiko for noen av 

deltakerne, og fordi vi vurderte frivillighetsgrunnlaget som godt nok. Denne 
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problemstillingen ble heller ikke nevnt i tilbakemeldingen fra REK eller 

andre vurderingsinstanser.

Noe å lære?
Siden prosjektet nå etter ganske mange år trekkes fram i søkelyset, er dette en 

god anledning til å undersøke prosjektet i forhold til kunnskapsgrunnlag, nyt-

teverdi, risikovurdering, informasjon til pasientene, pasientens samtykkekom-

petanse og hvordan pasienten ble ivaretatt. En kritisk vurdering bør kunne gi 

nyttig lærdom i forhold til fremtidig forskning og prosjektvurdering.

«Avvenningsprosjektet»: Medikamentassistert 
abstinens-orientert behandling: et alternativ 
til vedlikeholdsbehandling.

Prosjektleder: Helge Waal

Stipendiat: Hege Kornør

Prosjektgruppe: Emma Wennevold, Psykiatrisk ungdomsteam, Kristiansand,

Gunn-Eva Bekken, Psykiatrisk ungdomsteam, Ullevål, Oslo, Jon Johnsen, 

Psykiatrisk ungdomsteam, Asker og Bærum, Anita Østheim, Psykiatrisk ung-

domsteam Sanderud sykehus, Torbjørn Tvedten, Legene på Lie, Skien

Beskrivelse
De retningslinjene som gjaldt i 2000 for bruk av opioide agonister i vedlike-

holdsbehandling av personer med opioidavhengighet (I-35/2000) var relativt 

strenge, fordi de tok sikte på å avgrense behandlingen til de som skal ha mulig-

het til livslang behandling. Personer som ønsket en tidsavgrenset bruk av ago-

nister kunne derfor stå uten et behandlingstilbud. Videre var det noen som falt 

utenfor kriteriene fordi de var for unge eller manglet ikke-medikamentell be-

handlingserfaring. Det var derfor ønskelig med et tilbud for slike grupper. Det 

generelle regelverket tillot bruk av opioider i avvenning i 3 måneder, forlenget i 

inntil 9 måneder (IK-2755/2001). Innenfor dette regelverket kunne leger for-

skrive buprenorfi n i behandlingen av opiatavhengige pasienter. Tidsavgrenset 

og abstinensorientert bruk av opioider var lite utprøvd i Norge. Internasjonale 

studier viste en økt dødsrisiko etter avvenning fra metadon, særlig der pasien-

ten selv ikke ønsket slik avvenning (Kornør og Waal, 2004). Ingen tilsvarende 

studier av buprenorfi n forelå da prosjektet ble satt i gang, og det forelå studier 
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som pekte mot at buprenorfi navvenning kunne medføre mildere abstinens-

symptomer enn metadonavvenning (Bachs, Bramness og Waal, 2001).

Det primære formålet med prosjektet var å evaluere en modell for tidsav-

grenset, abstinensorientert substitusjonsbehandling. Sekundært var formålet 

å sammenlikne pasienter som fullførte behandlingen med de som ikke full-

førte, og å undersøke psykometriske egenskaper ved instrumentene som ble 

brukt i prosjektet. 

Forskningsspørsmål 
I hvilken grad kan opioidavhengige som mottar tidsavgrenset bupre-• 

norfi nbehandling nyttiggjøre seg poliklinisk psykososial rehabilitering?

Hvor stor andel av pasientgruppen forblir opioidabstinent etter sepone-• 

ring av buprenorfi n?

Hvilke forhold infl uerer på behandlingsresultatene?• 

Gir en slik kombinert tilnærming bedre resultater enn tradisjonell poli-• 

klinisk behandling slik det gjøres i sammenlikningsstudien?

Modell/materiale
Prosjektet var lagt opp som en multisenterstudie ved fem polikliniske team i 

sør-/østlandsområdet. Studiedesignet var observasjonelt uten kontrollgrupper. 

Planen var å bruke et underutvalg fra en evalueringsstudie i regi av SIRUS som 

sammenlikningsgruppe, men dette underutvalget viste seg å være så forskjellig 

fra multisenterstudiens utvalg at en sammenlikning ikke ville være fruktbar. 

Intensjonen var at hvert team skulle rekruttere 20 pasienter hver, slik at 

utvalget ble 100 pasienter. Med en suksessrate (opioidavhold) på 30 % ville 

100 pasienter gi et tilfredsstillende estimat for suksess med konfi densinterval-

let 22 – 40 %. 

Målgruppen var personer med opioidavhengighet som ønsket avhold fra 

opioider og som ikke var i stand til å nyttiggjøre seg medikamentfri behand-

ling. Målgruppen var også en yngre og mindre belastet pasientgruppe som 

hadde brukt opiater i færre år enn søkere til LAR. Inklusjonskriteriene til stu-

dien var: 

I behandling ved en av de fem samarbeidende poliklinikkene • 

Opioidavhening iht. ICD-10 • 

Fylt 22 år • 



15

Fire prosjekter i søkelyset? Hva kan vi lære?

Klart motivert for tidsavgrenset medikamentassistert behandling med • 

opioidfrihet som mål

Behandlerne ved poliklinikkene rekrutterte pasienter til prosjektet, og infor-

merte dem muntlig og skriftlig om hva deltakelse ville innebære. Pasientene 

fi kk følgende behandlingstilbud:

Et ordinært poliklinisk behandlingsopplegg (samtaler/grupper/terapi)• 

Buprenorfi nbehandling i inntil 9 måneder (delprosjekt 1)• 

Tilbakefallsforebyggende bruk av opioidantagonist (naltrekson) i ca. 6 • 

måneder etter avvenning fra buprenorfi n (delprosjekt 2)

Risikovurdering
Foreliggende internasjonale studier rapporterte om en tilfredsstillende sik-

kerhet ved buprenorfi nbehandling så lenge medikamentutdelingen foregår i 

kontrollerte former. Vi gikk ut fra at buprenorfi nbehandlingen med høy sann-

synlighet ville føre til en nedgang i pasientenes intravenøse bruk av opioider, 

som igjen ville føre til redusert risiko for overdosedødsfall og HIV- og he-

patittsmitte. For å forebygge tilbakefall til illegal opiatbruk etter avvenning, 

tilbød vi naltreksontabletter forutsatt en 3-5 dagers opioidfri periode etter siste 

buprenorfi ninntak. Naltrekson er en antagonist som forhindrer tilbakefall til 

heroinbruk så lenge medikamentet tas regelmessig i riktig dosering. Pasien-

tene kunne selv velge denne behandlingen. Medikamentet var verifi sert som 

lite toksisk, med unntak av at det kan gi en viss påvirkning av leverfunksjonen 

dersom det foreligger leverskade. Pasienten skulle derfor ha oppfølging slik at 

medikamentet kunne seponeres ved behov. Det var rapportert om at noen kan 

få et moderat senket stemningsleie. Pasientene skulle derfor observeres av sin 

behandler i forhold til depresjonstendens.

Pasienter som likevel hadde tilbakefall etter avvenning skulle søkes til re-

gionalt LAR. Den nedre aldersgrensen for inklusjon i studien var satt med 

tanke på at pasientene skulle ha mulighet til å få slik behandling.

Den psykososiale behandlingen skulle gis uavhengig av buprenorfi nbe-

handlingen, slik at pasienter som avbrøt den medikamentelle behandlingen 

fortsatt skulle følges opp psykososialt. Pasientene skulle dessuten om nødven-

dig søkes til annet tilbud, eventuelt til LAR, som forutsatte at abstinensorien-

terte tilbud var forsøkt i rimelig grad. Et avbrutt behandlingsforsøk ville derfor 
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styrke en slik søknad. Samlet sett vurderte vi det slik at pasienten i alle tilfeller 

ville komme bedre ut enn uten prosjektbehandlingen. Det skulle derfor ikke 

foreligge etiske betenkeligheter.

Nyttevurdering
Vi så mange fordeler ved en slik behandlingsmodell. På grunnlag av publiserte 

forskningsresultater forventet vi at pasientene ville bli mer tilgjengelige for psy-

koterapi, overholde avtaler med sine behandlere og forbli i behandling så lenge 

det ble ansett som nødvendig. En annen fordel var at poliklinisk behandling 

tillater rehabilitering i pasientenes nærmiljø. Til syvende og sist: Vi ville få et 

tilbud til mange av de som sto uten.

Forløp
Til sammen ble 82 pasienter rekruttert til studien. Sju av disse ble ekskludert 

(tre trakk seg, to skulle sone dommer i nær framtid, én nektet å la seg intervjue 

og én kunne ikke bruke buprenorfi n av medisinske grunner), slik at vi sto igjen 

med 75 inkluderte pasienter. 40 pasienter (53 %) fullførte buprenorfi navven-

ning innen 10 måneder fra behandlingsstart, 22 (29 %) kontinuerte buprenor-

fi nbehandlingen uten avvenning med tanke på overføring til LAR, 10 (13 %) 

avbrøt behandlingen og tre døde under behandling, i nedtrappingsfasen2. Som 

en konsekvens av dødsfallene og den betydelige pågangen fra behandlerne 

med spørsmål om kontinuering innførte vi en ordning hvor vi tok ansvaret for 

buprenorfi nbehandling for alle pasienter som motsatte seg avvenning og øn-

sket å søke LAR. Vi inngikk også en avtale med LAR-sentrene om en smidig 

inntaksordning for disse pasientene. Det er uklart hvor mange som tok i mot 

tilbudet om tilbakefallsforebygging med naltrekson. Ved prosjektslutt var 37 

pasienter i vedlikeholdsbehandling, 22 hadde tilbakefall til regelmessig illegal 

opiatbruk, ni var avholdne fra opiater, fem var døde og to hadde ukjent status.

Pasientene møtte til gjennomsnittlig 19 behandlingstimer hver i løpet av 

prosjektets første ni måneder, noe som utgjorde 74 % av de planlagte timene. 

91 % av buprenorfi ndosene ble tatt som planlagt. Av forskjellige årsaker var 

datasettene mangelfulle for store deler av utvalget (i de mest ekstreme tilfel-

2  Det var ett dødsfall etter en bilulykke, ett selvmord hos en som ble satt i varetekt og ett 
dødsfall ved overdosering med heroin hos en som sluttet å ta sin medisin. Alle hadde i samtale 
med sine behandlere gitt uttrykk for at de hadde det vanskelig.
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lene for mer enn halvparten). Dette gjaldt både behandlerrapporterte data om 

oppmøte, urinprøver og selvrapporterte data.

Kritikken mot prosjektet
Prosjektet er kritisert i media for å:

bryte frivillighetsprinsippet• 

utsette pasienter for risiko• 

frata pasienter under behandling et aktivt medikament • 

gjennomføre rask og farlig avvenning• 

ha for kort behandlingstid og uklar eller utilstrekkelig psykososial be-• 

handling

være unødvendig• 

bruke lokkemedisin • 

Vurderinger av kritikken v/ Helge Waal 
Tilbudet gikk til en gruppe som ikke kunne få LAR etter gjeldende • 

retningslinjer eller som ikke ønsket slik behandling. Alle skrev under 

på samtykkeerklæring i samråd med sine behandlere. Det kan tenkes 

at noen feilaktig oppga motivasjon om å kunne slutte med opiater fordi 

de ønsket tilgang til behandling med buprenorfi n. Noen ville gjennom 

behandlingstiden oppnå en høy nok alder og noen ville kvalifi sere seg 

gjennom behandlingsforsøket. Valget var likevel frivillig etter informa-

sjon og drøfting.

Forventet dødelighet i en ubehandlet gruppe beregnes oftest til 2 – 4 • 

% per år. Over en toårsperiode ville en slik gruppe på 75 personer ha en 

forventet dødelighet på mellom tre og seks personer uten behandling. 

Tre døde under behandlingen og to i oppfølgingstiden på to år. Dersom 

man beregner dødeligheten som frekvens i forhold til en tre måneders 

avvenningsperiode hos den andelen som gjennomførte avvenningen, blir 

dødeligheten svært høy. Dersom man sammenlikner med venteliste til 

LAR, er dødeligheten omtrent på samme nivå (Clausen et al., 2008). 

Prosjektet ble drøftet med det fi rmaet som forhandler Subutex – Sche-• 

ering Plough. Ett av spørsmålene var om ni måneder var lang nok tid 

til å løse de psykososiale vanskene. Et annet gjaldt tvil om den psyko-

sosiale behandlingen var god nok. Disse forholdene kunne ikke endres 
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innenfor prosjektets rammebetingelser. Senere sendte fi rmaet brev til 

Statens legemiddelverk (SLV) og framsatte bekymringer. En av disse 

gjaldt medikasjon av pasienter som ønsket å trekke seg fra studien. Vi 

ble kontaktet av SLV om dette. De som fi kk tilbud om prosjektdelta-

kelse fra sitt behandlingsteam, kunne si nei uten at dette skulle få følger 

for den behandlingen de hadde. Det å trekke seg fra prosjektet senere, 

skulle heller ikke få følger for den psykososiale behandlingen. Dersom 

noen ønsket å slutte med medikamentutdelingen innen prosjektet, måt-

te dette håndteres individuelt. Prosjektet hadde ikke myndighet til å 

innvilge legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og eventuelle proble-

mer måtte løses ved samarbeid med vanlige rusbehandlingstiltak eller et 

LAR-tiltak. Legemiddelfi rmaet valgte å støtte prosjektet økonomisk.

Avvenningen var ikke rask, men langsommere og mer skånsom enn pa-• 

sienter vanligvis får.

I gjennomsnitt møtte pasientene fl ere ganger til poliklinisk behandling • 

enn det som er vanlig, for eksempel vesentlig fl ere enn vist for psykia-

triske ungdomsteam i Kost-nyttestudien (Melberg et al., 2003, s. 102).

En tidligere gjennomgang av forskningslitteraturen viste at ufrivillig • 

avbrudd i metadonbasert vedlikeholdsbehandling er risikofylt og at me-

tadon ikke vellykket hadde blitt bruk i tidsavgrensete opplegg (Waal et 

al., 1999). Buprenorfi n (Subutex) ble imidlertid beskrevet med andre 

egenskaper (Bachs et al., 2001), slik at kunnskapen om metadon ikke 

uten videre kunne overføres til buprenorfi n. Tidsavgrenset bruk av bu-

prenorfi n var ikke prøvd. Det var dessuten lagt til et tilbud om naltrek-

son som tilbakefallsforebygging (tablettform).

Begrepet «lokkemedisin» er uklart. Frivillig deltakelse i medikamentelle • 

forsøk forutsetter at deltakerne på en eller annen måte er interesserte og 

ønsker deltakelse. Dette blir først et problem dersom deltakelse medfø-

rer økt og eller urimelig risiko. 

Vurderinger av kritikken v/ Hege Kornør
Pasientene fi kk tydelig informasjon om at deltakelse i prosjektet var • 

frivillig, og at det ikke ville få noen konsekvenser for deres ordinære be-

handlingstilbud om de valgte å ikke delta. Prosjektet var imidlertid den 

eneste muligheten de hadde for å få vedlikeholdsbehandling, og mange 
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ville kanskje valgt å ikke delta hvis de hadde hatt vedlikeholdsbehand-

ling i det ordinære tilbudet.

Vi var kjent med at tilsvarende behandlingsopplegg med metadon ville • 

økt risikoen for tilbakefall og død. Vi antok at denne risikoen var bety-

delig redusert ved bruk av buprenorfi n. Det forelå ikke noe solid empi-

risk grunnlag for antakelsen.

Mer enn en fj erdedel av pasientene fi kk kontinuert behandling. Det var • 

imidlertid nokså vilkårlig hvilke pasienter som fi kk dette tilbudet, fordi 

det var opp til den enkelte behandler å vurdere når det var aktuelt.

Etter planen skulle nedtrappingen foregå i prosjektets 7.-9. måned med • 

små dosejusteringer og fl ere forsøk på seponering for å gi pasientene 

gode sjanser til å lykkes. Vi utvidet nedtrappingsfasen med ytterligere 

en måned underveis, fordi det viste seg at nedtrappingen var vanskeli-

gere for pasientene enn vi hadde trodd.

Den psykososiale behandlingen hadde ingen tidsbegrensning. Den ble • 

gitt av 32 behandlere som representerte seks yrkesgrupper. Den psyko-

sosiale delen av behandlingstilbudet skulle være naturalistisk med en 

eklektisk tilnærming. Vi antok at variasjonene i innholdet i den psyko-

sosiale behandlingen ville ha mindre betydning for hovedutfallet (opi-

atfrihet) enn den medikamentelle behandlingen.

En tilsvarende studie med buprenorfi nbehandling hadde ikke vært gjort • 

noe sted tidligere, men man kan stille spørsmål om det var særlig grunn 

til å forvente andre resultater med buprenorfi n enn med metadon. Man 

kan også stille spørsmål om studiedesignet var gjennomførbart og vel-

egnet for å svare på forskningsspørsmålene.

Hva kan vi lære?
Dette er et prosjekt som møtte ganske store vansker under forskningsprosses-

sen. Den mest sentrale lærdommen er etter vårt syn at prosjektet burde vært 

vurdert mer kritisk i forhold til sammenheng mellom forskningsspørsmål og 

metoder. Erfaringene viser også at multisenterstudier krever mer ressurser og 

bedre styring og oppfølging enn det var mulig med de ressursene prosjektet 

hadde til rådighet. Det er en etisk utfordring å være tilstrekkelig omhyggelig i 

planleggingen av slike prosjekter.
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«Fengselsprosjektet»: Naltreksonimplantat i 
kriminal-omsorgen – en kontrollert studie
Prosjektleder Helge Waal

Stipendiat Philipp Lobmaier

Beskrivelse
Andelen av fengselsinnsatte som har brukt rusmidler før arrest er høy i Norge. 

Andelen er anslått til mellom 60 og 70 % (Friestad og Hansen, 2004; Ødegård, 

2008). Dette medfører rusproblemer i fengsel og tilbakefall til rusmiddelbruk, 

ny fengsling – og høy forekomst av dødsfall etter løslatelsen. Alle innsatte kan 

søke om LAR. Dette må skje ved kontakt til hjemstedets sosialtjeneste og/eller 

fastlege. Fengselets helsetjeneste og sosialtjeneste kan hjelpe til med søknads-

prosessen. Tilgangen til behandling under og etter fengselsoppholdet er likevel 

langt fra optimal, med klare behov for nye og forbedrete tilbud.

Prosjektets formål var å sammenlikne forløpet etter naltrekson implantat 

– innsying av motgiftkapsel – med standard LAR. Behandlingen skulle starte 

før løslatelsen og vurderingene gjaldt tiden etter. 

Forskningsspørsmål
Gir naltrekson implantat 

større reduksjon i bruk av heroin og injeksjoner?• 

like god eller bedre livskvalitet?• 

like god eller større reduksjon i ny kriminalitet?• 

like god eller større reduksjon i bruk av andre rusmidler enn morfi nstof-• 

fer sammenliknet med metadon som vedlikeholdsbehandling?

Modell og materiale
Deltakerne ble gjort oppmerksomme på prosjektet via informasjon fra feng-

selsansatte. De som meldte interesse fi kk orientering om prosjektet. Oriente-

ringen omfattet også informasjon om at det ville bli loddtrekning mellom be-

handlingstilbudene. De fi kk i tillegg en vurdering av deres behandlingsbehov, 

dvs. om de ville fylle kriteriene for LAR. Det fantes ingen form for belønning 

av deltakelse, og ingen form for restriksjon ble pålagt de som valgte å avslå. 

Etter loddtrekningen valgte deltakerne igjen om de ønsket å være med 

videre med full informasjon om resultatet av loddtrekningen. De som ikke 
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ønsket dette (det var omtrent like mange fra begge grupper) fi kk orientering 

om søknadsprosessen for ønsket rusbehandling og informasjon om hvordan 

de kunne bruke fengselets sosial- og helsetjeneste som hjelp i dette. De som 

fi kk naltrekson og var interessert i det, fi kk implantat gjennom prosjektet. De 

som fi kk metadon og var interessert i det, fi kk metadon gjennom vanlig søk-

nad via sosialkontor og fastlege til det LAR-senter de tilhørte. De som avviste 

implantattilbudet, fi kk råd om hvordan de kunne søke om LAR på samme 

måte, gjennom sitt sosialkontor og/eller fastlege. Det var ikke slik at deltakelse 

automatisk ga noe fortrinn eller avkortet saksbehandlingstid. Det gikk imid-

lertid ut informasjon til saksbehandlerne om prosjektets inntaksperiode, slik 

at behandlingen skulle kunne iverksettes før løslatelse. Enkelte pasienter falt 

ut fordi dette ikke lyktes.

Vi forventet at metadon ville være den mest ettertraktede behandlingsfor-

men før studien ble startet opp. Derfor var det mulig med gruppebytte seks 

måneder etter løslatelsen forutsatt godkjent LAR-søknad. Alle deltagere ble 

opplyst om dette og om muligheten for å søke LAR utenom prosjektet.

Informasjon og frivillighet
I studien ble innsatte i målgruppen utpekt av fengselsansatte. Alle forespørsler 

om studiedeltagelse ble så gjort på frivillig basis. Det ble kommunisert både 

muntlig og skriftlig til innsatte, behandlere utenfor fengsel og fengselets an-

satte at deltagelsen ikke skulle påvirke soningsbetingelsene på en systematisk 

måte. Dessuten ble det kommunisert at det ikke var noen behandlingsgaranti 

når det gjaldt metadon i LAR. Søknaden ble formidlet via sosialkontoret på 

hjemstedet og ble vurdert sentralt av LAR Øst. Det ble imidlertid lagt vekt på 

at oppstart før løslatelse var en betingelse for at prosjektet skulle kunne lykkes. 

Av 111 innsatte i målgruppen som ble forespurt om deltagelse avslo 65, ho-

vedsakelig begrunnet med manglende interesse. Den forholdsvis store andelen 

som ikke ønsket å involvere seg i studien tyder på at de innsatte hadde benyttet 

sin rett til å avslå.

Studien fi kk rekrutteringsvansker. Noe av årsaken var nettopp lang saks-

behandlingstid på hjemstedet eller i LAR-senteret. Men verken tilbudet om 

LAR med metadon eller tilbudet om implantat vakte stor interesse. Det var 

altså ikke spesielt mange som ønsket å delta, og enkelte valgte derimot andre 

tilbud i drøftingene med prosjektleder.
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Kritikken mot prosjektet 
De sentrale punktene har vært:

manglende frivillighet• 

bruk av LAR som lokkemedisin • 

tap av behandlingstilgjengelighet ved avslag på tilbud om deltakelse • 

Vurderinger av kritikken v/ Philipp Lobmaier og Helge Waal
Kritikken for «manglende frivillighet» begrunnes med at ikke alle i • 

fengselet, også de som ikke ønsket deltakelse, fi kk LAR med metadon. 

Det er vanskelig å se at et forskningsprosjekt kan anklages for at det 

ikke ga et generelt behandlingstilbud, noe det verken hadde mandat 

eller mulighet til. Spørsmålet er om dette reduserte deltakernes frivil-

lighet? Om en velger et gode etter adekvat informasjon, er det frivillig 

også hvis det er et ønsket gode. Dersom det skulle innebære et brudd 

på frivillighetsprinsippet måtte det være fordi det aktuelle godet var 

så sterkt og dominerende at det «fristet over evne» – altså dominerte i 

valgsituasjonen. En måte å vurdere dette på, er å se på deltakelsen. Det 

var ingen stor pågang av søkere, så fristelsen var altså ikke overveldende. 

Omtrent like mange trakk seg dessuten etter loddtrekning til naltrek-

son og til metadon. Dette skapte vanskeligheter for tolkningen av fun-

nene, men viste samtidig at muligheten for tilgang til metadon innenfor 

LARs rammer hadde nokså lav tiltrekningskraft. Man kan også tilføye 

at dersom det å velge et gode innebærer ufrivillig deltakelse, blir det 

nærmest umulig å gjennomføre behandlingsforskning i fengsel. 

Grunnlagssituasjonen var det LAR-tilbudet som fantes i Norge både for • 

deltakere og de andre. Alle fi kk etter vårt syn adekvat informasjon om hva 

tilbudet besto i og hvordan man søkte, fra fengselet og utenfor fengselet. 

Alle fi kk oppfølgende informasjon forut for skriftlig erklæring om øn-• 

sket deltakelse. Ingen fi kk tilbud om LAR gjennom valg av deltakelse. 

Man tydeliggjorde bare at dette kunne bli en mulighet ved loddtrekning. 

Etter denne fi kk de som ikke godtok resultatet informasjon og hjelp til 

å kontakte søkerinstansene (saksgangen var forberedt). De som ønsket 

deltakelse, men håpet på metadon, ville kunne få dette etter første for-

søksperiode med god tid til å forberede LAR i en periode hvor de hadde 

beskyttelse mot overdoser og heroinavhengighet utenfor fengselet.
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Noe å lære?
Fengselsinnsatte har særskilt beskyttelse ved deltagelse i klinisk forskning (Of-

fi ce for Human Research Protections (OHRP), 2003). Det skal ivaretas at:

Kontakten mellom forsker og innsatt opprettes på frivillig basis.• 

Deltakelsen skjer frivillig.• 

Forskere har taushetsplikt overfor fengselsansatte.• 

Deltakelsen er uavhengig av soningsbetingelser, som f.eks. besøks- og • 

treningsrettigheter og prøveløslatelse.

Disse forholdene ble, så vidt vi kan se, forsøkt ivaretatt på en tilfredsstillende 

måte under planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Det kan tenkes at 

deltakelse medførte noen goder i form av raskere og kanskje mer velvillig saks-

behandling av LAR-søknaden på den innsattes hjemsted, men det er vanskelig 

for oss å se at dette skaper etiske problemer så lenge den innsatte ikke ble utsatt 

for risiko eller skader ved deltakelse. De aller fl este forsøk medfører økt tilgang 

til den evaluerte behandlingen. Deltakelsen ble holdt utenfor noen innfl ytelse 

på soningsbetingelsene.

Ruslidelser forekommer overhyppig i fengselspopulasjoner og krever derfor 

behandlingsforskning på nettopp fengselsinnsatte. Dette ble nylig understre-

ket av Charles O’Brien, som kommenterte den første amerikanske, randomi-

sert-kontrollerte studien på heroinavhengige innsatte i metadonbehandling: 

«Innsatte må ikke bli fratatt muligheten til å delta i behandlingsstudier som 

skal forbedre deres situasjon» (O’Brien, 2008).

«Tilbakefallsprosjektet»: Naltrekson implantat 
som tilbakefallsforebygging 
Prosjektleder Helge Waal

Stipendiat Nikolaj Kunøe

Beskrivelse
Tilbakefall er vanlige i all behandling av rusproblemer. Tilbakefall til heroin-

bruk er ofte alvorlig og medfører ikke sjelden dødsfall. Naltrekson er en opoid 

antagonist som blokkerer virkningen av heroin dersom personen bruker til-

strekkelig i lang nok tid. Blokkeringen er vist ved bruk av peroral (tabletter) 

medikasjon, men det er for få pasienter som bruker medikamentet lenge nok til 
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at behandlingen er eff ektiv. Det er vist at naltreksonimplantat gir ønsket nivå i 

serum i 5-6 måneder.

Forskningsspørsmål
Vil personer som skrives ut etter abstinensorientert behandling få bedre prog-

nose dersom de får antagonistbehandling gjennom naltrekson implantat?

Metode og materiale
Pasientene ble rekruttert etter kontakt med behandlere i institusjoner for rus-

middelbrukere i Oslo-området og Vest-Agder. De som var interessert i delta-

kelse fi kk orientering om forsøksprosjektet, både muntlig og skriftlig informa-

sjon, og de som sa ja til deltakelse skrev under en samtykkeerklæring. 

Tilbudet ble gitt til avvendte pasienter som hadde fullført annen behand-

ling, var edru, hadde kontroll på sin situasjon og selv aktivt ønsket behandlin-

gen som et tillegg til sin eksisterende oppfølgingsplan. I et forprosjekt tenkte 

vi oss å fi nne sammenlikningspasienter som hadde gjennomført samme be-

handling som forsøkspasientene, men uten å ønske implantat. Dette viste seg 

vanskelig. Vi gikk derfor over til et loddtrekningsopplegg hvor halvparten av 

deltakerne fi kk tilleggsbehandling med en gang, mens den andre halvparten 

først fi kk tilbudet etter seks måneder. 

Kritikken mot prosjektet 
De sentrale punktene har vært: 

Bruk av «lokkemedisin»• 

Loddtrekning til venteliste • 

Manglende frivillighet • 

«Vanvittig informasjon» • 

Vurdering av kritikken v/ Nikolaj Kunøe og Helge Waal
Innsying av et motgiftspreparat oppleves etter vår vurdering – og erfa-• 

ring – ikke som et veldig lokkende alternativ på de fl este i målgruppen. 

Alle som deltok eller takket nei til å delta, beholdt samme rettigheter 

og muligheter til å motta eksisterende behandling som før. Det er med 

andre ord ikke holdt tilbake behandling for noen involverte, men de 
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som valgte å delta godtok å trekke lodd om tidspunktet for å motta til-

leggsbehandling. 

Siden behandlingen ikke var bevist som sikkert virksom og tilbudet var • 

et ekstratilbud valgt etter informasjon, ble det ikke bedømt som uetisk 

å bruke loddtrekning for en venteperiode. Det kan imidlertid innven-

des at det er etisk tvilsomt å sette i gang kliniske forsøk uten å kunne 

vurdere om behandlingen er virksom. Ingen ble fratatt eller fi kk svekket 

tilgang til noen form for behandling. 

Forsøket gjaldt pasienter som ikke hadde noe press på seg, som var edru • 

etter gjennomført behandling, som hadde sin forankring i et behand-

lingsapparat uavhengig av prosjektet og som ikke hadde noen fordel 

av deltakelse ut over eventuell nytte av behandlingen. Deltakelsen må 

vurderes som frivilllig. 

Enkelte pasienter hadde vansker med å forstå sjanseberegningen for • 

loddtrekningen. Behandlerne fi kk råd for å fremstille dette enkelt slik 

at pasientene skjønte det fullt ut før de besluttet om de ville delta. I 

et forsøk på å forklare logikken i slike forsøk, skrev prosjektlederen en 

e-post til behandlere i de aktuelle tiltakene for å tydeliggjøre sjanse-

fordelingen ved deltakelse. Informasjonen gjaldt på hvilket tidspunkt 

deltagerne hadde 0, 50, og 100 % sjanse for å motta den eksperimentelle 

behandlingen som ble diskutert. Hensikten med dette var å legge et 

grunnlag for god informasjon fra behandlerne til pasientene og å legge 

et grunnlag for forståelse av prosedyren blant behandlerne. 

Noe å lære?
Mye av kritikken rettet mot prosjektet bunnet i misforståelser som kunne vært 

oppklart ved å sette seg inn i detaljene i prosjektet. En karakteristikk som «van-

vittig» er uten dekning i prosjektet. Lærdommen må eventuelt være at det alltid 

kan være noen som velger den verst mulige tolkning av ordvalg, også innen 

kommunikasjon mellom samarbeidspartnere. 

Noen problemer som ikke ble omtalt i pressen, kunne imidlertid være pro-

blematiske fra et forskningsetisk synspunkt. Dette gjaldt at tilfredsheten med 

den eksperimentelle behandlingen var såpass høy blant deltakerne at enkelte 

pasienter i brukermiljøet kan ha lagt seg inn til behandling med hovedformål 

å delta i prosjektet. I så fall ville dette være et brudd på inntaksforutsetningene, 
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som sa at pasientene i utgangspunktet skulle ha lagt seg inn for å bli opiat-

frie uavhengig av prosjektets eksistens. Denne muligheten er beklagelig fra 

et forskningsmetodologisk og -etisk perspektiv, fordi et ukjent antall mindre 

behandlingsmotiverte pasienter enn de som opprinnelig var målgruppen for 

prosjektet likevel kan ha gått inn i behandling. 

En slik deltakelse kan ha hatt både negative og positive konsekvenser for 

de involverte. På den ene side kunne kontakten med behandlingsapparatet ha 

økt sjansene for oppfølging og bedring. På den annen side kunne en avrusing 

fra opiater og fordeling til kontrollgruppe i prosjektet ha medført en økning 

i overdoserisiko for de som valgte å ikke benytte andre behandlingstilbud ved 

utskriving. Selv om en kan ta lærdom av dette for denne spesifi kke behand-

lingssituasjonen, vil utprøving av en ny behandlingsform alltid kunne by på 

nye og ukjente problemstillinger som det ikke er gitt at en kan forutse eller 

forhindre på forhånd.
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Noen (selv)kritiske refleksjoner, 
observasjoner og spørsmål
Jan Helge Solbakk

Innledning
Siste sommers mange medieoppslag om forskning på og med narkomane 

(Skotland, 2008; Aale, 2008a; Aale, 2008b; Aale, 2008c; Aale, 2008d; Aale, 

2008e; Aale, 2008f; Aale og Stenseng, 2008) har avfødt en off entlig debatt 

og oppmerksomhet omkring denne virksomhet som har falt mange tungt for 

brystet. Selv har jeg blitt kritisert for måten jeg har omtalt disse prosjektene på i 

media (Waal, 2008a). I ettertid innrømmer jeg gjerne at jeg kunne ha formulert 

meg mer diplomatisk og forsiktig. Samtidig er jeg imidlertid overbevist om at 

den oppmerksomhet og debatt som disse medieoppslag har avfødt vil komme 

til å tjene den forskning som drives for å bedre behandlingstilbudet for denne 

gruppen sterkt lidende og alvorlig syke mennesker. 

Jeg fi nner også grunn her til å minne om hva jeg i «kampens hete» uttalte 

til Aftenposten om mitt positive syn på denne typen forskning: «Jeg er en sterk 

tilhenger av medisinsk forskning, også på svakstilte grupper. Altfor lenge har 

slike grupper i sårbarhetens navn vært «beskyttet» fra forskning, noe som har 

medført at mange av disse pasientene har hatt dårligere behandlingstilbud enn 

andre pasientgrupper. Det er derfor ingen tvil om at det er behov for å bedre 

narkomanes behandlingstilbud. Heller er det ikke tvil om at dette bare kan skje 

gjennom å teste ut alternative behandlingsmetoder gjennom forskning. Spørs-

målet er derfor ikke om det er etisk riktig å forske på narkomane, men hva 

slags forskning som er etisk akseptabel, for denne pasientgruppen, så vel som 

for deres pårørende og samfunnet for øvrig, inkludert REK» (Solbakk, 2008).
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Refleksjoner om feilbarlighet, etikk og makt
Det er grunn til å tro at svært mange mennesker er fortrolig med første del av 

følgende moralske kraftsats: «Errare humanum est…» (Det er menneskelig å 

feile…). At utsagnets andre del handler om det diabolske i feilbarlighetens ved-

varenhet («perseverare diabolicum») er det imidlertid færre som er kjent med. 

Desto viktigere er det kanskje at så vel narko-forskere, journalister, REKer, 

professorer i medisinsk etikk og andre makt-personer og institusjoner legger 

seg dette på sinnet. For alle ser vi bare stykkevis og delt. Derfor står vi også alle i 

fare for å trå feil. Hovedbudskapet i ovennevnte kraftsats er imidlertid at denne 

feilbarlighetserkjennelse ikke kan brukes som et skalkeskjul for å ture fram som 

om ingenting kan gjøres for å redusere egen eller andres feilbarlighet. 

Disse stoiske refl eksjoner kan kanskje tjene som bakteppe for noen hver-

dagssokratiske refl eksjoner om forskningsetikk som et fl ermannsforetak og 

enkeltetikerens rolle i forhold til etiske vurderinger. Intet enkeltmenneske – 

heller ikke fagetikeren – er kompetent til å foreta forskningsetiske vurderinger, 

men en bredt og tverrfaglig sammensatt etikk-komité nærmer seg kanskje den 

kompetanse som er nødvendig for å foreta slike vurderinger (fritt gjengitt fra 

Jarle Ofstad, NEMs første leder). Enkeltetikerens oppgave – slik jeg ser det 

– er ikke å beskytte makten, men å låne øre til stemmer som ikke blir hørt. 

Enkeltetikerens oppgave – slik jeg ser det – er å være sokratisk tilstede mellom 

linjene. Med andre ord: Enkeltetikerens oppgave er å problematisere det tilsy-

nelatende uproblematiske. Videre er det – slik jeg ser det – en legitim oppgave 

for enkeltetikeren å formulere tentative spørsmål og svar. Vedkommende vil 

aldri befi nne seg i en posisjon hvor han eller hun sitter inne med den fulle og 

hele innsikt. Den innsikt som er stykkevis og delt kan imidlertid bidra til å 

avdekke behovet for videre spørsmålsstilling og etisk avklaring. 

De omtalte prosjektene: noen kritiske spørsmål 
og observasjoner
«Ventelisteprosjektet» 
I prosjektledelsens søknad til REK sies følgende om design og behovet for 

informasjon til de pasientene som skulle rekrutteres: 

«Vi velger å gjøre studien randomisert dobbelt blind, med Subutex og placebo, 

for å forsøke å få en så bra vitenskapelig tilnærming som mulig (…)
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(…)

Prosjektet er (…) bygget opp slik at pasienten får full informasjon om at 

bruk av rusmidler er like farlig under behandlingen som uten behandlingen. 

Bruken av buprenorfin gir riktignok antakelig en viss beskyttelse, men ikke 

placebobehandlingen. Det er derfor viktig med god nok informasjon» (Fra 

søknaden til REK, min utheving).

Det som overrasket undertegnede ved gjennomgangen av dette prosjekt, både i 

forkant av medieoppslagene og i forberedelsen til dagens seminar, var imidler-

tid at man i informasjonsskrivet som ble gitt til pasientene ikke videreformidlet 

den antatte forskjellen i beskyttelsesgrad mellom de to behandlingsformene:

«Subutex er ikke ufarlig. Halvdelen av dere får placebo. For begge grupper 

er inntak av rusmidler farlig – særlig om du bruker sprøyter» (Fra 

pasientinformasjonsskrivet).

Denne antatte forskjell i beskyttelsesgrad, samt underkommunikasjon til pasien-

tene som ble forsøkt rekruttert, gir i det minste grunn til to kritiske spørsmål. 

For det første det epistemiske spørsmål: Hvordan kunne prosjektledelsen (og 

REK?) mene at null-hypotesen var oppfylt når den antatte beskyttelsesgraden 

ikke var den samme i de to gruppene? For det andre det forskningsetiske spørs-

mål: Hvordan kunne prosjektledelsen (og REK?) mene at pasientene fi kk «god 

nok informasjon» når det i informasjonsskrivet til prosjektdeltagerne ikke står 

noe om den antatte forskjellen i beskyttelsesgrad mellom de to gruppene?

«Avvenningsprosjektet»
I prosjektledelsens søknad til REK ble det uttalt ting jeg mener reiser tvil om i 

hvilken grad frivillighetsdimensjonen var tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet:

«De som tas i behandling skal være pasienter i psykososial behandling, og 

denne er uavhengig av bruken av buprenorfin. Bruken av buprenorfin 

avbrytes dersom den klinisk sett ikke er nyttig, men pasienten kan likevel 

fortsette i sin primære behandling. Pasienten skal dessuten om nødvendig 

søkes til annet tilbud, eventuelt til LAR (…) Slik behandling forutsetter at 
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abstinensorienterte tilbud er forsøkt i rimelig grad. Et avbrutt behandlings-

forsøk vil derfor styrke slik søknad» (Fra søknad til REK, min utheving). 

Det hører med til historien at undertegnede ikke har vært alene om å reise 

denne tvilen. For også i et brev til prosjektledelsen fra produsenten av Subutex 

blir den ventilert:

«Ett av inklusjonskriteriene er: ’Klar motivasjon for tidsavgrenset medi-

kament assistert behandling av opiatmisbruk’. Det er et faktum at i Norge i 

dag er det meget lange ventelister og ikke minst meget strenge kriterier for 

å få medikamentassistert behandling av opiatmisbruk. Derfor er det å 

forvente at nesten alle vil svare ja til dette spørsmålet».

Hvordan kunne prosjektledelsen (og REK?) mene at frivillighetsdimensjonen 

var tilstrekkelig ivaretatt når det i rekrutteringen av forsøkspersoner ble gitt 

inntrykk av at dersom de sa ja til deltagelse ville en eventuell søknad til lege-

middelassistert rehabilitering stå sterkere? For å teste relevansen av dette spørs-

målet fi nner jeg grunn til å legge til ytterligere to spørsmål. For det første: Hvor 

mange av de som ble forsøkt rekruttert til prosjektet var det som takket nei til 

deltagelse? For det andre: Hvor mange av de som opprinnelig sa ja til deltagelse 

i delprosjekt 1 var det som endte opp med å avbryte behandlingsforsøket?

«Fengselsprosjektet»
Også i forhold til dette prosjektet mener jeg det hadde vært på sin plass 

med noen kritiske spørsmål hva angår frivillighetsdimensjonen i forsøket. 

Det henger sammen med uttalelser prosjektledelsen kommer med på side 5 

og 6 i prosjektbeskrivelsen:

«Et visst antall fanger ønsker reell opoid avhold og en tilværelse uten den 

bindingen som MAR medfører» (Fra prosjektbeskrivelsen, s. 5).

«Prosjektet går ut på å tilby 100 fanger naltreksonimplantat eller 

medikament-assistert (agonist) rehabilitering.

(…)
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Halvparten randomiseres til MAR og halvparten til naltreksonimplantat.

(…)

Etter 6 mnd. gjøres en evaluering (…) Hver pasient får så anledning til å 

velge om han eller hun ønsker å bytte medikament» (Ibid., s. 6, min utheving).

Det første spørsmålet knytter seg til hva som var gjennomsnittlig ventetid for 

tilgang til MAR på det tidspunkt dette forsøket ble gjennomført: Var vente-

tiden kortere eller lengre enn seks måneder? Av det jeg har kunnet bringe i 

erfaring er svaret at ventetiden på det aktuelle tidspunkt var betydelig lengre 

enn seks måneder. For det andre: Hvor mange var det av de som fi kk naltrekso-

nimplantat som valgte å bytte til MAR etter prøvetiden på seks måneder? Sist, 

men ikke minst: Hvordan kunne prosjektledelsen (og REK?) mene at frivillig-

hetsprinsippet var tilstrekkelig ivaretatt i dette prosjektet når det er helt åpenbart 

fra prosjektets design at de som valgte å takke ja til deltagelse ville få raskere 

tilgang til behandling, inkludert MAR, enn de som takket nei?

«Tilbakefallsprosjektet»
Også det såkalte «tilbakefallsprosjektet» mener jeg aktualiserer problemstillin-

ger hva angår frivillighetsdimensjonen. I informasjonsskrivet som ble gitt til 

pasientene står følgende:

«Vi er nå interessert i å prøve dette midlet på en gruppe som har gjennomgått 

behandling mot heroinbruk og ønsker seg en heroinfri tilværelse. 100 

pasienter vil kunne være med i forsøket. Disse blir tilfeldig fordelt i to 

grupper. 50 vil få lagt inn kapsel umiddelbart, mens 50 vil måtte vente i de 

første 6 mnd.

(…)

Etter de første 6 mnd. kan deltakerne selv velge om de ønsker en kapsel i 

de påfølgende 6 månedene» (Fra pasientinformasjonsskrivet, s. 1).
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I en e-post fra prosjektledelsen til sine medarbeidere ble denne informasjon 

formidlet på en måte som foranlediget den uheldige avisoverskriften «Helt 

vanvittig forskning på narkomane» (Aale, 2008c):

«Det hender jeg minner dem som er negative til fordelingsopplegget på, at 

sjansen for å få implantat er 0 prosent for dem som ikke blir med, og for 

dem som blir med 50 prosent etter avrusning og 100 prosent etter 6 mnd».

Selv om jeg 22.06.08, under tittelen «Vanvittig tittel», kritiserte Aftenposten for 

dens misvisende bruk av et uheldig uttrykk («vanvittig») jeg lot falle da jeg leste 

ovennevnte e-post (Solbakk 2008b), mener jeg fortsatt at e-posten gir grunn til 

å spørre om sistnevntes måte å informere på virkelig er i samsvar med «proper 

inducement»-reglene for rekruttering av deltakere i et forskningsprosjekt.

Avsluttende kritiske ettertanker
Hensikten med dette innlegget har vært å utdype på mer diplomatisk vis den 

kritikk jeg lot avstedkomme sommeren 2008 om de fi re prosjektene som her 

er omtalt. Det har jeg forsøkt å gjøre gjennom en sokratisk «nærlesning» av de 

fi re prosjektene. Resultatet av denne nærlesning er 9 spørsmål jeg har valgt å 

adressere både til prosjektledelsen og til REK. Dette er alle spørsmål jeg mener 

burde ha vært stilt – og forsøksvis besvart – før prosjektene ble igangsatt. At 

dette ikke ble gjort mener jeg er en svikt fra prosjektledelsens og REKs side.

Jeg skal avslutte dette innlegget med en uttalelse en av mine doktorgradssti-

pendiater lot falle dagen før SERAF-seminaret. Bakgrunnen var at jeg ved fl ere 

anledninger hadde luftet med ham hva jeg hadde tenkt å si i dagens innlegg:

«Mens pasienter flest har en hovedmotivasjon, dvs. å bli friskest mulig, har 

mange av disse pasientene en sentral tilleggsmotivasjon for behandling 

som tilfredsstiller rusbehovet: Noen vil til og med si at på dette området 

passer pasientens, LMI og bevilgende myndigheters agenda sammen. Mens 

det som faglig sett kanskje kunne være like interessant å tilby/utforske, f.

eks. tett og omfattende behandling/rehabilitering uten medikamenter, er 

litt for dyrt, krevende, kjedelig eller vanskeligere å tjene penger på eller få 

forskningsmidler til» (Dr. Reidar Pedersen, PhD-stipendiat, SME og 

koordinator for KEK). 
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Hvem tilhører en «sårbar gruppe» 
– og er det alltid beskyttelse de 
(vi) trenger?

Beate Indrebø Hovland

Innledning
Hva kjennetegner en sårbar gruppe? Kan mennesker som tilhører en slik grup-

pe inkluderes i forskning på lik linje med andre, eller fi ns det særskilte vilkår 

og forholdsregler? Jeg skal i det følgende presentere noen ulike forsøk på å av-

grense og innholdsbestemme kategorien «sårbare grupper». Klare defi nisjoner 

er det langt vanskeligere å by på, og forhåpentligvis vil det som følger vise hvor-

for. Det er forskning med rusmiddelbrukere som er bakteppet for det temaet 

jeg er gitt. Selv om jeg sier lite spesifi kt om denne gruppen, håper jeg at de mer 

overordnede perspektivene på hva som kjennetegner sårbare grupper kan være 

med å klargjøre i hvilken grad, og i tilfelle på hvilken måte og av hvilken grunn, 

rusmiddelbrukere kan sies å tilhøre en sårbar gruppe. Jeg har imidlertid tenkt 

å starte et annet sted enn i det som eventuelt skiller grupper fra hverandre. Jeg 

vil starte med det vi har felles.

Sårbarhet som allment fenomen
Det er utbredt enighet om at det er etisk problematisk med forskjellsbehand-

ling hvis det ikke fi ns en rimelig grunn. Samtidig: Når målet er å fremme 

menneskers velferd og hindre skade, vil det ofte gå galt hvis mennesker med 

svært ulike utfordringer og behov, behandles likt. Hvor like eller ulike er egent-

lig mennesker som klassifi seres som tilhørende «sårbare grupper», de som ikke 

plasseres i denne kategorien, og som danner utgangspunktet for de generelle 

forskningsetiske retningslinjene? Er mennesker som anses å høre hjemme i 
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en «sårbar gruppe», så annerledes enn andre at det er legitimt eller til og med 

påkrevet med en forskjellsbehandling? 

Tillat meg en liten påminnelse om noen fundamentale sannheter: Sårbar-

het angår oss alle. Sårbarhet er knyttet til fellesmenneskelige livsvilkår som 

verken kan velges bort eller kontrolleres. Vi er alle dødelige. Vi kan alle bli 

syke og rammes av naturkatastrofer. Vi har alle livslange relasjonelle behov for 

anerkjennelse og tilhørighet. Vår fellesmenneskelige sårbarhet er knyttet til 

at vi alle er avhengige både av naturen, kulturen og menneskelige relasjoner. 

Vi er påvirkelige. Vi lar oss bevege og berøre av det som skjer rundt oss, av 

det mennesker gjør med og mot oss. Ingen av oss er helt uavhengige, selv om 

noen liker å tro det. Alle kan bli utsatt for maktmisbruk. Ingen av oss utøver 

helt frie og upåvirkede valg, men det fi ns ulike grader, og det spiller en rolle. I 

den generelle forskningsetikken er det til en viss grad tatt hensyn til den all-

menne sårbarheten og påvirkeligheten, for eksempel ved at ingen får ta stilling 

til forskningsdeltakelse uten en forutgående uavhengig etikkomitévurdering 

av forholdet mellom risiko og nytte i et konkret prosjekt. Kanskje er det derfor 

like relevant å spørre: Hvem tilhører ikke en sårbar gruppe? Antakelig er det 

noen som vil rekke opp hånden, men spørsmålet er om det ikke er livsløgnen 

som da har fått overtaket. 

Fordi vi som mennesker tilhører en sårbar gruppe, er kategorien problema-

tisk. Når betegnelsen «sårbar» forbeholdes noen grupper og mennesker, kan 

det resultere i et overdrevent fokus på forskjelligheten mellom «oss» og «dem». 

Dette kan forsterke sårbarheten til de som gis denne betegnelsen, fordi det 

fører til ytterligere marginalisering. Likevel: Sårbarhet som fenomen er tydeli-

gere hos noen mennesker og i noen situasjoner enn i andre. Noen mennesker 

og grupper kan (i noen situasjoner) sies å være ekstra utsatte og sårbare, og 

dette kan gjøre en forskjell for vurderingen av hva som er en riktig måte å møte 

disse menneskene og situasjonene på.

Hvem tilhører en ekstra sårbar gruppe?
Dette spørsmålet reises i mange ulike sammenhenger i samfunnet, og det gis 

litt ulike svar avhengig av hvilken kontekst sårbarheten relateres til. I denne 

sammenhengen er det helsefaglig forskning som er konteksten spørsmålet stil-

les innenfor. Jeg vil derfor i det følgende ta utgangspunkt i noen av de sva-

rene som har vært gitt på spørsmålet om hvem som kan være ekstra sårbare i 
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møte med forskningspraksisen. De konkrete kildene jeg vil forholde meg til 

er Helsinkideklarasjonen, Oviedokonvensjonen (Europarådets konvensjon om 

Menneskerettigheter og biomedisin, samt tilleggsprotokollen om biomedisinsk 

forskning), CIOMS (Th e Council for International Organizations of Medical 

Sciences) International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subjects og NEMs retningslinjer for inklusjon av voksne personer med 

manglende eller redusert samtykkekompetanse i forskning. Sistnevnte omtaler 

ikke sårbare grupper som sådan, men én av de gruppene som tradisjonelt har 

vært ansett som særskilt sårbare i møte med forskningens verden. De spørsmå-

lene jeg ønsker å komme nærmere et svar på, er hvorfor de som anses som særlig 

sårbare, gis denne statusen, og hvilke konsekvenser som skal trekkes av dette i 

forhold til å inkludere ekstra sårbare grupper i forskning.

Helsinkideklarasjonen er lite hjelpsom når det gjelder å nærmere avgrense og 

innholdsbestemme «sårbare grupper». I § 8 slås det fast at «enkelte forsøkspo-

pulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse». Deretter nevnes det 

ulike grupper av personer som sies å ha særlige behov («økonomisk og medisinsk 

vanskeligstilte personer»), og som det skal tas særlige hensyn til («personer som 

ikke selv kan gi/nekter å gi samtykke», «personer som kan utsettes for press til 

å samtykke», «personer som ikke selv har fordeler av forskning», «personer som 

inkluderes i forskning kombinert med behandling»). Noen av disse gruppene 

omtales mer utførlig i andre paragrafer. Det forblir imidlertid uklart hvilke av 

disse gruppene som anses å tilhøre ekstra sårbare grupper, og hvorfor. 

Oviedokonvensjonens tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og CIOMS’ 

retningslinjer bringer oss et godt stykke videre. I artikkel 12 i tilleggsprotokol-

len nevnes «vulnerable or dependent persons» som mennesker som er særlig 

utsatt for utilbørlig påvirkning («undue infl uence»). Dette er det eneste stedet 

i selve protokollen der det refereres eksplisitt til «sårbare personer», og i «expla-

natory report» gis det en nærmere forklaring og eksemplifi sering av hva slags 

grupper av mennesker det her kan dreie seg om. Eksemplene som gis, sam-

menfaller i stor grad med det som sies i CIOMS’ retningslinjer om forskning 

som involverer «vulnerable persons», eller «vulnerable social groups» som det 

også refereres til i teksten (guideline 13). 

Tar vi utgangspunkt i retningslinjene til CIOMS, er den første gruppen som 

nevnes, mennesker som har mangelfull kompetanse når det gjelder å ta stil-

ling til deltakelse i forskning, dvs. mennesker som har redusert eller manglende 
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mulighet til selv å avgi et informert samtykke. For denne gruppen fi ns det i 

begge de nevnte dokumentene særskilte retningslinjer. Den andre gruppen som 

omtales, er mennesker som befi nner seg i en underordnet posisjon i et hierarki 

der en overordnet ønsker at vedkommende skal delta i forskning. Det kan være 

studenter på helseutdannelser, ansatte på sykehus eller i legemiddelfi rmaer, i 

militæret eller politiet. Men det kan også dreie seg om en plassering i mer 

uformelle hierarkier, som familier eller andre sosiale grupper. I tillegg til disse 

nevnes det også en rekke andre grupper som kan anses som sårbare, uten at det 

umiddelbart er helt enkelt å se hva som er fellesnevneren: beboere på sykehjem, 

mottakere av sosialhjelp, fattige og arbeidsløse, visse etniske minoritetsgrupper, 

bostedsløse, fl yktninger, fanger, mennesker uten kjennskap til moderne medi-

sin, alvorlig syke uten tilgang til god standardbehandling. 

Det er verdt å merke seg at rusmiddelbrukere ikke er en gruppe som nev-

nes eksplisitt i omtalen av sårbare grupper. De nevnes imidlertid i en annen 

av CIOMS’ retningslinjer (guideline 12) som et eksempel på grupper som 

tidligere har vært ekskludert fra forskning basert på en vurdering av sårbar-

het. Eksklusjonen forklares her først og fremst ved rusmiddelbrukeres antatte 

«non-compliance»; at de ikke vil være i stand til å følge de strenge regimene 

som forskningsdeltakelse ofte kan medføre. I NEMs retningslinjer for inklu-

dering av voksne med redusert eller manglende samtykkekompetanse i fors-

kning, oppgis «ruspåvirkede personer» som ett av eksemplene på grupper av 

mennesker som det ofte stilles spørsmål ved samtykkekompetansen til. Det 

understrekes imidlertid at redusert eller manglende samtykkekompetanse ikke 

er noe som trenger å gjelde alle de enkeltmenneskene som hører til i de ulike 

gruppene som nevnes.

Hva knyttes sårbarheten til?
Det er vanskelig å bli så mye klokere på hvordan sårbare grupper kan avgrenses 

bare ved å se på hvilke grupper som nevnes som eksempler i de ulike retnings-

linjene. Antakelig er det mer fruktbart å se nærmere på hvilke faktorer de ulike 

gruppenes antatte sårbarhet relateres til. Som vi har sett, er det et mangfoldig 

knippe med menneskegrupper som nevnes som eksempler på sårbare grupper. 

Derfor er det også ganske ulike kjennetegn ved disse personene og/eller si-

tuasjonene som sårbarheten knyttes til. Jeg har forsøkt å samle kjennetegnene 
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i fi re hovedgrupper. Gruppene er ikke klart atskilt, og kan henge sammen på 

ulike måter.

Redusert forståelsesevne/forståelsesmulighet1. . 

At mennesker har redusert mulighet til å forstå hva deltakelse i et kon-

kret forskningsprosjekt innebærer, kan ha mange forskjellige årsaker 

som må møtes og eventuelt avhjelpes på ulikt vis. Det kan for eksempel 

skyldes mangelfulle kognitive evner, lavt utdanningsnivå, ulik språklig 

bakgrunn, fysiske/emosjonelle plager eller at inkluderingen i et prosjekt 

må skje i en akuttsituasjon.

Redusert frivillighet/økt indre eller ytre press2. . 

At noen mennesker i større grad enn andre kan kjenne seg presset til å 

foreta bestemte valg, kan også skyldes forskjellige faktorer som krever 

ulik tilnærming hvis en ønsker å redusere deres betydning i en valgsi-

tuasjon. Mennesker som befi nner seg i en underordnet posisjon og/el-

ler i et avhengighetsforhold til forskeren eller andre som promoterer 

forskningsdeltakelse, hører hjemme i denne kategorien. Det kan også 

dreie seg om mennesker som er dårlig stilt økonomisk, og som derfor 

lettere lar seg friste av økonomiske incentiver ved forskningsdeltakelse. 

I tillegg vil mennesker som lider av alvorlig sykdom uten god etablert 

behandling lettere kunne «lokkes» til deltakelse hvis de tror det er ut-

sikter til helsegevinst.

Dårlige materielle livsvilkår og manglende sosial støtte3. .

Lav status/posisjon i samfunnet, manglende makt og innfl ytelse4. .

Spør vi om rusmiddelbrukere hører hjemme i noen av disse gruppene, og i 

tilfelle i hvilken, er antakelig svaret at de kan høre hjemme i alle gruppene, men 

ikke trenger å høre hjemme i noen av dem (Fisher, 2004). Om rusmiddelbru-

kere kan knyttes til kjennetegnene over, vil bl.a. være avhengig av hva de ruser 

seg på, hvor ruset de er, og hva som karakteriserer bakgrunnen og livssituasjo-

nen deres for øvrig. 

Det som ut fra kjennetegnene over kan sies å være felles for de gruppene 

som anses som ekstra sårbare, er at det dreier seg om mennesker som i min-

dre grad enn andre kan ivareta egne interesser og tilfredsstille grunnleggende 

behov. Og det er det nærmeste denne teksten kommer en defi nisjon på sår-

bare grupper. Det dreier seg altså om mennesker som i større grad enn andre 
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trenger assistanse utenfra. Spørsmålet er imidlertid om det først og fremst er 

beskyttelse de alle trenger. For å kunne svare på det spørsmålet, må vi først stille 

et annet:

Hva er de aktuelle gruppene ekstra 
sårbare/utsatte for?
De sårbarhetsfaktorene som er nevnt over, kan disponere for ganske ulike for-

mer for skade og integritetskrenkelser, fra fysisk skade til stigmatisering. Når 

mennesker med redusert forståelsesevne eller frivillighet deltar i forskning som 

innebærer fysiske intervensjoner, vil deres fysiske grenser kunne bli krenket. Men 

også mentale grenser kan krenkes, for eksempel hvis en forsker i en intervjuun-

dersøkelse graver videre i en tematikk som informanten vegrer seg for å snakke 

om. Hvis en forsker ikke er seg bevisst ulikheter i makt og de mange mulige 

pressmidler potensielle forskningsdeltakere kan utsettes for, øker også risikoen 

for at deltakeren kan få sine verdier og preferanser krenket, ved at vedkommende 

sier ja til noe hun/han egentlig ikke ønsker eller støtter. Nært knyttet til kren-

kelser av den andres verdier, er det vi kan kalle krenkelser av den andres selv-

forståelse eller selvfølelse. Forskningsdeltakelse kan utsette mennesker for denne 

formen for krenkelser hvis forskeren for eksempel forklarer eller fortolker delta-

kerens situasjon eller atferd på en måte som vedkommende overhodet ikke kan 

kjenne seg igjen i, eller som oppleves sterkt reduserende, stereotypiserende eller 

stigmatiserende. Mennesker som i utgangspunktet er marginalisert og har en 

lav status i samfunnet, vil i særlig grad være utsatt for denne typen krenkelser. 

Hvis en fokuserer for sterkt på ekstra sårbare gruppers behov for beskyt-

telse i forhold til forskningsdeltakelse, er faren også til stede for at noen kan 

få krenket sin selvfølelse ved at de opplever seg urettmessig «umyndiggjort», 

undervurdert og overkjørt; at de blir fratatt ansvar, valg og muligheter ut fra 

en antatt beskyttelseskrevende sårbarhet. Det å ikke gi mennesker mulighet til 

å delta i forskning, ut fra en forestilling om ekstra sårbarhet, kan også krenke 

vedkommendes verdier, ved at hun/han fratas muligheter til å oppnå helsego-

der eller handle altruistisk. Ekstra sårbare grupper har altså ikke bare økt risiko 

for ulike former for skade og krenkelser ved forskningsdeltakelse, de har også 

i større grad enn andre en økt risiko for å gå glipp av de godene som kan følge 

med forskningsdeltakelse. 
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Sårbare grupper – sårbare individer 
– utsatte situasjoner
Hvorvidt noen bør anses som ekstra sårbar eller ikke, kan sjelden avgjøres kun 

ved å se på gruppetilhørighet. Som tidligere nevnt, er det et viktig poeng i 

NEMs retningslinjer for å inkludere mennesker med manglende eller redusert 

samtykkekompetanse i forskning, at samtykkekompetanse sjelden kan avgjøres 

på gruppenivå. Kompetansen vil variere fra person til person og fra situasjon til 

situasjon, og dette kan utvides til også å gjelde de øvrige sårbarhetsfaktorene. 

Det er snakk om ulike grader av sårbarhet, ikke om et enten – eller. Kategorien 

«eldre» er f.eks. i noen sammenhenger blitt omtalt som en ekstra sårbar gruppe. 

Det er imidlertid vanskelig å begrunne at det å tilhøre gruppen «eldre» i seg selv 

gjør mennesker ekstra utsatte. Noen kan kanskje til og med anses som mindre 

sårbare enn en del yngre mennesker, fordi de for eksempel er blitt tryggere på 

hvem de er, og har redusert forventningene til hva de skal lykkes med i livet. 

Når mange eldre likevel anses som ekstra sårbare, er det fordi de har noen av 

de kjennetegnene som sårbarhet forbindes med, som at de er institusjonalisert 

og/eller alvorlig fysisk eller mentalt svekket. Disse kjennetegnene er imidlertid 

ikke knyttet til gruppen eldre som sådan. Og det samme antar jeg kan sies 

om kategorien «rusmiddelbrukere». Det er ikke gruppetilhørigheten som sådan 

som bestemmer sårbarheten, men om enkeltmedlemmene har noen av de kjen-

netegnene som sårbarheten er forbundet med, som redusert forståelsesevne eller 

frivillighet. Det er imidlertid viktig å huske på at disse sårbarhetsfaktorene ikke 

er forbeholdt mennesker som tilhører grupper som tradisjonelt er ansett som 

ekstra utsatte. De fl este av oss vil ha lav samtykkekompetanse hvis vi er sterkt 

beruset, og mange av oss vil selv i edru tilstand ha utilstrekkelig forståelsesevne 

i møte med forskningsprosjekter som innebærer kompliserte medisinske inter-

vensjoner. Her er vi mange som må lene oss på de uavhengige vurderingene av 

risiko og nytte som er foretatt av de etiske komiteene.

Graden av sårbarhet er imidlertid ikke bare avhengig av kjennetegn ved 

personer, men også av de situasjonene personene inngår i. Sårbarhet kan sies 

å være et relasjonelt og kontekstuelt fenomen. Hvor sårbar en person kan sies å 

være eller bli, er avhengig av samspillet mellom denne personens egenskaper 

og disposisjoner (vedkommendes biologiske, psykologiske og erfaringsmessige 

bagasje) og de ytre omgivelsene. I en persons «bagasje» fi nnes det ikke bare 

faktorer som kan gi økt risiko for skade og krenkelser, men også faktorer som 
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kan motvirke dette. Det er derfor viktig at en persons sårbarhet aldri vurderes 

uavhengig av denne personens ressurser, som for eksempel mestringsevne, so-

sial støtte, temperament, tilpasningsevne, livssyn etc. (deFur et al., 2007). Hvis 

vi kun fokuserer på sårbarheten til et menneske eller en gruppe, og ikke også 

appellerer til ressursene deres, vil dette kunne øke sårbarheten. Sårbarhet er et 

potensial; en forhøyet risiko. Det er samvirket med den sosiale konteksten som 

er avgjørende for om potensialet blir til konkret virkelighet. Om personer eller 

grupper går over fra å være sårbare til å bli reelt såret eller skadet, er avhengig 

av hvem og hva de møter, og hvordan dette møtet arter seg. Denne forståelsen 

tror jeg det er viktig å legge til grunn for en videre refl eksjon over hvordan 

menneskers ulike former for sårbarhet best reduseres eller møtes. 

Det er ikke bare det som skjer fysisk eller relasjonelt med mennesker som 

kan gjøre dem ekstra sårbare. Også samfunnets fortolkning eller moralske vur-

dering av det som skjer med mennesker, kan gjøre dem ekstra utsatt. Tilstander 

eller levemåter som kan medføre økt sårbarhet, for eksempel redusert forståel-

sesevne, arbeidsledighet, kronisk sykdom eller ulike former for risikoatferd, gis 

i vår kultur ofte en negativ fortolkning eller vurdering som kan bli en tilleggs-

belastning. Mennesker som bryter med kulturens idealer om et vellykket og 

verdig liv, får gjerne skammen å slite med i tillegg. Det skulle forundre meg om 

ikke en del rusmiddelbrukere, og kanskje først og fremst sprøytenarkomane, 

også vil kjenne seg igjen i dette.

Hvordan møter vi best menneskers sårbarhet?
Hvordan en i et konkret møte eller i forhold til et konkret forskningsprosjekt 

kan forhindre at menneskers sårbarhet også resulterer i at de faktisk blir så-

ret eller skadet, er helt avhengig av hva som er årsaken til sårbarheten. Økt 

risiko for fysisk skade må selvsagt møtes helt annerledes enn økt risiko for 

stigmatisering. Den tradisjonelle tenkemåten, som også avspeiles i fl ere av de 

forskningsetiske retningslinjene, baserer seg på at ekstra sårbare grupper først 

og fremst trenger ekstra beskyttelse. Hvis dette er riktig, hva er det som i tilfelle 

skal beskyttes, og mot hva? 

Når mennesker befi nner seg i en situasjon der forståelsesevnen og/eller fri-

villigheten er redusert, synes det opplagt at det trengs en ekstra beskyttelse 

av disse personenes velferd, mot maktmisbruk, men ikke nødvendigvis mot 

deltakelse i forskning. Hvis den aktuelle situasjonen er en situasjon der en 
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forsker ønsker å inkludere disse menneskene i et konkret forskningsprosjekt, 

og vi aksepterer at forskere også har egeninteresser ved forskning som kan kol-

lidere med hensynet til deltakerne, er det behov for en ekstra beskyttelse også i 

denne situasjonen. Dette betyr imidlertid ikke en generell utelukkelse fra fors-

kningsdeltakelse for de nevnte gruppene. Når det er menneskers velferd som 

skal beskyttes, vil dette først og fremst bety en skjerpet uavhengig vurdering av 

mulige gevinster og risiko eller belastning som den konkrete studien kan med-

føre. Resultatet av denne vurderingen vil selvsagt kunne bli at forskeren ikke 

tillates å inkludere mennesker med redusert forståelsesevne eller frivillighet i 

den aktuelle studien, men dette er en konkret og kontekstuell avgjørelse, ikke 

noe som kan gjøres gjeldende generelt.

Mange av de gruppene som er blitt ansett for å være ekstra sårbare, var en 

periode mer eller mindre ekskludert fra medisinsk forskning. Dette er forstå-

elig på bakgrunn av de historiske eksemplene på maktmisbruk og overgrep 

som ble avdekket når det gjelder forskning med mennesker som ikke selv har 

kunnet sette seg til motverge. Dagens gjeldende retningslinjer tar imidlertid 

utgangspunkt i bevisstheten om de negative konsekvensene av denne eksklu-

sjonen; at vi i dag har begrenset kunnskap både når det gjelder diagnostisering, 

forebygging og behandling av sykdommer i forhold til disse gruppene. Derfor 

er anbefalingene i dag at ekstra sårbare grupper også skal inkluderes i fors-

kning, så fremt det ikke fi nnes avgjørende grunner for å utelukke dem. Det å 

beskytte sårbare grupper mot forskning, reduserer ikke den sårbarheten som 

følger av manglende kunnskap om deres situasjon og eventuelle forbedrende 

tiltak og behandlingsmuligheter.

En annen grunn til å vise skepsis mot en overfokusering på beskyttelse av 

sårbare grupper, er at det å bli sett på som et objekt for beskyttelse kan øke den 

sårbarheten som følger av marginalisering og en opplevelse av mindreverd og 

underlegenhet. Det er derfor viktig å understreke, som også CIOMS’ retnings-

linjer gjør, at det ikke bare er ekstra sårbare gruppers velferd som skal beskyttes, 

men også deres rettigheter.

Når mennesker er ekstra sårbare på grunn av lav status i samfunnet, man-

glende innfl ytelse og marginalisering, er det mer sakssvarende å fokusere på 

styrking av rettigheter, likebehandling, involvering og maktdeling enn på beskyt-

telse. Forskningsetiske retningslinjer tar til orde for at både forskningens byr-

der og gevinster skal fordeles mest mulig rettferdig. At menneskers livsvilkår 



46

Rusmiddelbrukeren og forskeren.  Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker

blir gjort til gjenstand for forskning og kunnskapsutvikling, er et privilegium 

som på ingen måte bør forbeholdes de som allerede har mest makt og innfl y-

telse. Erfaringene til mennesker som er marginalisert i et samfunn blir sjelden 

hørt og gjort kjent i storsamfunnet, noe som taler for at marginaliserte grupper 

bør involveres mer i forskning. Det er imidlertid viktig å diskutere hvordan 

dette best gjøres. Hvis sårbarheten til marginaliserte grupper er nært knyttet til 

andres stereotypiske forestillinger om dem og en opplevelse av å ikke bli tatt på 

alvor og få komme til orde på egne premisser, kan dette være et argument for at 

det er ekstra viktig med kvalitative metoder når marginaliserte grupper invol-

veres i forskning. Standardiserte og dekontekstualiserte metoder kan øve vold 

mot menneskers individuelle, komplekse og nyanserte erfaringer og øke den 

sårbarheten som følger av at mennesker kun opplever seg sett som et nummer 

i en (stigmatisert) rekke, og ikke kjenner seg anerkjent og sett som seg. Det vil 

selvsagt være viktig å innhente kunnskap om marginaliserte grupper også ved 

hjelp av kvantitativ metodikk. For å unngå at forskningen kun tjener storsam-

funnets interesser og øker marginaliseringen, vil det imidlertid være viktig at 

de det skal forskes med og på, involveres i diskusjonen om hva det er viktig å 

øke kunnskapen om, og hvorfor (Fisher, 2004). 

Særlige forskningsetiske utfordringer
Selv om forskningsetiske retningslinjer i dag anbefaler som hovednorm at ekstra 

sårbare grupper inkluderes i forskningsprosjekter på lik linje med andre, er det 

like fullt noen særskilte utfordringer ved å inkludere ekstra utsatte eller sårbare 

mennesker og grupper i forskning, utfordringer som er knyttet til ulike faser av 

forskningsprosessen. 

CIOMS’ retningslinjer er tydelige på at forskning som inkluderer ekstra 

sårbare grupper, skal være rettet inn mot disse gruppenes behov og utfordrin-

ger. De nærmeste til å svare på hva slags forskning som kan tjene de aktuelle 

gruppenes interesser og behov, og hva slags forskning det kan oppleves be-

lastende å være med på, er selvsagt medlemmene av disse gruppene. Grupper 

som er ekstra sårbare på grunn av sterk kognitiv svikt, vil kunne ha problemer 

med selv å tale sin sak. I slike tilfeller vil mennesker som står medlemmer av 

den aktuelle gruppen nær, være de nærmeste til å fremme deres interesser. Som 

også nevnt over, taler dette for at representanter for de(n) gruppen(e) det skal 

forskes på, oftere bør involveres i selve planleggingsfasen av et forskningspro-
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sjekt; i valget av tema, problemstilling og metode. At det kan by på utfordringer 

å fi nne fram til representative medlemmer av de ulike gruppene å alliere seg 

med, ikke minst hvis feltet er preget av ulike ideologier og holdninger til det 

som det skal forskes på, er ikke noe argument for å la være å forsøke. For de 

fl este grupper som anses som ekstra sårbare, fi ns det interesse-, bruker-, eller 

pårørendeorganisasjoner som kan bidra med viktige innspill og perspektiver i 

planleggingsfasen av et prosjekt, selv om de aldri vil kunne representere alle 

individene i de ulike gruppene. Hva slags brukerinvolvering som vil være re-

levant og mulig i ulike forskningsprosjekt, må det imidlertid være opp til pro-

sjektledelsen å ta stilling til, og argumentere for.

Den neste fasen som må vies særskilt oppmerksomhet når en involverer 

forskningsdeltakere fra grupper som anses som særlig sårbare, er informasjons- 

og samtykkeprosessen. Det kan dreie seg om at samtykkekompetansen til de som 

skal inkluderes må vurderes, eller at informasjonen må tilrettelegges på en sær-

skilt måte for å avhjelpe ulike forståelseshindringer. For noen sårbare grupper 

kan det være svekkede kognitive evner eller lav utdannelse som hemmer for-

ståelse. For visse marginaliserte grupper, som for eksempel sprøytenarkomane, 

vil dårlige erfaringer med, og dermed mistillit til, helsevesenets representanter 

kunne utgjøre et hinder for en balansert forståelse av informasjonen som gis 

(Fisher, 2004, 2008). Sistnevnte utfordring møtes antakelig best med en be-

vissthet om at problemet kan være der, og nok av tålmodighet og tid til å ta 

en eventuell mistillit på alvor og tydeliggjøre prosjektets formål. Hvis det er et 

avhengighetsforhold mellom forsker/den som spør om deltakelse, og den som 

ønskes inkludert, eller vedkommende har redusert frivillighet av andre grun-

ner, er det en forskningsetisk anerkjent framgangsmåte at en person som ikke 

selv har noen interesser i forskningen, tar ansvar for å gi informasjon om pro-

sjektet og innhente samtykke hvis dette blir aktuelt (jf. Helsinkideklarasjonen, 

§ 23) For noen forskningsprosjekter som inkluderer grupper som er ekstra 

sårbare på grunn av redusert forståelsesevne eller frivillighet, kan det også være 

aktuelt å involvere en uavhengig person i selve gjennomføringen av prosjektet. 

En viktig funksjon for vedkommende vil i tilfelle kunne være å overvåke gra-

den av belastning ved deltakelse, og at muligheten til å eventuelt trekke seg fra 

studien framstår som reell. Hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å avhjelpe 

forskningsetiske utfordringer i forhold til forståelsesevne eller frivillighet i et 
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konkret forskningsprosjekt, må avgjøres ut fra forskernes og de forsknings-

etiske komiteers faglige og etiske skjønn, og ut fra prosjektets egenart.

Når ekstra utsatte grupper inkluderes i forskningsprosjekter, bør det også 

vurderes om det er behov for en mer omfattende oppfølging av deltakerne, for å 

motvirke en mulig opplevelse av å bli utnyttet i forskningens og storsamfun-

nets tjeneste, og dermed en forsterket opplevelse av å være marginalisert. Når 

det gjelder forskning som involverer allerede marginaliserte grupper, er det 

også viktig å refl ektere over den stigmatiseringsproblematikken som er knyttet 

til formidlingen av forskningsresultatene. Funn på gruppenivå som framstår som 

ufordelaktige i en kultur, vil kunne forsterke stereotypisering og fordommer 

mot den aktuelle gruppen (Fisher, 2004). Dette betyr ikke at denne typen funn 

aldri bør publiseres eller off entliggjøres. Forskere bør imidlertid vurdere nøye 

hvordan og overfor hvem potensielt stigmatiserende funn skal gjøres kjent.

Til slutt: Trenger vi kategorien «sårbare grupper»?
Når vi har sett hvor mange ulike faktorer sårbarhet kan være knyttet til, og 

hvor ulike problemstillinger dette reiser, kan det være grunn til å spørre om det 

i det hele tatt er hjelpsomt i forskningsetiske vurderinger å operere med en så 

sammensatt kategori som «sårbare grupper». Selv er jeg sterkt i tvil. Som denne 

gjennomgangen forhåpentligvis har vist, fi ns det ikke ett sett med retningslinjer 

eller anbefalinger som er relevante og kan gjøres gjeldende for alle de gruppene 

som anses som ekstra sårbare. Når en til tross for dette bruker samlebetegnelsen 

«sårbare grupper», vil det i verste fall kunne tilsløre viktige forskjeller mellom 

de ulike gruppene; forskjeller som vil kunne kreve ulike forskningsetiske tilnær-

mingsmåter. Spørsmålet er derfor om en ikke heller bør fokusere spesifi kt på de 

ulike faktorene som kan gjøre mennesker ekstra utsatt for skade og krenkelser, 

som for eksempel redusert samtykkekompetanse, eller ulike former for avhen-

gighetsforhold. Hvis betegnelsen «sårbare grupper» slører mer enn det skjerper 

blikket vårt for de mange ulike og spesifi kke utfordringene som mennesker og 

grupper som er gitt denne merkelappen kan ha, kan det være viktig å gi slipp på 

denne kategorien. Et annet argument for det samme er at kategorien «sårbare 

grupper» kan gi oss den falske forestillingen at de faktorene som sårbarheten 

knyttes til, kun er aktuelle og må håndteres når mennesker som tradisjonelt 

er ansett å tilhøre en sårbar gruppe inkluderes i forskning. Som jeg tidligere 

har tatt til orde for, kan imidlertid det å være påvirkelig og utsatt som følge av 
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avhengighet, redusert forståelse, en underlegen posisjon etc., anses som mer 

allmenne enn gruppespesifi kke fenomener, så lenge vi snakker om deltakelse i 

helsefaglig forskning. Med betegnelsen «sårbare grupper» har det vært rettet en 

særskilt oppmerksomhet mot de fenomenene og faktorene som kan gjøre visse 

grupper av mennesker mer utsatt og sårbare enn andre, og det har vært viktig. 

For en forskningsetisk vurdering av ulike prosjekter og hvem det kan forsvares 

å inkludere, og på hvilken måte, er det imidlertid like viktig å være seg bevisst at 

sårbarhet er mer avhengig av person og situasjon enn av gruppetilhørighet. 
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Risiko-nytte og frivillighet i 
forskning med rusbrukere 
Knut W. Ruyter

På bakgrunn av påstander om at narkomane blir lokket til å delta i forskning 

som innebærer høy risiko, og som var gjenstand for store avisoppslag i juni 

2008, vil denne artikkelen gjennomgå grunnlaget for hvilke risiko-nyttevur-

deringer som skal gjøres (av forskere og etikkomiteer) og om rusbrukere kan 

foreta et informert og frivillig valg ved forespørsel om deltakelse i forskning. 

Jeg vil i tillegg foreta en konkret vurdering av de fi re omtalte prosjektene. Det 

har også vært reist kritikk mot REK for å ha godkjent studiene, med påstander 

om overfl adisk saksbehandling og mangel på uavhengighet og selvstendighet 

fordi REK er tilknyttet Det medisinske fakultetet. 

Forpostfektning I: 
erklæring om egen delaktighet
Da jeg selv rammes av denne kritikken, gjør jeg oppmerksom på at jeg var 

medlem av REK Øst som etikkyndig medlem da komiteen behandlet det så-

kalte ventelisteprosjektet i 1999. Jeg har også vært ansatt som sekretariatsleder 

i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) fra 

1996. NEM har ikke behandlet noen av prosjektene, men har uttalt seg gene-

relt om behovet for og muligheten av å forske på en etisk forsvarlig måte med 

sårbare grupper og med personer som har redusert kompetanse. Da det har 

vært foreslått at NEM burde gjennomgå prosjektene, vil jeg understreke at jeg 

ikke uttaler meg på vegne av NEM. 

Forpostfektning II: Another bullshit night in suck city
Rusmisbruk medfører ofte et tøft liv for den det gjelder, med store omkostnin-

ger for de nærmeste og med negative konsekvenser for samfunnet. Det fi nnes 



52

Rusmiddelbrukeren og forskeren.  Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker

en stor sjanger av misbruksmemoarer hvor rusmisbrukere selv står frem og 

forteller om hvordan de overvant misbruket, eller hvor andre formidler en vel-

lykket overgang til et vanlig og produktivt liv. Men sjelden omtales rusbrukere 

som verken kan eller vil hjelpes, verken gjennom behandling eller forskning. 

Det gjøres imidlertid i Nick Flynns Another bullshit night in suck city (Flynn, 

2004). Den handler om en alkoholikers memoarer – om ham selv, men mest 

om hans far som forble en alkoholiker hele sitt liv. Faren levde i den tro at han 

ville bli en stor forfatter, men han fi kk aldri utgitt en linje. 

Boken inneholder ingen bebreidelser, ingen selvmedlidenhet. Den er blot-

tet for sentimentalitet. Den er tankevekkende, humoristisk og kreativ og gir 

innsikt i en verden som de færreste kjenner fra «innsiden» om misbrukernes 

livsløgner og hjelpernes hjelpeløshet. 

Selv ble forfatteren rusfri, men det synes ikke å skyldes noen hjelp han har 

fått og som vi får usminket innsikt i: verken fra terapeutiske forståsegpåere el-

ler selvmedlidende selvhjelpsgrupper («sorry-assed people telling sorry-assed 

tales»), kanskje bortsett fra en konfronterende psykiater: ingen terapi uten 

fullstendig avholdenhet for alltid! Dét var visst en vekker. Men hvorfor faren 

forblir en alkoholiker livet ut, og sønnen ikke, synes mer basert på tilfeldighet 

– og selverkjennelse. 

En annen grunn til at jeg kom til å huske på denne boken er kanskje at 

også ansatte i SERAF kan ha hatt den samme følelsen som den alkoholiserte 

faren hver dag de våknet opp til et nytt førstesideoppslag under det de selv har 

kalt «pressestormen». 

Kontekst: fra rusfrihet til rusbehandling, 
fra rusfri til pasient
Den siste forpostfektningen er ikke uten betydning for vurderingen av de 

prosjektene som er kritisert. Ingen av dem kan vurderes uten at man tar inn 

over seg konteksten for hvordan rusmisbruk skal håndteres, politisk, faglig og 

ideologisk. Innenfor en restriktiv narkotikapolitikk har det skjedd betydelige 

endringer i den medisinsk-faglige tilnærmingen til misbruk. Det er særlig to 

forhold som må fremheves. Det ene er at det har skjedd en eksponensiell utvik-

ling av såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med utprøving av ulike 

legemidler, ofte med den forutsetning at personer vil være avhengig av denne 

behandlingen for resten av livet. Fra en forsiktig begynnelse i 1997 med 204 
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personer, var det i 2007 4542 personer som gikk på LAR (SERAF, 2008). Det 

andre, som også er en naturlig følge av utbredelsen av LAR, er at rusmisbrukere 

har fått status som pasienter med rettigheter etter pasientrettighetsloven. Det 

er inn i denne konteksten jeg mener at kritikken også skal leses. 

En restriktiv narkotikapolitikk (med mål om rusfrihet) satte (på slutten 

av 1990-tallet) strenge kriterier for tilgang til LAR. Det skulle være et tilbud 

bare for dem som hadde prøvd alt annet, uten å lykkes (se ovenfor), eller i si-

tuasjoner hvor det burde vurderes å ta andre hensyn (for eksempel til gravide 

rusmisbrukere). Restriksjonene innebar at det oppsto et misforhold mellom 

dem som kunne få tilgang til en (den gang) ny behandlingsform, og dem som 

kunne ha behov for – eller som andre synes hadde behov for – den samme be-

handlingen, men som ikke oppfylte de strenge kriteriene for tilgang. Frem til i 

dag er restriksjonene betydelig endret og tidligere målsetning om rusfrihet er 

om ikke forlatt, så i hvert fall ikke lenger sett på som et mål i seg selv, hvis man 

med LAR oppnår en form for kontroll som er fordelaktig både for rusmisbru-

keren selv (for eksempel forbedret livskvalitet, evne til å stå i arbeid), dennes 

nærmeste familie og samfunnet for øvrig (for eksempel gjennom reduksjon i 

kriminalitet med mer). 

I denne utviklingen brytes også ulike ideologier mot denne pragmatiske 

tilnærmingen til behandling og rehabilitering. En av dem mener prinsipielt 

at rusfrihet er det eneste riktige, og at all rehabilitering skal skje uten bruk av, 

som det heter, «vanedannende medikasjon». I en situasjon hvor denne ideolo-

gien er på vikende front skal man kanskje ikke undres over at noen vil ta i bruk 

sterke virkemidler for å undergrave LAR og skape rom for sine egne opplegg, 

bl.a. gjennom en mistenkeliggjøring av alle aktørers kommersielle interesser 

(Kraft, 2008). En annen ideologi står for at alle rusmisbrukere skal ha tilgang 

til LAR uten noen restriksjoner og krav. Hovedinnvendingen mot den om-

talte forskningen går ut på at alle pasienter på venteliste skulle ha fått LAR 

(Ekgren, 2008).3 Det mangler således ikke på sterke oppfatninger om hva som 

bør være den riktige tilnærmingen til rusmisbruk, og hvilken forskning som 

eventuelt kan anses som akseptabel. 

3  Brevet inneholder sterke beskyldninger om «arkitektene bak LAR» som har monopol på et 
høyterskel behandlingstiltak som «muligjør ’spennende’ og uetisk forskning, fordi det da er lett 
å rekruttere fra en pasientgruppe som står i en utsatt posisjon.» 
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I tillegg til disse politiske og ideologiske rivningene kan man ikke se bort 

fra at det fi nnes grunnleggende oppfatninger om at narkomane selv er skyld i 

sin situasjon. Det gjelder ikke bare allment, men også blant fagfolk og helse-

personell. En narkoman sa nylig at han som oftest blir møtt med at «dem sier 

at jeg har skylda sjæl». I møte med slike oppfatninger har status som pasient 

beskjeden virkning. Det passer (for godt) med oppfatninger om at de som selv 

er skyld i sin situasjon også får bære ansvaret for det og ta omkostningene 

det medfører. I nåtidig språk snakker vi om en situasjon eller sykdom som er 

selvforskyldt, mens man tradisjonelt snakket om uverdig trengende (Ruyter, 

2001). Denne statusen utløste raskt, fra samfunn så vel som fra fagfolk, krav 

om disiplinering og kontroll (Christoff ersen, 2005)4 i den hensikt å få dem 

tilbakeført til et normalt liv.5 Eller som det heter i målsetningen for mye rusar-

beid; rehabilitering skal føre til sosial reintegrasjon og retur til et produktivt liv 

(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, 2008).

Jeg tror det er viktig å se dette underliggende fenomenet når man vurderer 

konteksten for rusbehandling og rehabilitering. På ulike måter ser det ut til at 

forskjellige faglige og ideologiske ståsted søker en form for kontroll som skal gi 

positive resultater, ikke bare for rusmisbrukeren selv, men også for omverdenen. 

Jeg tror at en av årsakene til at legemiddelassistert rusbehandling (LAR) 

har fått såpass stor aksept, er at den har gitt mulighet for (større) kontroll og 

gitt nyttige resultater som rusfrihet eller fri tilgang til heroin ikke har gitt på 

samme måte. For den enkelte som står på LAR har det for eksempel innebåret 

en halvering av dødsrisiko, det har gitt betydelig bedret livskvalitet, forbedret 

helsestatus med mindre risiko for andre sykdommer og en situasjon som har 

gjort det mulig å få og bli stående i arbeid (Clausen, Anchersen og Waal, 2008; 

Skeie, Brekke Lindbaek og Waal, 2008). Det gjør at det utvetydig anbefales 

vedlikeholdsbehandling som førstevalg med psykososiale tiltak i tillegg (Na-

tional Institutes of Health and Clinical Excellence, 2007). Narkomane selv 

uttrykker også at LAR har gjort at de har «fått kontroll på livet.» Men resulta-

tene har i tillegg hatt betydelig nytte for berørte familier og for samfunnet, for 

eksempel gjennom mindre kriminalitet, forbedret funksjonalitet, arbeidsførhet 

4  Jf. Foucault og de lojale innpiskerne hvis hensikt det er å «tvinge den som er annerledes til 
å innordne seg i samfunnet» (Christoff ersen, 2005, s. 33). 
5  Eller i verste fall til oppbevaring for å beskytte omverdenen. Et talende eksempel på det er 
for eksempel omsorgen for de åndssvake (se Kirkebæk 1993). 
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osv. Samlet kan LAR sies å oppfylle målsetningen om retur til et (normalt 

og) produktivt liv. I denne sammenhengen kan det likevel være verdt å merke 

seg at LAR ikke gjør krav på et monopol, men klart innser at LAR også har 

sine begrensninger (for eksempel tilbakefall, blandingsmisbruk og overdose) 

og kanskje heller ikke passer for alle. Innen forskning på feltet er det åpenhet 

for og innsats for å undersøke andre tilnærminger og tiltak, bl.a. abstinensori-

entert behandling med sikte på rusfrihet. 

Kritikk og dom 
Det kan være liten tvil om at forskning innen et såpass omstridt felt både kan 

og skal gjøres til gjenstand for kritisk vurdering. Det som kjennetegnet det som 

SERAF selv har kalt pressestormen, er imidlertid at kritikken er uttrykt som 

(endelige) moralske dommer over en forskningsvirksomhet som i hovedsak har 

vært knyttet til å skaff e forskningsbasert grunnlag for LAR. Det gjøres bl.a. 

ved å bruke ord som «uetisk», «grove brudd på forskningsetiske prinsipper» og 

«i strid med menneskerettighetene». Kritikken var særlig rettet mot tilgang til 

behandling som lokkemiddel (og dermed brytes frivillighetsprinsippet), og til 

at deltakere utsettes for økt risiko for død ved rask nedtrapping og mangelfull 

tilgang til behandling etter studiens avslutning, osv. 

En av kritikerne, Jan Helge Solbakk, fremla på seminaret noen tentative 

spørsmål og svar, med ulike observasjoner og refl eksjoner. Blant disse fi nnes 

viktige kritiske spørsmål som det er av vesentlig betydning å drøfte, men 

det er meget stor avstand mellom disse refl eksjonene og de utvetydige dom-

mer som han selv felte i Aftenposten etter at avisen hadde bedt ham, som 

professor i medisinsk etikk, om å gå gjennom materialet (Aale, 2008a).6 De 

refl eksjoner som ble fremlagt på seminaret ville neppe ha ført til et eneste 

oppslag i noen avis. 

Selv har jeg også gjennomgått prosjektene slik de ble fremlagt for REK, 

og de arbeider som hittil er publisert for å vurdere om det kunne være hold 

i noen av dommene. Jeg vil derfor først presentere det vurderingsgrunnlaget 

6  Solbakk hevder at forskningsetiske regler er brutt «på det groveste i prosjekt etter pro-
sjekt» og at «pasientene gang på gang er blitt utsatt for uetisk forskning». Det viser «alvorlig 
svikt» fra forskningsledelsen. Han hevder at «gjennomgangen av forskningsmaterialet» viser 
at «prinsippet om frivillighet brytes» (sitert etter Aale, 2008a). 
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som de moralske dommene baserer seg på. I debatten er det særlig fokus på 

forskningsetiske prinsipper og menneskerettighetene. 

Menneskerettsloven 
I menneskerettsloven fi nnes det kun én artikkel som synes relevant og som 

fremkommer i en sammenheng hvor det sies at «ingen må utsettes for tortur 

eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling». I følgende 

setning vektlegges at «i særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes 

for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter» (art. 7). 

Forskningsetiske prinsipper
Det fi nnes ikke et entydig sett forskningsetiske prinsipper. Det vises som oftest 

til Verdens legeforenings etiske prinsipper for medisinsk forskning, den såkalte 

Helsinkideklarasjonen. Disse prinsippene er ofte videreført og videreutviklet i 

andre deklarasjoner og i lovgivning. Et innfl ytelsesrikt dokument i så måte er 

Europarådets tilleggsprotokoll for biomedisinsk forskning til konvensjonen om 

menneskerettigheter og biomedisin, den såkalte Oviedokonvensjonen. 

Helsinkideklarasjonen og krav til en omhyggelig 
vurdering av fordeler og risiko
Helsinkideklarasjonen (2000) slår fast at det ikke kan gjøres forskning uten 

at det innebærer risiko og belastning (§ 7). Det forutsettes at hensynet til den 

enkelte går foran alle andre hensyn og interesser. Når det legges til grunn, «skal 

det gjøres en omhyggelig vurdering av risikoer og belastninger som kan forut-

sees, og disse må sammenliknes med påregnelige fordeler for forsøkspersonene 

selv eller for andre. Dette utelukker ikke at friske, frivillige forsøkspersoner kan 

delta i medisinsk forskning (§ 16). Det sies videre i § 29 at «fordelene, risiko-

ene, belastningene og eff ektiviteten ved en ny metode skal prøves mot de beste 

av de forebyggende, diagnostiske og terapeutiske metoder som til enhver tid er 

i bruk. Dette utelukker ikke bruk av placebo, eller unnlatt behandling, i studier 

hvor det ikke fi nnes forebyggende, diagnostiske eller terapeutiske metoder med 

dokumentert virkning». 

Av relevans for diskusjonen er det også at Helsinkideklarasjonen fremhever 

at «enkelte forsøkspopulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse». 

«Det må erkjennes at økonomisk eller medisinsk vanskeligstilte personer har 



57

Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere

særlige behov. Det skal tas særlige hensyn til personer som ikke selv kan gi, 

eller nekter å gi, samtykke, personer som kan utsettes for press til å samtykke, 

personer som ikke selv har noen fordel av forskningen og personer som inklude-

res i forskning kombinert med behandling» (§ 8). 

Likevel skal man være klar over at disse prinsippene ikke er å forstå som ab-

solutte, heller ikke for sårbare grupper eller for personer med redusert eller ingen 

kompetanse. Det sies for eksempel at et placebo-kontrollert forsøk kan være ak-

septabelt selv om en etablert behandling er tilgjengelig. I en klargjøring fra 2002 

stilles vilkår for et slikt unntak: Hvis det av vitenskapelige grunner er nødvendig 

for å bestemme eff ekt eller sikkerhet av en metode eller hvis studien undersøker 

en lite alvorlig tilstand (minor condition) og den som kommer i kontrollgruppen 

ikke utsettes for noen tilleggsrisiko for alvorlig eller uopprettelig skade (§ 29). 

Europarådets tilleggsprotokoll for forskning
I Europarådets tilleggsprotokoll (2005) blir Helsinkideklarasjonens krav til at 

risiko og fordeler skal stå i et rimelig forhold til hverandre, utdypet og utviklet. 

Det sies tydelig at det er et spørsmål om proporsjonalitet, også i forhold til valg 

av design, for eksempel når det gjelder bruk av placebo eller sammenligninger. 

I artikkel 6 angis kravet til proporsjonalitet eksplisitt: «Forskning skal ikke 

innebære risikoer eller belastninger for mennesker som ikke står i et rimelig 

forhold til potensielle fordeler.»7 Heller ikke dette er et absolutt prinsipp: I de 

tilfeller hvor forskning ikke vil være til nytte for den som deltar i forskningen, 

kan forskningen «bare utføres dersom den ikke medfører mer enn akseptabel 

risiko og akseptabel belastning for forskningsdeltakeren» (art 6,2).8 

Det gis ytterligere unntak i tilfeller når personer ikke kan samtykke (art. 

15). Det forutsettes da at forskningen bl.a. kan føre til resultater som er til «vir-

kelig og direkte nytte» for den enkelte deltaker, og at den ikke kan gjøres med 

personer som kan gi samtykke. I sjeldne tilfeller kan forskning også gjøres på 

personer som ikke kan samtykke, selv om den ikke er til nytte for den enkelte. 

Det forutsettes da at forskningen har til hensikt å føre til betydelig forbedring 

av den vitenskapelige forståelsen av en sykdom, og at denne forståelsen kan 

7  Research shall not involve risks and burdens to the human being disproportionate to its 
potential benefi ts.
8  In addition, where the research does not have the potential to produce results of direct 
benefi t to the health of the research participant, such research may only be undertaken if the re-
search entails no more than acceptable risk and acceptable burden for the research participant.
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komme til nytte for fremtidige personer med den samme sykdom. Men det 

settes en skranke for risiko: Forskningen kan bare medføre minimal risiko og 

minimal belastning for den enkelte. Ytterligere fordeler som forskningen vil 

kunne medføre (for fremtidige pasienter, for samfunnet, for vitenskapen), kan 

ikke benyttes for å rettferdiggjøre forhøyet risiko eller belastning (art 15, ii).9

Det som er særlig interessant med tilleggsprotokollen, er at den har satt 

navn på og utarbeidet en diff erensiert forståelse av risiko og fordeler – og hva 

som kan anses som et rimelig forhold mellom nytte og risiko,og hva som ikke 

er det. I protokollen omtales dette som proporsjonalitet. Når det gjelder risiko, 

skal den kun vurderes i forhold til risiko for den enkelte (og i begrenset grad på 

gruppenivå hvis det kan være fare for stigmatisering e.l.). Vurdering av risiko 

innebærer en sannsynlighetsvurdering av skade som kan forutsees og forår-

sakes av deltakelse i forskning. Risiko skal heller ikke bare vurderes i forhold 

til fysisk skade, men også i forhold til ubehag, belastninger eller byrder (bur-

den), inkludert psyko-sosiale belastninger. I vurderingen skal man også inndra 

ulemper (impracticalities) som man kan tenke seg omfatter bryderi, uleilighet, 

og lignende. Når det gjelder fordeler, skal de ikke bare vurderes i forhold til den 

enkelte, men også i forhold til gruppen man selv tilhører (med evt. fremtidig 

nytte for andre i samme gruppe), til samfunnet (med evt. fremtidig nytte for 

fellesskapet) og/eller for økt vitenskapelig forståelse. 

Differensiert matrise for påregnelige fordeler og 
sannsynlige risiki 

Fordeler Risiki

For den enkelte Reell og direkte
Fysisk skade
Byrder (psyko-sosiale)
Bryderi (ubehag, uleilighet)

For gruppen
Fremtidig nytte for 
pasientgruppen

Byrder (f.eks. stigmatisering)

For samfunnet
Fremtidige fordeler og nytte for 
samfunnet 

For vitenskapen
Vitenskapelig forståelse og 
innsikt

9  Th e research entails only minimal risk and minimal burden for the individual concerned; 
and any consideration of additional potential benefi ts of the research shall not be used to jus-
tify an increased level of risk or burden.



59

Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere

I sterkere grad enn Helsinkideklarasjonen har Oviedokonvensjonen lagt til 

grunn at hensynet til den enkelte, uttrykt ved menneskets verdighet og men-

neskerettighetene, må settes foran vitenskapelige og samfunnsmessige inter-

esser. Når det er sagt, er det akseptabelt å foreta proporsjonale avveininger 

mellom påregnelige fordeler og forutsigbare risikoer, innenfor rammen av den 

matrisen jeg har satt opp. Det er kun under to forhold at det ikke er anledning 

til å foreta proporsjonale avveininger. Da settes bestemte skranker eller terskler 

for å oppfylle krav om særlig beskyttelse. Når personer har redusert eller ingen 

samtykkekompetanse, kan forskningen bare utføres hvis man antar at den vil 

være til reell og direkte nytte for den enkelte, og det ikke gir mening å utføre 

den på personer som kan avgi samtykke. Når det heller ikke er rimelig å anta at 

forskningen vil ha reell nytte for den enkelte, skal nytten for vitenskap og sam-

funn være «betydelig», mens det samtidig settes en nedre skranke for hva slags 

risiko den enkelte kan utsettes for. Den omtales som «minimal» eller «ubetyde-

lig». Det sies eksplisitt at enda større fordeler ikke kan forsvare høyere risiko. 

Det kan selvfølgelig være vanskelig å bestemme hva som skal regnes som ter-

skelverdien «minimal», men uansett skal økt risiko aldri aksepteres selv om det 

proporsjonalt sett kan innebære store påregnelige fordeler for mange andre. 

Proporsjonalitet 
Det hersker liten tvil om at proporsjonalitet er et vanskelig håndterbart vurde-

ringstema. Hva som er et rimelig – eller urimelig – forhold mellom risiko og 

nytte er helt avhengig av situasjon. Det er derfor vanskelig å sette opp generelle 

kriterier for en rimelighetsbetraktning. Imidlertid lar det seg gjøre å forsøke å 

avklare hvilken risiko og nytte som er relevant i forhold til det enkelte prosjekt. I 

dette inngår at man kun skal forholde seg til risiko som er forutsigbar, og til nytte 

som er påregnelig. Det forutsettes en vitenskapelig basis for sannsynlighet. Det 

vil blant annet si at prosjekter ikke kan lastes for at uforutsette hendelser inntref-

fer, selv om de skal ha en beredskap for å håndtere dem hvis de oppstår. Når det 

gjelder nytte, er det ikke tilstrekkelig med påstander om at noe er svært lovende, 

eller det motsatte; at man ikke kan utelukke at prosjektet vil kunne være nyttig. 

Det er min erfaring at så vel prosjektledere som REK i liten grad foretar re-

elle og eksplisitte vurderinger av forholdet mellom forutsigbar risiko og påreg-

nelige fordeler. Jeg mener at matrisen som lar seg utlede av tilleggsprotokollen 

for forskning kan være et godt hjelpemiddel til å gjøre dette. 
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De fire prosjektene dømmes som uetiske 
Jeg har sett det som min oppgave å stille kritiske spørsmål til innholdet i den 

massive kritikken av prosjektene og prosjektledelsen. Det skal understrekes at 

jeg ikke gjør det fordi jeg i hovedsak vil forsvare REK eller andre godkjen-

ningsinstanser, men fordi jeg er interessert i holdbarheten av kritikken. Som 

det har fremkommet av gjennomgangen fra REK (REK Sør A, 2008), er det 

rom for forbedring i saksbehandling og vurdering, for eksempel når det gjelder 

å stille kritiske spørsmål, men det ville ikke endret den grunnleggende vurde-

ring om at prosjektene var planlagt på en etisk forsvarlig måte. 

Det første spørsmålet er: Er det hold i den moralske dom om uetisk fors-

kning? Jeg mener nei. Det er benyttet altfor sterke ord. Uttalelsene synes å 

være bygget på feilaktig eller sviktende grunnlag. 

Når det gjelder risiko, baserte kritikerne seg i hovedsak på at tre døde un-

derveis i det ene prosjektet. Det leses selvfølgelig slik at de døde som følge 

av deltakelse i forskning. Men det avgjørende spørsmål som må besvares før 

en slik moralsk dom felles, er om dette var en risiko som var forutsigbar for 

prosjektledelsen og, i ettertid, om dødsfallene var forårsaket av deltakelse i pro-

sjektet. Når menneskerettseksperten Njål Høstmælingen blir bedt om en kom-

mentar til påstanden om mangel på beskyttelse mot overgrep av de svakeste, 

er det i utgangspunktet ikke vanskelig å være enig i hans synspunkt om at «det 

ser ikke vakkert ut at en gruppe i samfunnet har blitt trukket inn i studier som 

ender med at fl ere av dem dør» (sitert etter Aale, 2008b). Men hva hvis premis-

sene ikke stemmer: at de døde av andre årsaker? Hvordan ser det ut da? 

I Høstmælingens uttalelse ligger det også bygget inn en forutsetning om 

ufrivillighet. De svakeste «blir trukket inn i studier» (sitert etter Aale, 2008b) 

med en undertekst som gir inntrykk av at dette har de ikke selv valgt, men blitt 

påvirket til å gjøre, nærmest med tvang. Den samme forutsetningen ligger til 

grunn for bruken av ordet «lokkemiddel»: Man fi kk et tilbud om tilgang til en 

behandling som man ellers ikke ville ha fått, med undertekst om at situasjonen 

var ribbet for frivillighet, på linje med et mafi avalg: I got an off er I couldn’t 

refuse. Men hva hvis det egentlig ikke er slik: Man mister ikke frivillighet 

selv om man blir lokket. Det avgjørende spørsmål er ikke om man utsettes 

for lokkemidler (les: påvirkning), men om de er tilbørlige eller utilbørlige. 

Spørsmålet vil være relevant i all forskning som kombineres med behandling 
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(slik Helsinkideklarasjonen er formulert), særlig i de situasjoner hvor det er et 

begrenset behandlingstilbud. 

Det kan og bør stilles kritiske spørsmål til forskning som kombineres med 

behandling, og det kan åpenbart være ulike meninger og uenighet om vurde-

ringer av risiko-nytte så vel som grad av frivillighet, men det er noe annet enn 

å dømme prosjektene som uetiske. Moralske dommer gir ikke den som gjøres 

til gjenstand for kritikk, andre muligheter enn forsvar for å tilbakevise eller 

avvise dommen. Det gir få muligheter for å drøfte noen av de vanskelige vur-

deringene som må gjøres konkret og spesifi kt i forhold til alle disse prosjektene 

– og andre prosjekter hvor forskning kombineres med behandling. 

Slike spørsmål ville for eksempel være: Hva er et rimelig forhold mellom 

risiko og nytte? Hva er forutsigbar risiko for personer som bes om å delta i be-

handlingsforsøk? Hva skal risiko vurderes i forhold til? Og når man forespørres 

om deltakelse i behandlingsforsøk: Hvilke incentiver er akseptable som påvirk-

ning? Hvordan kan man sikre frivillighet så godt som mulig? Og med sårbare 

grupper: Er det behov for særlig beskyttelse? Og hva skal den egentlig bestå i?

Etter å ha gjennomgått prosjektene, kan jeg ikke se at noen av de omtalte 

prosjektene fortjener sin dom som uetiske, i strid med menneskerettighetene 

eller representerer grove brudd påforskningsetiske prinsipper, osv., men det er 

rom for ulike meninger og vurderinger, for eksempel i tilknytning til de spørs-

mål som her er reist. 

Å rette baker for smed i bruk av lokkemidler 
I bedømmelsen av prosjektene er det fremhevet at behandling som lokkemid-

del undergraver enhver frivillighet: Dette er min eneste sjanse, så jeg tar den. 

Og prosjektledelsen lastes for at ikke alle får tilbudet om behandling. 

Saken må vurderes i kontekst. Det er ikke prosjektledelsen som satte be-

grensninger i tilgang til behandling. Det var politisk vedtatt begrenset til-

gang til vedlikeholdsbehanding etter strenge kriterier: langvarig rusmisbruk, 

alt annet skal være forsøkt og ha mislykkes, nedre aldersgrense på 25 år. Det 

innebar at forskning måtte håndteres innenfor et helsepolitisk system, med 

prøving og ventetid. 

Situasjonen er ikke ulik den som fi nnes på svært mange andre områder, og 

som kanskje særlig er sammenlignbar med prosjekter i utviklingsland, hvor 

medisinsk og helsefaglig forskning gir tilgang til behandling som ellers er be-
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grenset eller utilgjengelig. Hvis man skal legge samme dom til grunn for disse 

prosjektene, vil det bety at det er uforsvarlig å gjennomføre dem. Det synes 

mer fruktbart å spørre om hva som bør anses som akseptable lokkemidler – el-

ler incentiver – og i hvilken sammenheng de bør tilbys (for eksempel i forhold 

til liten risiko og påregnelige fordeler). 

For det første, forskning kan ikke lastes for at behandling ikke er – eller 

ikke (kan) gjøres – tilgjengelig for alle som kan ha behov for den. Kritikken er 

feilplassert. Det er å rette baker for smed.10 Dommerne i denne saken straff er 

forskerne for en forbrytelse som de ikke har begått. Det er samfunnet – og ikke 

forskeren – som bærer ansvaret for at det settes begrensninger i tilgjengelighet, 

uansett hva årsakene til begrensningene er (svak økonomi, ideologi osv.).11 

For det andre, det synes rimelig å gi bakeren (her i rollen som forskeren) 

kreditt for at det gjøres et betydelig arbeid ved hjelp av forskning for å gjøre 

behandling tilgjengelig for personer som ellers ikke ville ha fått tilgang til 

LAR. Innsatsen omfattet bl.a. inklusjon i prosjekter, for eksempel gjennom 

tidsavgrenset tilgang til LAR for dem som ikke oppfylte kravet (avvennings-

prosjektet), og for tilgang til behandling etter at prosjektet er fullført, selv om 

de ikke klarte avvenning, og uten hindring av kriteriene. I begge tilfeller får 

pasientene tilgang til presumptivt reelle og direkte påregnelige fordeler for 

seg selv, som følge av deltakelse i prosjektet, selv om de ikke i utgangspunktet 

oppfylte kriteriene for behandling. 

For det tredje, denne form for tilgang til en behandlingsform som man el-

lers ikke ville ha fått, vil selvfølgelig bidra til å påvirke til deltakelse. Spørsmålet 

er ikke om det gjør det, men om påvirkningen er utilbørlig. I all forskning, ikke 

minst i den som kombineres med behandling, blir man påvirket. Det kan ikke 

unngås, og det skal heller ikke unngås. Særlig for sårbare med særlig behov 

for beskyttelse, settes det som kriterium at det de forespørres om å delta i, 

skal medføre direkte påregnelige fordeler for dem selv. At deltakere forespeiles 

fordeler (og de kan også være av mange andre slag enn behandlingsmessige 

fordeler12 ), undergraver ikke frivillighet i seg selv. Påvirkning som underbyg-

10  Se Johan Herman Wessels satiriske dikt Smeden og Bageren (1784) hvor bakeren blir 
dømt uskyldig til døden, mens den skyldige smeden går fri. 
11  Dette var også Kåre Birkelands poeng i innlegget om «etikk og rusmiddelforskning» 
(Birkeland, 2008, s. 5). 
12  Se den internasjonale diskusjonen om «fair benefi ts» (Participants in the 2001 Conference 
on Ethical Aspects of Research in Developing Countries, 2002). 
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ger motivasjon til å delta, frarøver ikke narkomane evne og vilje til å ta reelle 

frivillige valg, selv om det kan være begrensninger, og selv om det i noen situa-

sjoner ikke vil være akseptabelt å spørre. Så lenge denne typen prosjekter ikke 

anses å utsette personer for en forhøyet risiko, er det akseptabelt å forespørre 

når det kan påregnes fordeler. Det må ellers regnes som en god indikasjon på 

frivillighet i prosjektene at det likevel var vanskelig å rekruttere til prosjektene 

(mange takket nei), og at en del trakk seg underveis. 

Autonomi og frivillighet 
I denne sammenhengen kan det være viktig å være klar over at spørsmål om 

narkomanes (mangelfulle) evne og kapasitet til å samtykke, har stått på dags-

ordenen lenge, med nokså uforsonlige fronter (Carter og Hall, 2008). Den ene 

siden bygger på klinisk nevrovitenskap som kan påvise forandringer i hjerne-

funksjon («brain disease») (Volkow et al., 2007; Nutt et al., 2007) som forkla-

ring på hvorfor det er så vanskelig for narkomane å bli rusfrie, til tross for at 

de er seg bevisst betydelige negative konsekvenser. Noen kritikere legger dette 

til grunn for å argumentere for at narkomane som sådan mangler evne til å ta 

frivillige valg (Charland, 2002; Cohen, 2002). Utsagn fra narkomane, som også 

Solbakk viste til på seminaret, blir benyttet som bekreftelse på at narkomane er 

ute av stand til å si nei til et tilbud (les: lokkemiddel) om fri heroin.13 Det synes 

imidlertid å fi nnes lite empirisk forskning om narkomanes evne og kapasitet 

til å ta frivillige valg som underbygger en slik antakelse. Forskere innen feltet 

har på den annen side redegjort for ulike forskningsdesign som synes å tyde 

på at deltakere er i stand til å takke nei, f.eks. i den sveitsiske heroinstudien 

(Peringer et al., 1998; Hall, Carter og Morley, 2003). Når nesten halvparten 

takker nei, kan det neppe hevdes at lokkemidlet om umiddelbar tilgang til «fri 

heroin» er uimotståelig. På et slikt grunnlag vil bl.a. den australske fi losofen 

Adrian Carter gå ut fra at narkomane i hovedsak har tilfredsstillende evne til å 

kunne ta stilling til forespørsler og velge på et frivillig grunnlag. Det i seg selv 

innebærer ikke at det alltid er slik. Det vil kunne være mange situasjoner hvor 

narkomanes evner kan være betydelig svekket eller mangelfulle (under rus, un-

der avvenning, m.m.). I slike situasjoner vil selvfølgelig også autonomi og frivil-

lighet kunne være alvorlig svekket. For forskning betyr ikke det noe annet enn 

13  I Aftenposten vitnet M. om at hun hadde sagt ja (til hva som helst) fordi «jeg var redd for 
å dø». Underforstått, ingen frivillighet. Se Aale, 2008a. 
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at man unnlater å rekruttere narkomane når de er i en slik tilstand (Carter og 

Hall, 2008). Alle prosjektene som er omtalt på dette seminaret, synes å være seg 

bevisst denne problemstillingen, selv om det ikke alltid er utarbeidet eksplisitte 

eksklusjonskriterier knyttet til tilstand. Det sies imidlertid i protokollen for 

ventelisteprosjektet at de som kommer «påtagelig ruset», ikke får tabletter.14 

Risiko i forhold til hva, risiko akseptabelt for hvem 
Det sentrale omdreiningspunkt for vurderingen av risiko fra kritikerne var at 

tre døde underveis, to etterpå, i ett av prosjektene (avvenningsprosjektet). Noen 

av prosjektene har vært kritisert for at rask nedtrapping for avvenning bidro til 

forhøyet risiko for dødsfall. 

I et intervju med Aftenposten svarte en av forskerne, Hege Kornør, at hun 

ikke kan si at de døde pga. studien, men at hun heller ikke kan utelukke det 

(Aale og Stenseng, 2008). For Aftenposten blir det tatt til inntekt for støtte 

til kritikken, mens jeg leser det som vilje til kritisk vurdering av egen delta-

kelse. At Kornør ikke kan utelukke at dødsfallene kan ha en sammenheng 

med deltakelsen i forskning, er ikke det samme som å si at det var en risiko 

som prosjektledelsen på forhånd kunne ha forutsett. Først da ville prosjektet 

kunne ha vært ansett som uetisk, og jeg antar at hvis man kunne ha forutsett 

dødsfall, ville man ikke ha planlagt studien, langt mindre bedt om tillatelse til 

å gjennomføre den. 

I avvenningsprosjektet dreier det seg om tre dødsfall i løpet av prosjekt-

tiden. I publiserte artikler fremkommer det at de døde av forskjellige årsaker: 

trafi kkulykke, selvmord under varetekt etter innbrudd, overdose etter at pasient 

hadde sluttet å ta medisin (Kornør, Waal og Sandvik, 2007). Det er vanskelig å 

se at dette er dødsfall som kunne forutsies, og som er forårsaket av deltakelse. 

Siden pasientene var under avvenning, kan det selvfølgelig hevdes at de var 

kommet i en ustabil situasjon som påvirket psyke og dømmekraft. Til dette er 

det anført av kritikerne at nedtrappingen var meget rask – og derfor uforsvar-

lig og risikofylt – mens de vitenskapelige artiklene anfører at nedtrappingen 

var vesentlig lenger (12 uker) enn det som var vanlig i ordinær behandling 

14  Protokoll for Subutex til pasienter på venteliste til metadonassistert rehabilitering (MAR), 
datert 26.05.1999.
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(2-4 uker)15, i tillegg til at pasientene ble fulgt opp av behandlingsteam og evt. 

tilbudt naltrekson for å forebygge tilbakefall. Etter fullført prosjekt fi kk en del 

pasienter tilbakefall til heroin, og to av disse døde, som følge av overdose. 

Det er et interessant spørsmål om hva man skal måle risiko i forhold til – hva 

den er «akseptabel» i forhold til, og hva prosjektledelsen skal stå ansvarlig for. 

I dette tilfellet synes det rimelig å vurdere risiko i forhold til narkomanes 

generelle livssituasjon som innebærer en høyere risiko for dødsfall sammenlig-

net med den generelle populasjonen. I følge beregninger dreier det seg om 2-4 

dødsfall pr. 100 narkomane pr. år, med en gjennomsnittlig levealder på ca 35 år 

(Darke, Degenhardt og Mattick, 2007). Hvis frivillighet skal ha noen mening, 

må det også tåles at personer trekker seg fra en studie, at de ikke følger avtalt 

medisinering, at de velger å gå tilbake til heroin og lignende, til tross for at det 

fi nnes oppfølging på plass og tilbud om hjelp. Prosjektledelsen kan ikke lastes 

for at personer selv velger å utsette seg for høyere risiko enn de ellers ville ha 

vært utsatt for. 

Med den oppfølging og beredskap som lå i prosjektet, vil jeg være enig 

med prosjektledelsen i at man i vurderingen av prosjektet kunne forutsi at 

deltakelse ville innebære en redusert risiko i forhold til de som sto på venteliste, 

eller som levde et vanlig liv med heroinmisbruk. Det er ikke hold for å hevde 

at dødsfallene følger av deltakelse i forskning, aller minst hvis man framsetter 

krav om en årsakssammenheng. 

Særlig beskyttelse og overbeskyttelse 
Pga. tidligere misbruk av utsatte grupper i forskning, kreves det i dag sær-

lig beskyttelse av grupper – eller individer – som anses som sårbare. Narko-

mane vil omfattes av en slik kategori. Generelt har det vært en sterk tendens 

til å beskytte slike grupper mot deltakelse i forskning, hvis man ikke kunne 

angi særdeles gode vitenskapelige og etiske grunner for å inkludere dem, og 

sørge for særlig beskyttelse. Som en konsekvens er det blitt gjort lite forskning 

på disse gruppene, evt. med så strenge restriksjoner og vilkår at det ble svært 

vanskelig å gjennomføre i praksis. En rekke studier har vist at dette på sikt 

15  Den allerede nevnte veiledningen fra National Institute for Health and Clinical Excel-
lence (2007) angir at 12 uker er å anbefale når pasientene ikke er innlagt, mens det ved innleg-
gelse er anbefalt opp til 4 uker, men med mulighet for ultrarask nedtrapping på et døgn. Jf. 
guideline Drug misuse, 1.3. 
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også fi kk negative følger for de gruppene man ønsket å beskytte. Det gjelder 

f.eks. utprøving av legemidler på barn. Det førte til en viktig endring: Sårbare 

grupper skal inkluderes i forskning, så fremt det ikke er gode grunner for å la 

være (NIH Guidelines, 1994). Istedenfor kritikk bør prosjektledelsen få aner-

kjennelse fordi man satte seg fore å gjennomføre forskning på et område som 

nettopp skal komme denne gruppen til gode, til tross for at det medfører be-

tydelige utfordringer. I denne forbindelse skal særlig fengselsprosjektet nevnes. 

Som følge av den tidligere restriktive praksis, har det nesten ikke vært utført 

forskning med fanger som deltakere i de siste tiårene. Det skyldes at de ofte ble 

utnyttet (se f.eks. Hornblum, 2007), men følgen var også her at fanger ikke fi kk 

tilgang til forskning som kunne være til deres fordel. I USA er det nå utarbei-

det en egen veiledning for inklusjon av fanger i forskning (Offi  ce for Human 

Research Protections, 2003).

Fengselsprosjektet ville ha oppfylt de kriterier som denne veiledningen 

inneholder. Prosjektet forholder seg til en problemstilling som er relevant for 

innsatte, og som det er behov for å gjøre noe med. Det påpekes at fordelene (og 

incentivene) ved deltakelse ikke må være av en slik størrelsesorden at det under-

graver evnen til å vurdere ulempene. Uansett skal ikke innsatte forespørres om 

større risiko enn det som ville aksepteres av friske frivillige. Utvelgelse skal være 

rettferdig og følge alminnelige vitenskapelige prinsipper, f.eks. randomisering. 

Fengselsprosjektet passer godt inn i denne sammenhengen og er forbil-

ledlig i så måte. Prosjektet tar opp en problemstilling som er svært relevant 

for fanger: Av innsatte er det et høyt antall med rusproblemer, og det er høy 

forekomst av overdosedødsfall etter løslatelse. Prosjektet hadde som mål å 

sammenligne naltrekson-implantat med standard LAR, med den hypotese at 

naltrekson, i større grad enn LAR, kunne bidra til å forhindre tilbakefall og 

redusere risiko for dødsfall etter løslatelse. Frivillighet synes også godt ivaretatt 

i prosjektet, i alle ledd. Det er interessant – og kan leses som en særlig beskyt-

telse – at de også ble spurt om fortsatt deltakelse etter at de ble kjent med 

resultatet av loddtrekningen. Dette er uvanlig i andre sammenhenger etter at 

man har samtykket til å delta i et prosjekt som benytter randomisering. Man 

kan selvfølgelig trekke seg fra videre deltakelse, men det er ikke det samme 

som å bli aktivt spurt om videre deltakelse. Erfaringer fra prosjektet viser at 

oppslutningen ble meget svak, og det ble også i ettertid søkt om tillatelse til 

å honorere deltakere med kr. 300,- per etterundersøkelse. Det kan, som også 
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REK Sør-Øst A viser til, leses som en klar indikasjon på selvstendige og frie 

valg. Så vidt jeg kan se, oppfyller prosjektene de krav som man skal stille til 

forskning på fanger. 

Kritikken synes derfor ubegrunnet. I ettertid kan det kanskje være viktigere 

å stille kritiske spørsmål om hvorfor prosjektet hadde så liten oppslutning. 

Svarene på et slikt spørsmål kunne legges til grunn for å vurdere hvordan man 

kunne ha designet et prosjekt for innsatte som ville hatt større interesse og 

aksept blant innsatte med rusproblemer. 

Å fremme mer forskning blant narkomane
Den kritikken som er blitt prosjektene til del, bidrar, er jeg redd, til å undergra-

ve legitimiteten og nødvendigheten av å drive forskning blant sårbare grupper. 

Forskningsfeltet hadde trengt det motsatte. Det er spesielt viktig at det fi nnes 

forskningsmiljøer som SERAF, som har mot, motivasjon og interesse av å drive 

forskning med personer som er og lever utsatt – også med den tilleggsbelast-

ning at de ofte også anses å være i en selvforskyldt situasjon – i den hensikt å 

bidra til å forbedre deres livssituasjon. Rusbrukere trenger ikke å bli overbe-

skyttet. De trenger å bli tatt på alvor, og en måte å gjøre det på, er å inkludere 

dem i forskning som har til hensikt å frembringe kunnskap som vil være nyttig 

for deres helsetilstand og livssituasjon. I en slik sammenheng er det prisverdig 

at Norges forskningsråd har gitt (betydelig) støtte til et nytt rusforskningspro-

gram gjennom SERAF. Det er nå vist at LAR gir mange positive eff ekter, men 

det gjenstår mange ubesvarte spørsmål om nytte av ulike behandlingsformer 

og tiltak, inkludert diff erensiering i forhold til individuelle behov. Helsedirek-

toratet, som har ansvar for å utvikle nye retningslinjer for behandling av hero-

inavhengige, har vist til at det er mye man ikke vet, og at «det er et påtrengende 

behov for bedre kunnskap om hvilke innsatser som er virksomme, hvilke som 

er uten eff ekt og hvilke som kan påføre pasienten skade» (Larsen, 2008).

Ventelisteprosjektet og spørsmålet om placebo
Dette er det eneste prosjektet som har benyttet placebo. Det ble tilrådet i 1999 

under tittelen «Subutex til pasienter på venteliste til metadonassistert rehabili-

tering». Hensikten var bl.a. å vise om Subutex alene kunne vise nytte i et kon-

trollert behandlingsopplegg. Også i dette tilfellet var intensjonen at prosjektet 

skulle innebære fordeler for deltakerne bl.a. ved å gjøre ventetiden lettere. I 
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forhold til risiko var forutsetningen at buprenorfi n innebar mindre åndedretts-

dempende eff ekt enn metadon, og at det derfor i tillegg var mindre farlig for 

deltakere som også ruset seg samtidig. 

Hvis vi skulle vurdere dette prosjektet ut fra den foreslåtte matrisen, i lys av 

de resultater som også er publisert, er konklusjonen at prosjektet har et aksep-

tabelt forhold mellom nytte og risiko.

Fordeler for den enkelte
For dem som sto på venteliste, innebar deltakelse fordeler for den enkelte, ved at 

de fi kk tidligere tilgang på behandling, og etter mindre strenge kriterier enn de 

strikse som eksisterte i 1999. For det andre viste prosjektet at påregnelige fordeler 

kunne innkasseres. Medikamentet alene bedret livskvalitet og reduserte rusmid-

delbruk, men det var frafall (også i den gruppen som ikke ble randomisert til pla-

cebo), noe som kan tyde på at medikament alene ikke var nok (Krook et al. 2002). 

For det tredje bidro prosjektet til å unngå kvoteforskrivning med morfi nsulfat 

(Dolcontin), som medfører at misbruk opprettholdes. Denne unngåelsen kan 

således sees som et tiltak for særlig beskyttelse, med fordeler for alle deltakere.

Risiko for den enkelte
For det første kan det anføres at det valgte medikamentet er mindre farlig enn 

alternativet. For det andre ble risiko i kontrollgruppen redusert ved at delta-

kerne ble stabilisert på lav dose og gradvis nedtrappet til avvenning før rando-

misering (slik at placeboperioden kunne gjennomføres uten abstinensplager). 

Det må også anføres at deltakerne i denne gruppen ble utsatt for mindre risiko 

i forhold til sin vanlige misbrukssituasjon pga oppfølging. Avvenning kan selv-

følgelig innebære en risiko for tilbakefall, men den kontrollerte utprøvingen 

over svært kort tid kan neppe sies å ha utsatt deltakerne for uakseptabel risiko. 

Deltakerne ble også godt ivaretatt (og risiko redusert) ved at de ved avslut-

ning av placeperioden fi kk beskyttende behandling med Subutex inntil de var 

inkludert i LAR. For det tredje var det grunn til å anta at inklusjon i prosjektet 

ville innebære redusert dødelighet i forhold til dødelighet blant ubehandlete 

narkomane (2-4/100). Dette skyldes i hovedsak krav til daglig oppmøte og 

oppfølging. Dette ble bekreftet i studien, da det ikke ble rapportert noen døds-

fall (Krook et al., 2002). 
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Det gjenstår et spørsmål om berettigelsen av bruk av placebo når annen 

virksom behandling er tilgjengelig. Ved tidspunktet for denne studien, i 1999, 

var Subutex ikke et registrert medikament i Norge. Det var således grunnlag 

for bruk av placebo. Det synes urimelig å vurdere bruken av placebo i forhold 

til revisjonen av Helsinkideklarasjonen fra 2000. Det ble foreslått en strengere 

praksis for bruk av nye medikamenter: Fremfor bruk av placebo skal man sam-

menligne mot et annet virksomt medikament hvis det er relevant. Samtidig ble 

det gitt anledning til å gjøre unntak etter bestemte (men ikke så lett tolkbare) 

kriterier. Siden er det gjort et betydelig arbeid, særlig av EMEA, for å vurdere 

om etiske innvendinger (mot f.eks. placebo) kan avhjelpes gjennom modifi se-

ringer av selve forskningsdesignet (EMEA, 2001). Det kan være liten tvil om 

at det generelt sett er for lite fokus og oppmerksomhet på de etiske sider ved 

valg av design og valg av kontrollgrupper. I dette tilfellet er det imidlertid kun 

av akademisk interesse å vurdere om prosjektet ville kunne ha vært vurdert an-

nerledes hvis det hadde vært et annet virksomt medikament tilgjengelig. 

I REK Østs behandling av saken (17.06.1999) ble det ikke stilt spørsmål ved 

berettigelsen av å benytte placebo, men det ble uttrykt bekymring for om det 

var forsvarlig å gjennomføre prosjektet «uten at det kombineres med rehabilite-

ringstiltak». Etter en samlet vurdering tilrådet komiteen likevel at «det må være 

forsvarlig å prøve om preparatet kan være nyttig». I klartekst betyr det at det 

måtte være forsvarlig å undersøke om Subutex alene kunne være nyttig (REK 

Sør-Øst A, 2008, s. 12). REK la til grunn at risiko for overdose ikke er større 

i kontrollgruppen enn i intervensjonsgruppen. I ettertid er det blitt kritisert at 

informasjon til deltakerne «underslår» at prosjektledelsen selv anga i søknaden 

at det ville være større risiko i kontrollgruppen, fordi buprenorfi n «antakelig 

[gir] en viss beskyttelse». Uttrykket behøver ikke leses som om det underslås in-

formasjon. Det kan like gjerne leses som en del av den vitenskapelige hypotesen 

for prosjektet – og ikke som en vurdering av ulik risiko for gruppene. 

I etterpåklokskapens lys kan REK kanskje kritiseres for at den ikke foretok 

en eksplisitt og selvstendig risiko-nyttevurdering innen et politisk og ideologisk 

forskningsområde. Imidlertid kan mangelen på en eksplisitt vurdering også leses 

slik at prosjektet inneholdt en tilfredsstillende risiko-nyttevurdering, som REK 

la til grunn for sin vurdering. Resultatene fra studien viser også at det ikke var 

noen økt risiko i kontrollgruppen. Snarere tvert om. Det ble vist betydelig nytte 
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uten økt risiko, inkludert placebogruppen, men store vansker med å få deltakerne 

til å forbli i studien over tid uten psykososiale støttetiltak (Krook et al., 2002).

Konklusjon med utblikk for fremtiden
Det er av vesentlig betydning at all forskning kan og skal underlegges kritikk, 

ikke minst den forskning som foregår med sårbare pasienter. I dette tilfellet 

er den harde kritikken i sterke ordelag ikke berettiget. Den forhindrer også 

muligheten for å diskutere saklig vesentlige spørsmål som det kan være ulike 

vurderinger av. Kritikken kan også føre til at denne typen forskning mistenke-

liggjøres, at forskere selv synes det blir for belastende å forske innen dette feltet, 

og at også de det gjelder, vil være skeptiske til å delta i forskning. Kritikerne må 

ta inn over seg at de bærer ansvar for slike følger av egne utsagn. 

Det er likevel noen viktige lærdommer som kan trekkes av søkelyset som 

medieoppmerksomheten førte med seg. 

For det første er det av stor viktighet å fremme forskning som inklude-• 

rer utsatte grupper, slik som rusbrukere. 

For det andre viser diskusjonen behovet for en skjerpet bevissthet om • 

hva som skal regnes som «akseptabel» risiko (Oviedokonvensjonen) for 

utsatte grupper i forskning kombinert med behandling (Helsinkidekla-

rasjonen) – og at både prosjektledelse og REK bør foreta omhyggelige 

og eksplisitte nytte-risikovurderinger. 

For det tredje understreker gjennomgangen at rusbrukere har evne til • 

å ta frivillige og informerte valg, men at man skal unngå å inkludere 

rusbrukere i situasjoner hvor denne evnen kan være mangelfull.

For det fj erde avdekker diskusjonen at det er viktig å diskutere hvilke • 

incentiver som er akseptable når forskning kombineres med behandling. 

Det er ikke et spørsmål om enten – eller, men et spørsmål om grader av 

påvirkning, og når påvirkningen evt. kan sies å være utilbørlig. 
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Når er samtykke til 
rusavhengige personer etisk og 
juridisk bindende?

Olav Gjelsvik og Edmund Henden

I denne artikkelen skal vi vurdere to prosjekter utført i regi av SERAF og ta 

stilling til om disse prosjektene kan ha vært utformet på en slik måte at de ikke 

oppfylte kriteriene for at deltagernes samtykke til deltagelse var etisk og juridisk 

bindende, slik en del kritikere har hevdet. Gangen vil bli omtrent som følger: Vi 

begynner med litt begrepsavklaring. Først er det nødvendig å få et klart bilde 

av hva informert samtykke krever rent allment. Et viktig element i et informert 

samtykke er at det blir gitt frivillig. Men hva betyr det? Vi skal kort skissere 

to ulike syn på frivillighetsbegrepet. Deretter skal vi foreslå en enkel defi nisjon 

som vi mener er anvendbar når det gjelder å vurdere virkningen rusavhengig-

het har på rusmiddelbrukeres evne til å gi frivillig samtykke. Neste skritt blir å 

undersøke hvilke faktorer som eventuelt kan undergrave frivilligheten av rusav-

hengiges samtykke. Vi skal identifi sere tre slike faktorer. I det siste avsnittet 

skal vi så undersøke om disse faktorene kan ha hatt innvirkning i de to aktuelle 

SERAF-prosjektene, slik at frivilligheten til deltagerne i disse prosjektene ble 

kompromittert. Vår konklusjon er at det ikke er grunnlag for en slik påstand. 

Tvert imot mener vi at deltagernes samtykke ble gitt frivillig og var gyldig. 

Informert samtykke
La oss begynne med å se nærmere på begrepet om «informert samtykke». Helt 

generelt er et samtykke en positiv handling hvor en person kommuniserer en 

intensjon om å påta seg visse forpliktelser og overføre nye rettigheter til andre 

personer i kraft av å utføre denne handlingen, dvs. ved å gi samtykke. Gitt 

at samtykke tilfredsstiller bestemte betingelser, så autoriserer, legitimerer eller 
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tillater det andre å utføre visse handlinger i forhold til personen som har gitt 

samtykke. I medisinsk sammenheng er «informert samtykke» ment å fremme 

og beskytte pasienters autonomi. Dette er en del av den vanlige begrunnelsen 

for informert samtykke. Standardsynet er at autonomi bygger på en anerkjen-

nelse av at alle personer har ubetinget verdi, og en evne til selv å bestemme sin 

egen skjebne. Idéen er m.a.o. at personlig autonomi handler om selvbestem-

melse, og at respekt for personlig autonomi derfor innebærer en grunnleggende 

forpliktelse til å ivareta personens rett til å velge. Det å tillate personer selv å 

fatte beslutninger som angår deres egen helse er altså et sentralt element i dette 

begrepet om autonomi (Beauchamp og Childress, 2001).16

For at et informert samtykke skal være etisk og juridisk bindende må det 

oppfylle en del velkjente kriterier: Personen som gir sitt samtykke må (a) ha 

«tilstrekkelig informasjon», (b) gi samtykket «frivillig», (c) være «samtykkekom-

petent», dvs. ha en evne til å fatte en selvstendig beslutning. Gitt at informert 

samtykke er ment å fremme og beskytte personers autonomi er det lett å se at til-

feller hvor en eller fl ere av disse kriteriene ikke er oppfylte undergraver personens 

autonomi, og dermed undergraver gyldigheten av samtykke. Det er f.eks. lett å 

se at en pasient som er uvitende om viktige fakta rundt et behandlingsopplegg 

ikke kan gi et gyldig samtykke til å underkaste seg dette behandlingsopplegget. I 

en slik situasjon vil pasientens valg kunne være bestemt av noe annet enn henne 

selv, nemlig av det faktum at hun mangler relevant informasjon. Dette under-

graver pasientens autonomi, og dermed gyldigheten av samtykket. Det samme 

gjelder frivillighet. Dersom pasientens valg er et resultat av tvang i en eller annen 

form (f.eks. manipulasjon, trussel eller utilbørlig press) så er det ikke bestemt 

av henne selv men av noe eksternt i forhold til henne selv, noe som undergraver 

autonomien hennes, og dermed gyldigheten av samtykket. Dette er om mulig 

enda tydeligere når det gjelder kompetanse. Dersom pasienten er psykotisk eller 

har Alzheimer så mangler hun evnen til å fatte en selvstendig beslutning. Hun er 

i en forstand «ikke seg selv», og valget hennes (hvis hun overhodet er i stand til 

å velge) er bestemt av noe eksternt i forhold til henne selv, nemlig sykdommen, 

noe som undergraver autonomien hennes, og dermed gyldigheten av samtykket. 

Det er verdt å minne om at dette begrepet om «kompetanse» inneholder tre 

viktige elementer: (i) Kompetanse krever forståelsesevne, f.eks. evne til å forstå 

16  For en kritisk diskusjon (se bl.a. Manson og O’Neil, 2007). 
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de relevante fakta, men også en evne til forstå betydningen av den beslutningen 

som skal fattes, f.eks. at det er personens egen beslutning og at den har konse-

kvenser for personens liv, (ii) kompetanse krever resonneringsevne, f.eks. evne til 

å veie nytte og kostnader ved ulike alternativer, vurdere sannsynligheter, trekke 

konklusjoner fra premisser osv., (iii) kompetanse krever evne til fysisk å kunne 

uttrykke valget man har tatt (enten verbalt eller på en annen måte).

Når er et samtykke gyldig og når er det ugyldig? De fl este av oss behersker 

begreper som «tilstrekkelig informasjon», «frivillighet» og «evne». Vi kan f.eks. 

forestille oss konkrete «paradigmatiske» eksempler på disse fenomenene, og 

lett bli enige om at vi står overfor et tilfelle av f.eks. utilstrekkelig informasjon, 

av tvang eller av manglende evne. I forhold til slike paradigmatiske eksempler 

vil vi ofte ha sterke intuisjoner som veileder oss i forhold til å avgjøre om et 

samtykke er gyldig eller ikke. Problemet oppstår når vi skal prøve å tenke mer 

prinsipielt på den typen fenomener det her dreier seg om. En slik prinsipiell 

tenkning innebærer at vi forsøker å si noe om hvilke spesifi kke egenskaper ulike 

konkrete instanser av disse typene fenomener må ha til felles for å falle inn un-

der begreper som «tilstrekkelig informasjon», «frivillighet» eller «evne». Dette 

er et spørsmål som angår kriteriene for den korrekte anvendelsen av disse begre-

pene, dvs. hva som helt generelt må være tilfelle for at disse kriteriene skal være 

oppfylte. En grunn til at en slik prinsipiell tenkning er viktig, er at en del av 

de tilfellene man støter på i praksis ikke vil være av den karakter som genererer 

like klare intuisjoner som de paradigmatiske eksemplene. Tvert imot kan det i 

noen situasjoner være vanskelig å avgjøre om et konkret tilfelle involverer f.eks. 

frivillighet eller ufrivillighet, evne eller manglende evne. For å kunne avgjøre 

om et samtykke er gyldig i slike tilfeller bør vi ha refl ektert over hva som er de 

nødvendige og/eller tilstrekkelige betingelsene for den korrekte anvendelsen 

av disse begrepene. Mye av den fagfi losofi ske litteraturen om disse begrepene 

handler nettopp om å identifi sere så mange som mulig av disse betingelsene.

Frivillighetsprinsippet
Et viktig element i et gyldig samtykke er frivillighet. I dette avsnittet skal vi se 

nærmere på begrepet om frivillighet. Formålet er å komme frem til en defi ni-

sjon som kan være til hjelp i forhold til å vurdere virkningen rusavhengighet 

har på rusmiddelbrukeres evne til å gi frivillig samtykke. 
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Ikke overraskende fi nnes det mange ulike syn på hva som er betingelsene 

for den korrekte anvendelsen av begrepet om frivillighet i den fi losofi ske fag-

litteraturen.17 Noe som gjør det ekstra komplisert er at dette begrepet står i nær 

forbindelse med to andre notorisk vanskelige begreper, nemlig begrepene om 

«frihet» og «autonomi». Dessverre er ikke disse begrepene alltid skilt fra hver-

andre i litteraturen (et poeng vi skal komme tilbake til). Men la oss begynne 

med å kort skissere to tradisjonelle syn på frivillighetsbegrepet. 

Den klassiske teorien om frivillighet. 
Denne teorien tar utgangspunkt i hva som er det motsatte av frivillig hand-

ling, nemlig handling som skyldes tvang. Det som kjennetegner en person som 

handler på grunn av tvang, er at hun ikke kunne ha handlet annerledes enn 

hun gjorde. Hun hadde ikke «noe alternativ». Her er et eksempel: Dersom 

noen truer med å drepe meg hvis jeg ikke gir ham pengene mine, og jeg derfor 

gir ham pengene mine, så kunne jeg ikke ha handlet annerledes enn jeg gjorde. 

Men hva betyr det at jeg ikke «kunne ha handlet annerledes enn jeg gjorde»? 

Ifølge den klassiske teorien betyr det at jeg ikke ville ha handlet annerledes selv 

om jeg hadde ønsket det. I ranseksemplet er det f.eks. åpenbart at jeg ønsket 

å gjøre noe annet enn å gi raneren pengene mine. Likevel gjorde jeg ikke det 

jeg ønsket. Altså handlet jeg ufrivillig. Ifølge dette synet er med andre ord en 

handling frivillig hvis og bare hvis man kunne ha handlet annerledes i den be-

tydning at man ville ha handlet annerledes dersom man hadde ønsket det.

Denne måten å konseptualisere frivillighet på har mange fordeler. For det 

første er den enkel og intuitiv: Strengt tatt så uttrykker den ikke noe annet enn 

at handlingen din er frivillig dersom du ønsket å utføre den. Frivillighet består 

bare i at forbindelsen mellom motivasjonen din og handlingen du utfører er 

av den rette sorten (ifølge én versjon av dette synet betyr det at handlingen må 

være forårsaket på riktig måte av grunnene dine for å utføre den). Sagt på en 

annen måte: Frivillig handling er simpelthen handling i fravær av tvang. Tvang 

oppstår som resultat av at ytre faktorer på en eller annen måte «forstyrrer» for-

bindelsen mellom motivasjon og handling. For det andre (og dette har jo vært 

viktig i den fi losofi ske diskusjonen) viser den hvordan frivillige handlinger 

er mulige selv om hver hendelse i universet skulle være en kausalt nødvendig 

17  Litteraturen her er omfattende. En god samling nyere fagartikler (se Kane, 2002). 
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virkning av en annen hendelse. Det å kunne ha handlet annerledes, ifølge den 

klassiske teorien, betyr jo ikke noe annet enn at en annen handling ville vært 

resultatet dersom kausal-kjeden hadde vært annerledes (hvis ønskene eller «vil-

jen» din hadde vært annerledes). Men det utelukker jo ikke at handlingen din 

var determinert av kausal-kjeden slik den faktisk var! 

Det er veldig få i dag som aksepterer denne teorien i den formen vi har 

presentert den. En god test på om en teori om frivillighet er korrekt er at den 

klarer å forklare hvorfor ulike former for tvang undergraver frivillighet. Faktisk 

viser dette seg ofte å være vanskelig. Tvang kan komme i mange forkledninger. 

Et problem med den klassiske teorien er nettopp at den kan se ut til å stryke på 

denne testen. Problemet oppstår særlig i forbindelse med det vi kan kalle «indre 

psykologisk tvang», dvs. en type fenomen som ikke bare påvirker forbindelsen 

mellom motivasjon og handling slik at man gjør noe annet enn det man ønsker 

å gjøre, men som påvirker selve motivasjonen slik at man er motivert til å gjøre 

noe annet enn det man egentlig ønsker å være motivert til å gjøre. Rusavhengig-

het kan nettopp være et eksempel på en type tilstand som i visse tilfeller involve-

rer indre psykologisk tvang i denne forstand. Andre tilstander som ofte nevnes 

er fobier, tvangsforstyrrelser osv. Det som karakteriserer disse tilstandene er at 

de kan være årsak til at man mister kontroll over egen motivasjon, f.eks. at man 

ikke har kontroll over de ønskene eller impulsene som motiverer en til å ta nar-

kotika. Om en slik person kan det likevel være sant at hun ville ha unnlatt å ta 

narkotika dersom hun hadde ønsket det (jf. karakteristikken gitt av den klassiske 

teorien). Men det betyr jo ikke at hun av den grunn handlet frivillig. Problemet 

hennes er jo nettopp at hun ikke klarer å la være å ønske å ta narkotika!

Denne og lignende vanskeligheter har ledet mange fi losofer til å søke etter 

kilden til frivillighet et annet sted enn bare i forbindelsen mellom motivasjon 

og handling. Vanskelighetene som den klassiske teorien leder til tyder på at 

denne kilden må stikke dypere. På en eller annen måte må den ha noe å gjøre 

med personens forhold til sine egne motivasjonelle tilstander. Det virker som 

disse tilstandene må være under personens «kontroll». Hvis personen selv ikke 

ønsker å være styrt av dem til å utføre bestemte handlinger, men de likevel er 

årsak til at hun utfører disse handlingene, så handler hun ikke frivillig. Proble-

met hennes, for å si det litt metaforisk, er at verken motivasjonen eller hand-

lingen hennes uttrykker hennes egentlige selv. Hun mangler selvbestemmelse. 

Dette leder oss over til den neo-klassiske teorien om frivillighet. 
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Den neo-klassiske teorien om frivillighet. 
Det fi nnes mange ulike syn på hva som kreves for at motivasjon og handling 

skal uttrykke «en persons egentlige selv», eller for å si det på en mer prosaisk 

måte: Det fi nnes mange ulike syn på hva kontroll over egen motivasjon egent-

lig består i. En idé som går igjen i de fl este av disse synene, er at frivillighet er 

knyttet til personers evne til å styre handlingene sine i tråd med en form for 

«refl eksiv selvevaluering». Igjen fi nnes det forskjellige måter å forstå hva som 

ligger i dette. Generelt kan vi kanskje si at det i hvert fall krever to ting: For det 

første krever det en evne til å ta stilling til egen motivasjon, «autorisere» den så 

å si, enten ved refl eksivt å akseptere den eller avvise den, som bestemmende for 

hva man skal gjøre. For det andre krever det en evne til å omgjøre denne stil-

lingtagen eller «praktiske konklusjonen» til handling, dvs. en evne til å handle 

i overensstemmelse med ens egen refl eksive selvevaluering. Denne tilnærmin-

gen gir oss et helt annet bilde enn den klassiske teorien. Fordi den lokaliserer 

kilden til frivillighet i egenskaper som har å gjøre med den interne strukturen 

i personers motivasjon snarere enn i eksistensen av reelle alternativer, så er den 

f.eks. konsistent med at personer kan handle frivillig til tross for at de ikke 

kunne ha handlet annerledes. Rent logisk er det jo ikke noe i veien for å handle 

i tråd med egen refl eksiv selvevaluering i fravær av reelle alternativer. Det som 

er avgjørende er at man er motivasjonelt integrert, at handlingen og de ulike 

motivasjonelle elementene henger sammen på «riktig måte».

Men også den neo-klassiske teorien støter på vanskeligheter. Det har ingen 

hensikt å gå i detaljer her, men la oss bare kort nevne et problem som på sett og 

vis er det motsatte av det den klassiske teorien fi kk. Mens den klassiske teorien 

fi kk problemer med å forklare hvordan indre psykologisk tvang undergraver fri-

villighet, så kan den neo-klassiske teorien tvert imot se ut til å få problemer med 

å forklare hvordan ytre fysisk tvang kan gjøre det samme! Ta ranseksemplet. En 

naturlig respons på en ytre trussel av dette slaget kan nettopp være å refl eksivt 

akseptere, basert på en stillingtagen til egen motivasjon og omstendighetene i 

situasjonen, et ønske om å gjøre det man er truet til å gjøre: i ranseksemplet, et 

ønske om å gi raneren pengene han ber om. I denne situasjonen vil man derfor 

kunne ha en høy grad av motivasjonell integrasjon. Likevel virker det galt å si 

at det å gi pengene til raneren var noe man gjorde frivillig!

Nå har tilhengere av både den klassiske og den neo-klassiske teorien ikke 

overraskende kommet med ulike forslag til hvordan disse vanskelighetene kan 
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imøtegås (som vi ikke har tenkt å diskutere her). Én mulig diagnose kan være 

at problemet oppstår fordi disse teoriene snakker om litt forskjellige ting. Mens 

den klassiske teorien egentlig sier noe om begrepet vårt om «fri handling» sier 

den neo-klassiske teorien noe om begrepet vårt om «autonomi». «Frivillighet» 

er kanskje noe annet igjen.18 Til tross for at verken den klassiske eller neo-

klassiske teorien av denne grunn lykkes helt med å gi en overbevisende karak-

teristikk av frivillighet, så tror vi at de likevel er inne på en del ting som er kor-

rekte. Det den klassiske teorien sier som er korrekt, er at frivillighet krever at 

handlingen ikke var et resultat av at det ikke fantes reelle alternativer. Det som 

er galt er analysen av hva det betyr å ha reelle alternativer (ifølge den klassiske 

teorien er det tilstrekkelig at man ville ha utført handlingsalternativet dersom 

man hadde ønsket det, men jf. moteksempler som involverer indre psykologisk 

tvang!). Det den neo-klassiske teorien sier som er korrekt, er at frivillighet 

krever at personen selv refl eksivt aksepterer handlingen sin som bestemmende 

for det hun gjør. Det som er galt er påstanden om at dette alene er tilstrekke-

lig for at handlingen skal være frivillig (jf. moteksempler som involverer ytre 

fysisk tvang!). Hvis vi bringer disse to elementene sammen kan vi forsøke å gi 

en tentativ og nokså intuitiv defi nisjon av frivillig handling som går omtrent 

som følger: En handling er frivillig hvis og bare hvis den ikke blir utført fordi det 

ikke fi nnes akseptable alternativer til den. Når det gjelder «valg» (som jo er en 

undergruppe av handling) kan vi uttrykke det samme slik: Et valg er frivillig 

hvis og bare hvis det ikke blir gjort fordi det ikke fi nnes akseptable alternativer til 

det. Denne defi nisjonen uttrykker to ting: For det første uttrykker den at en 

persons valg er frivillig når personen har tilgjengelig et akseptabelt alternativ. 

18  En intuitiv motivasjon for denne distinksjonen kan være følgende: Raneren truer med å drepe 
meg hvis jeg ikke gir ham pengene mine, og jeg gir ham derfor pengene mine. Dette er åpenbart 
noe jeg gjør ufrivillig. Men var det egentlig en ufri handling? Én grunn til å tvile på det kan være 
at jeg kunne ha nektet å gi ham pengene mine (selv om jeg vet at jeg da ville bli drept!). Fordi jeg 
kunne ha nektet å gi ham pengene mine, var kanskje det å gi ham pengene mine i en forstand 
likevel noe jeg fritt valgte å gjøre. Hvis dette er korrekt betyr det at frihet ikke er en tilstrekkelig 
betingelse for frivillighet. Akkurat som «frihet» og «frivillighet» kan synes å falle fra hverandre i 
visse situasjoner, så kan «autonomi» synes å falle fra både «frihet» og «frivillighet» i visse situasjo-
ner. For eksempel virker det som det å styrke personlig autonomi i noen tilfeller oppnås, ikke ved 
å øke muligheten for fri og frivillig handling, men tvert imot ved å innskrenke denne muligheten. 
Det er jo i en forstand det vi gjør når vi utøver rasjonell selvkontroll. En klassisk illustrasjon er 
Odyssevs som binder seg selv til masten. Når han er bundet til masten er det umulig for ham å 
gjøre noe annet enn å stå stille selv om han nettopp ønsker å gjøre noe annet. Det å stå stille er 
derfor ikke en fri handling. Det er heller ikke noe han frivillig velger å gjøre der han står. Likevel 
er det nettopp ved å være bundet til masten han ivaretar sin autonomi (se f.eks. Olsaretti, 1998). 
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Men i tillegg uttrykker den at en persons valg kan være frivillig når personen 

ikke har et slikt alternativ tilgjengelig, men hvor det alternativet som er til-

gjengelig er slik at personen velger dette alternativet ikke fordi hun ikke har 

tilgjengelig et akseptabelt alternativ, men fordi hun aksepterer det som bra nok 

i seg selv, som verdifullt, som noe hun kunne ha valgt selv om et akseptabelt 

alternativ hadde vært tilgjengelig. Sagt på en annen måte: Selv om en person 

ikke har tilgjengelig et akseptabelt alternativ, så kan hun frivillig velge det al-

ternativet som er tilgjengelig dersom forklaringen på at hun velger det ikke er 

det faktum at hun ikke har tilgjengelig noe akseptabelt alternativ.19

Vi understreker at dette ikke er ment å være en fullstendig fi losofi sk ana-

lyse av begrepet om frivillighet. Én vanskelighet (men langt fra den eneste) er 

selvfølgelig å spesifi sere hva det betyr at et alternativ er «akseptabelt». Det vi 

kan si er at en slik spesifi kasjon antagelig må inneholde både et subjektivt og et 

objektivt element, dvs. den må uttrykke noe om hva som fremstår som aksepta-

belt fra personens eget perspektiv, men den må også uttrykke noe om hva som 

faktisk er akseptabelt i den typen omstendigheter personen befi nner seg (f.eks. 

vil de fl este være enige om at «det å dø en langsom smertefull død» i de aller 

fl este omstendigheter ikke vil være et akseptabelt alternativ uansett hva perso-

nen selv måtte mene!). For våre formål tror vi uansett denne defi nisjonen er til-

strekkelig «robust» til å være til hjelp når det gjelder vurderingen av virkningen 

rusavhengighet har på rusmiddelbrukeres evne til å gi frivillig samtykke. La oss 

derfor etter denne begrepsavklaringen vende tilbake til dette tema.

Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og 
juridisk bindende? 
Dersom vi fokuserer på deltagelsen til gruppen ‘rusavhengige individer’ i un-

dersøkelser av den typen som har blitt utført av SERAF, så kan det være man-

ge ulike faktorer som i prinsippet kunne tenkes å undergrave gyldigheten av 

samtykket deres. Det kan være at de har fått utilstrekkelig informasjon, at de 

mangler samtykkekompetanse, dvs. evnen til å fatte en selvstendig beslutning 

(i henhold til de elementene vi nevnte som inngår i en slik evne), eller det 

kan være at samtykket deres ikke er gitt frivillig. For våre formål er det de to 

siste som er de mest interessante. Vi skal derfor fokusere på dem. Spørsmålet 

19  Denne defi nisjonen fi nnes i litt ulike versjoner mange steder i litteraturen. Vi baserer oss 
på Olsarettis versjon (1998). For en nyere diskusjon (se bla. van Hees, 2003). 
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er om personer i gruppen rusavhengige kan gi frivillig samtykke og om de er 

samtykkekompetente. La oss ta det siste først. Dette er et spørsmål om rusav-

hengige personer har samtykkekompetanse f.eks. i forbindelse med deltagelse 

i vitenskapelige undersøkelser helt generelt. Sagt på en annen måte: Er det 

noe med rusavhengighet som tilstand eller disposisjon som impliserer redusert 

kompetanse uansett omstendigheter? For å ta en parallell: En tilstand som helt 

klart reduserer samtykkekompetanse uansett omstendigheter kan være psykose. 

En person som er psykotisk har redusert samtykkekompetanse fordi hun har 

redusert forståelses- og resonneringsevne (uten samtykkekompetanse kan en 

slik person selvfølgelig heller ikke gi frivillig samtykke. Samtykket vil uansett 

være ugyldig). Er det slik at rusavhengighet som tilstand generelt undergra-

ver samtykkekompetanse på samme måte som psykose gjør det? Her må vi 

antagelig skille mellom tre typer tilfeller i forhold til hvor i avhengighetssy-

klusen den rusavhengige befi nner seg. Det ingen vil benekte er at dersom den 

rusavhengige er i en rustilstand (hvis vi snakker om narkotika), så vil det redu-

sere samtykkekompetanse av lignende grunner som psykose gjør det. Dersom 

den rusavhengige derimot befi nner seg i en tilstand av sterk «craving», dvs. i 

en tilstand hvor suget etter narkotika subjektivt oppleves som overveldende 

(kanskje er det lenge siden forrige rus), så er det noe som helt klart kan være 

tilstrekkelig til å redusere samtykkekompetanse, men som ikke trenger å gjøre 

det. At det kan redusere samtykkekompetanse skyldes at det kan påvirke den 

rusavhengiges evne til å resonnere, f.eks. vurdere sannsynligheter, veie nytte og 

kostander ved ulike alternativer osv. Om det faktisk gjør det i et konkret tilfelle 

vil imidlertid avhenge av forskjellige faktorer, bla. den rusavhengiges individu-

elle selvkontrollsevner (Henden, 2008). Antagelig er dette noe som bør vurde-

res fra tilfelle til tilfelle. Her eksisterer det ulike empiriske tester som vil kunne 

være til hjelp, f.eks. MacCAT-T.20 Men rusavhengige befi nner seg også i til-

stander hvor de verken er ruset eller opplever sterk «craving». Kanskje er dette 

typisk kort tid etter at de har tilfredsstilt rusbehovet. Uansett er det vanskelig 

å se noen grunn til at de i slike perioder ikke skulle ha samtykkekompetanse 

ettersom både forståelses- og resonneringsevne vil kunne være intakte.

Generelt er det grunn til å tro at rusavhengige i større grad mangler kom-

petanse til å sette sine beslutninger ut i live enn kompetanse til å forstå inn-

20  Hvor egnet denne testen på kompetanse egentlig er har imidlertid vært gjenstand for en 
viss diskusjon (se bla. Tan, Stewart, Fitzpatric og Hope, 2007)..
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holdet i og konsekvensene av det ene eller andre tiltak og den ene eller andre 

behandlingsform. Det er også grunn til å understreke at ingen oppfatter det 

slik at autonomien er fraværende, sunket til under en terskel som gjør at vi ikke 

kan snakke om autonomi i det hele tatt, selv om den kan være redusert. Svært 

mye av behandlingen av rusavhengige går nettopp ut på å gjenopprette det 

som kan gjenopprettes i forhold til autonomi og frihet i deres liv.21 

Selv om rusmisbrukere skulle være samtykkekompetente i en bestemt type 

situasjon følger det ikke at samtykket de gir trenger å være gyldig. En nød-

vendig betingelse for at samtykket deres skal være gyldig er at de gir det fri-

villig. Generelt kan en samtykke-kompetent person utsettes for en form for 

press som undergraver frivilligheten av samtykket hennes. Et viktig spørsmål 

er derfor om rusavhengighet innebærer en form for sårbarhet som impliserer 

redusert frivillighet i forbindelse med samtykket til å delta f.eks. i vitenskape-

lige undersøkelser dersom denne sårbarheten ikke er tatt tilstrekkelig hensyn 

til. For å ta en parallell: En fattig person blir tilbudt en større sum penger for å 

delta i utprøvingen av et nytt medikament. Personen blir informert om at det er 

en helserisiko knyttet til deltagelse i denne undersøkelsen fordi medikamentet 

kan ha uheldige bivirkninger. Personen gir imidlertid samtykket sitt til å delta 

i undersøkelsen. Dette vil være et eksempel på en type situasjon hvor en person 

er utsatt for en form for «utilbørlig press» som kompromitterer gyldigheten av 

samtykket hennes fordi det undergraver evnen hennes til å gi dette samtykket 

frivillig.22 Det er minst tre faktorer som bidrar til at presset denne personen ut-

settes for må regnes som utilbørlig: (i) personens generelle sårbarhet. «Sårbarhet» 

kan forstås som en disponerthet for skade. Én årsak til sårbarhet er omsten-

digheter som innskrenker personers handlingsmuligheter. Det å være i en de-

sperat situasjon, f.eks. på grunn av fattigdom, er noe som skaper sårbarhet ved 

å redusere personens sett av handlingsalternativer. Det innebærer at personen 

er mer utsatt for skade fordi hun vil kunne gjøre ting hun ikke ville ha gjort 

dersom hun ikke var sårbar, (ii) tilbudets størrelse. Det å akseptere et tilbud om 

deltagelse i en vitenskapelig undersøkelse ved å gi samtykke må øke personens 

velferd i forhold til det som var personens velferdsnivå før hun ga samtykket. I 

21  Lite tyder forøvrig på at det vanlige medisinsk etiske regelverk i Norge og i internasjonale 
konvensjoner har tatt inn over seg det spesielle i denne situasjonen. Dette er noe de kan se ut 
til å ha til felles med det øvrige lovverk og rettsbehandling i Norge (se Gjelsvik, 2008)..
22  Med «utilbørlig» mener vi «etisk problematisk».
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eksemplet hvor tilbudet besto av en pengesum så innebærer det at denne pen-

gesummen må være stor nok til å ha en positiv innvirkning på personens gene-

relle velferd, (iii) urimelig risiko for skade. Det at en person er sårbar og i tillegg 

aksepterer et tilbud om deltagelse i en vitenskapelig undersøkelse som har en 

positiv innvirkning på velferden hennes er ikke alene tilstrekkelig til å under-

grave frivilligheten av samtykket hun gir. Riktignok kan vi si at hun er utsatt 

for en form for press, men dette presset vil ikke nødvendigvis være «utilbørlig». 

Det vil kunne være den form for press vi alle utsettes for når vi får et tilbud som 

kan gjøre livene våre bedre. En arbeidsledig person som får et tilbud om en 

interessant og bra betalt jobb vil selvfølgelig være utsatt for en form for press til 

å ta denne jobben, men dette er ikke en form for press som trenger være etisk 

problematisk. Selv om personen i en slik situasjon ikke skulle ha akseptable 

alternativer, så trenger det ikke være tilfelle at hun velger å akseptere tilbudet 

ved å gi samtykke fordi hun ikke har akseptable alternativer. Tvert imot vil hun 

kunne velge å gi samtykke fordi hun aksepterer det tilgjengelige alternativet 

som en god mulighet, som noe hun verdsetter, som noe hun kunne ha valgt 

selv om hun hadde hatt et akseptabelt alternativ. Frivilligheten av samtykket er 

derfor ikke undergravet. For at frivilligheten av samtykket skal undergraves må 

personen i tillegg påta seg en risiko for skade ved å gi samtykke. Et spørsmål 

er hvor stor denne risikoen må være for at frivilligheten skal undergraves. Påta 

seg risiko for skade er tross alt noe vi alle gjør hver eneste dag. Det å krysse 

Ullevålsveien en travel ettermiddagstime innebærer en risiko for skade. Men 

dette er en risiko fornuftige personer er villige til å ta. Vi kan derfor si at det 

dreier seg om en rimelig risiko. Den er akseptabel. Dersom risikoen knyttet til 

deltagelse i en vitenskapelig undersøkelse bare er en «rimelig risiko» i denne 

forstand så vil det ikke undergrave frivilligheten av samtykket. Da vil personen 

kunne velge å gi samtykke ikke fordi hun ikke har akseptable alternativer, men 

fordi hun aksepterer det tilgjengelige alternativet som et bra alternativ, som 

noe hun kunne ha valgt selv om hun hadde hatt et akseptabelt alternativ. For 

at risikoen for skade skal undergrave frivilligheten av et samtykke er det derfor 

grunn til å tro at denne risikoen må være «urimelig» i den betydning at det er 

en risiko fornuftige personer ikke ville ha tatt.23 

23  Det er selvfølgelig rom for uenighet når det gjelder hvor høy risiko «fornuftige personer» 
bør være villige til å ta. I praksis tror vi likevel at folk fl est vil ha relativt sammenfallende opp-
fatninger når det gjelder hva som er rimelige og urimelige risikoer i de aller fl este situasjoner.
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Dersom alle disse tre kriteriene er oppfylte i et konkret tilfelle vil perso-

nens samtykke være ugyldig. Det skyldes at personen er utsatt for en form for 

utilbørlig press som undergraver frivilligheten av samtykket hennes. I hen-

hold til defi nisjonen gitt tidligere betyr det at hun velger å gi sitt samtykke 

til deltagelse fordi det ikke fi nnes noe akseptabelt alternativ. Sagt på en annen 

måte: Dersom hun ikke hadde vært sårbar og/eller gevinsten ved å akseptere 

tilbudet hadde vært så liten at den ikke ville hatt noen positiv innvirkning på 

velferden hennes, så ville hun ikke ha tatt sjansen på å delta i den medisinske 

undersøkelsen på grunn av risikoen. Rusavhengighet er en type tilstand som 

disponerer for sårbarhet i den betydning vi har karakterisert det. Rusavhengig-

het fører med seg desperasjon, fortvilelse, depresjon osv., dvs. tilstander som 

virker innskrenkende på personers handlingsmuligheter og dermed gjør dem 

mer utsatt for skade. I kombinasjon med et tilbud som inneholder et løfte om 

økt velferd er dette noe som helt klart kan bidra til å undergrave frivilligheten 

av et samtykke dersom personen påtar seg en urimelig risiko ved å akseptere 

dette tilbudet. Om det faktisk gjør det i et konkret tilfelle vil være avhengig av 

omstendighetene i det konkrete tilfelle. Det vil avhenge av graden av sårbarhet, 

tilbudets karakter, og risikoen personen påtar seg ved å akseptere det.

Anvendelser: 
ventelisteprosjektet og avvenningsprosjektet 
Vi har forsøkt å identifi sere noen generelle faktorer som kan bidra til å under-

grave gyldigheten av rusavhengiges samtykke. I dette avsnittet vil vi anvende 

resultatene fra denne diskusjonen på to av de konkrete prosjektene utført i 

regi av SERAF som har vært diskutert i media. Spørsmålet vi skal ta stilling 

til er om det er grunnlag for å si at samtykket til personene som deltok i disse 

prosjektene var ugyldig fordi frivillighetsdimensjonen ikke ble tilstrekkelig iva-

retatt. Vi begynner med det såkalte ventelisteprosjektet.

Ventelisteprosjektet 
I dette prosjektet var målgruppen de som sto på venteliste for vanlig meta-

donbehandling. Disse gjennomgikk selvsagt en prosess for å komme på denne 

lista. De har bla. fått informasjon om behandlingen, de har refl ektert over hva 

de eventuelt ønsket å oppnå med denne behandlingen, og de har søkt. Det er 

vanskelig å tenke seg at de skulle ha gjennomgått denne prosessen uten å ha 
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tilstrekkelig kompetanse til skjønne fullt ut hva slags behandling det var de 

søkte om. Den rent allmenne evnen til kognitivt å forstå hva behandlingen 

innebar, hvordan den ville arte seg, og hva de selv ønsket i forhold til denne 

behandlingen og dens virkninger må antas å ha vært på plass. Den kompetanse 

de dermed må forutsettes å ha hatt for å kunne stå på venteliste ser for oss 

ut til å ha vært tilstrekkelig for også å inneha kompetanse rent allment til å 

vurdere deltagelse i ventelisteprosjektet. Det er selvfølgelig vanskelig på gene-

relt grunnlag å fastslå hva som er «tilstrekkelig kompetanse». Her vil det være 

lettere å foreta en relativ vurdering, dvs. vurdere om noe krever like mye slik 

kompetanse som noe annet. I forhold til det konkrete tilfelle er vår konklusjon 

at man ikke på noen god måte kan etablere eller gjøre rimelig at det krevdes en 

klart annen kompetanse for å komme på ventelisten enn det som krevdes for å 

forstå innholdet i det angjeldende prosjektet.

La oss så se på om pasientene kunne sies å ha gitt sitt samtykke til deltagelse 

i prosjektet frivillig. I henhold til defi nisjonen gitt tidligere betyr det at de ikke 

ga dette samtykket fordi de ikke hadde akseptable alternativer. Minst én av 

følgende betingelser må m.a.o. være oppfylt: Enten må de ha hatt et aksepta-

belt alternativ eller så må de ha valgt det tilgjengelige alternativet (deltagelse 

i prosjektet) fordi de anså dette som en bra mulighet i seg selv, som verdifullt, 

som noe de kunne ha valgt selv om de hadde hatt tilgjengelig et akseptabelt 

alternativ. Det er verdt å understreke at en viktig dimensjon ved begrepet «ak-

septabelt» her er pasientenes subjektive oppfatning av alternativene. Det kan 

være slik at både vi og pasientene mener at det ikke er akseptabelt at vi har folk 

på venteliste, gitt Norges rikdom etc. Det er ikke akseptabelt i denne forstand 

av «akseptabelt» vi er ute etter i denne defi nisjonen. Vi er ute etter om det er 

slik at det subjektivt sett er slik for den gruppen vi her har med å gjøre, dvs. 

de som sto på ventelisten, at gitt alternativet «deltagelse i prosjektet» så var 

«ikke-deltagelse i prosjektet» et uakseptabelt alternativ for dem. Dersom «ikke-

deltagelse i prosjektet» derimot var et akseptabelt alternativ for dem, er det 

rimelig klart ut fra dette alene at deltagelsen må ha vært frivillig og prosjektet 

derfor neppe var i konfl ikt med internasjonalt regelverk. Det første vi må se 

konkret på da er hvordan pasientene faktisk valgte. Nå knytter det seg en viss 

usikkerhet til nøyaktig hvor mange på ventelisten som faktisk fi kk tilbudet om 

deltagelse i prosjektet. Man antar at tilbudet ikke nådde frem til riktig alle. Det 

som imidlertid er sikkert er at bare ca. ¼ av dem som sto på denne listen valgte 
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å delta. Tilbudet medførte m.a.o. ingen stor pågang. Når man i tillegg vet at 

tilbudet fort ble kjent i de aktuelle miljøene, gir dette grunn til å tro at en god 

del av dem som fi kk tilbudet faktisk avslo. Gitt at vi må anta at alle som fi kk 

tilbudet var kompetente til å vurdere det og eventuelt samtykke eller ikke, så 

tolker vi dette som i seg selv en nokså klar indikasjon på at de som takket ja må 

ha valgt det frivillig. Man kan neppe alvorlig mene at en god del (kanskje til og 

med et fl ertall) av samtykkekompetente pasienter slo seg til ro med et alternativ 

(«ikke-deltagelse») som de selv mente var uakseptabelt. Tvert imot er det all 

grunn til å tro at de valgte dette alternativet fordi de mente det var et aksepta-

belt alternativ til deltagelse. Men da må det også ha vært et akseptabelt alterna-

tiv for de som valgte å delta. Vi mener dette alene er tilstrekkelig til å frikjenne 

ventelisteprosjektet i forhold til innvendingen om at frivillighetsdimensjonen 

ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. Det betyr ingen frikjenning av alle lignende pro-

sjekter, bare at vi basert på det vi i dag vet om prosjektet har tilstrekkelig grunn-

lag for å si at den regionale etiske komité har fattet en riktig beslutning i denne 

konkrete saken i forhold til frivillighetsdimensjonen, dvs. i forhold til om dette 

var et frivillig samtykke gitt av samtykkekompetente personer.

Det skal imidlertid ikke underslås at det hefter en viss usikkerhet rundt 

prosjektet (uten manglende viten kan man for øvrig heller ikke framskaff e ny 

viten!). Denne usikkerheten knytter seg til om de som fi kk placebo fi kk god nok 

oppfølging og om det å gi placebo var forsvarlig i denne situasjonen. Men pasi-

entene var etter vårt syn fullt ut samtykkekompetente, forsto situasjonen, og var 

villige til å være med på de vilkår som var knyttet til deltagelse, vilkår som må 

oppfattes slik at de ikke sto i veien for frivillighet (så vidt vi kan bedømme in-

volverte de f.eks. ingen urimelig risiko for skade). Igjen understreker vi at alter-

nativet å fortsette å stå på venteliste uten å være med i prosjektet må oppfattes 

som et akseptabelt alternativ i den relevante sammenhengen. Dersom det ikke 

hadde vært akseptabelt ville situasjonen selvfølgelig kunne vært en helt annen. 

En nødvendig (men ikke tilstrekkelig!) indikasjon på at alternativet hadde vært 

uakseptabelt ville vi hatt dersom tilbudet om deltagelse var et tilbud «som ikke 

kunne avslås». Men avslå virker det som sagt som en god del gjorde. 

Avvenningsprosjektet
Når det gjelder dette prosjektet ser vi det slik at man må skille mellom den ty-

pen kritikk som dreier seg om at prosjektet framskaff et for lite ny kunnskap, og 
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den typen kritikk som dreier som om at prosjektet var etisk problematisk. Mye 

av kritikken av den første typen synes det å være et visst grunnlag for. Hvordan 

bør vi forstå forholdet mellom disse kritikktypene? Her er det vel tilfelle at 

etikken setter vilkår for kunnskapsinnhentning, og at man ikke kan gå på ak-

kord med etikken for å øke kunnskapsgevinsten. Kommer man i konfl ikt med 

de mer grunnleggende etiske forholdene, kan man ikke innhente kunnskap ved 

hjelp av det relevante designet. Avvenningsprosjektet kan se ut til å ha noen 

problematiske sider som bl.a. kommer til uttrykk ved at vi ikke vet hvor mange 

som avslo å være med, og at det er uklart hvor motiverte fl ere av deltakerne var. 

Det som likevel synes klart ut fra de andre lignende prosjektene, er at vi vet at 

det har vært vanskelig å få mange nok til å delta. Dette er i seg selv noe som kan 

tolkes som en indikasjon på at frivilligheten ikke kan ha vært noe problem. Det 

indikerer motivasjonell ambivalens hos pasientene i forhold til deltagelse eller 

ikke deltagelse. En naturlig måte å forstå dette på er at denne ambivalensen 

var uttrykk for en oppfatning om at ikke-deltagelse var et akseptabelt alterna-

tiv. Hvis derimot ikke-deltagelse hadde blitt opplevd som uakseptabelt er det 

vanskelig å se at det skulle være grunnlag for denne typen ambivalens. Ambiva-

lensen kan ha artet seg som en vakling mellom det pasientene mente de burde 

gjøre, og deres faktiske motivasjon. Vi mener dette gir tilstrekkelig grunnlag for 

å konkludere at det har vært full frivillighet i forhold til deltagelse i prosjektet, 

fordi alternativene begge ble opplevd som akseptable. Nå kan man selvsagt 

mene at man ikke bør drive med forsøk som ikke er godt nok designet til å 

oppnå ny kunnskap, og at det i seg selv er forskningsetisk problematisk dersom 

det utsetter folk for risiko. Men det er en annen type kritikk enn den som har 

vært satt fram. Her vil det være relevant at den eventuelle risiko i hovedsak var 

kjent for de som gikk inn i dette, og at de samtykket til deltagelse frivillig.

Avslutning
La oss avslutte med noen bemerkninger om forskning på avhengige personer 

rent allment. Dersom valgene denne gruppen står overfor kan oppfattes som 

livsstilsvalg mellom (subjektivt) akseptable alternativer, så er problematikken 

her en litt annen enn den som oppstår når det f.eks. dreier seg om sykdom der 

behandling ikke innebærer omlegging av et livsstilsmønster. I det siste tilfel-

let (som kanskje kan kalles normalsituasjonen) vil det kunne være et enkelt 

valg: Dersom det fi nnes en tilgjengelig behandling, vil man ha den, og fravær 
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av behandling er ikke akseptabelt. Dersom behandlingen derimot innebærer 

hjelp til å legge om et livsstilsmønster, og man er ambivalent i forhold til om 

man ønsker dette, så er det ikke lenger svart-hvitt alternativer. Det vi trenger i 

denne situasjonen er etter vårt skjønn en dypere forståelse av hva avhengighet 

gjør med personlig autonomi og frivillighet i forhold til den spesielle typen 

valgsituasjoner avhengige personer står overfor. Her mener vi det er behov for 

ny forskning og nytt teoretisk arbeid, og at vi for å hjelpe disse menneskene 

nettopp må unngå å la regler designet for normalsituasjonen komme i veien for 

forskning som denne svært sårbare gruppen trenger.
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Rammebetingelser for forskning 
– når regulering eller ressurser 
influerer forskningssituasjonen

Ingeborg Rossow

Innledning
Dette innlegget hadde sitt utspring i min reaksjon på Aftenpostens artikkel-

serie sommeren 2008 om forskningsprosjekter på behandling av heroinav-

hengige. Avisens framstilling av saken var, etter min mening, ubalansert og 

unyansert. Fire forskningsprosjekter ved SERAF (tidligere Seksjon for Klinisk 

rusmiddelforskning) ble sterkt kritisert mht. forskningsetikk. Ett av de sentrale 

forskningsetiske ankepunktene gjaldt brudd på frivillighetsprinsippet, dvs. at 

deltakelse i forskningsprosjekter skal være frivillig. 

I debatten som fulgte artikkelserien, kom det fram at begrensete behand-

lingsressurser kan være en type rammebetingelser som innebærer forsknings-

etiske utfordringer. Jeg skal her belyse dette litt nærmere og gi noen andre 

eksempler på ulike rammebetingelser for forskning på rusmiddelfeltet som 

også medfører forskningsetiske avveininger og implikasjoner. 

Rammebetingelser – når det er begrenset tilgang 
til behandling
Så vel samfunnets regulering av hvem som kan yte behandling og det at vi har et 

begrenset omfang av behandlingsressurser, kan skape hindringer for tilgang til 

behandling. I begge tilfeller vil pasienter kunne være i en situasjon hvor de ikke 

får eller må vente på en behandling de ønsker seg. Den kritikken som framkom 

i avisene i sommer om brudd på frivillighetsprinsippet, bygget på en antakelse 

om at pasienter hadde følt seg presset til å delta i et forskningsprosjekt fordi 

prosjektdeltakelse ville gi rask tilgang til behandling, mens alternativet ville være 
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å måtte vente lengre på den ønskete behandling. Dette leder oss til spørsmålet 

om deltakelse i et forskningsprosjekt er helt ut frivillig dersom pasienten ikke 

har et adekvat samtidig alternativt behandlingstilbud til forskningsprosjektet, 

og følgelig om man ut fra forskningsetiske kjøreregler bare skal kunne invitere 

pasienter til å delta i et forskningsprosjekt dersom pasientene har et likeverdig 

alternativt behandlingstilbud. 

Tabell 1. Noen kjennetegn ved norske studier hvor personer med rusmiddelproblemer har 

vært rekruttert til behandlingsstudie (fra NOU 2003:4)

Forfatter, 
publiseringsår

Rusmid-
del

Hvor ble 
deltakerne 
rekruttert 
fra?

Intervensjon* Sammenlik-
ning

Antall 
som 
inngikk i 
studien

Eriksen, L.
1986

Alkohol Avrusing Umiddelbar 
inst.beh.

Forsinket 
inst.beh.

17

Eriksen, L.
1986b)

Alkohol Kurhjem Sosial ferdig-
hets-trening

Samtale-
behandling

24

Kristensen, Ø
1988

Alkohol Institusjons-
behandling

Fysisk trening 
+ TaU**

TaU** 14

Duckert, F.
1993

Alkohol Avisannonser Gruppe-
terapi

Individuell 
terapi

135

Johnsen, J.
1991

Alkohol Pasienter i 
behandling

Implantert 
disulfi ram

Implantert 
placebo

100

Vogel, P.
1997

Alkohol Institusjons-
behandling

’Skills trai-
ning’ + TaU**

Ingen 15

Ervik, R.
1997

Opiater Søkere til 
LAR m/
metadon

LAR Ingen 50

Lølandsmo T, 
Kristensen Ø, 
2002

Alkohol Avrusnings-
avdeling

Valproat Carbama-
zepin

43

*For fl ere av studiene (Eriksen, 1986b; Duckert, 1993; Lølandsmo & Kristensen, 2002) 

er to behandlingsformer/-metoder sammenliknet mot hverandre, og for disse er det tilfeldig 

hva som er plassert kategoriene «intervensjon» og «kontroll». 

** I to av studiene har man sammenliknet «ordinær behandling» («Treatment as Usual» 

(TaU)) med en intervensjon i tillegg til den ordinære behandlingen 

Jeg syns det er rimelig å se de fi re behandlingsstudiene ved SERAF som 

var gjenstand for sommerens mediestorm, i lys av tidligere behandlingsstu-

dier på rusmiddelfeltet i Norge. Hvilke forskningsetiske betraktninger rundt 

frivillighetsprinsippet har man gjort i tidligere behandlingsstudier hvor be-
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handlingstilbudet har vært et knapt og ettertraktet gode? I NOU 4:2003 

«Om forskning på rusmiddelfeltet» ble det gjort et omfattende arbeid for å 

kartlegge det som på en eller annen måte var publisert av norske evaluerings-

studier på rusmiddelfeltet. 

På bakgrunn av denne gjennomgangen har jeg identifi sert i alt åtte studier 

forut for de fi re SERAF-studiene, hvor personer med rusmiddelproblemer ble 

rekruttert til en behandlingsstudie (tabell 1). Bare en av disse behandlings-

studiene omfattet personer med opiatmisbruk (Ervik, 1997), og det var i første 

rekke i denne studien samt i Johnsens studie (1991) at pasientene som ble 

inkludert, fi kk et knapt og ettertraktet behandlingstilbud. Jeg kan imidlertid 

ikke se i publikasjonene fra disse studiene at det har vært gjort noen etiske 

drøftinger av frivillighetsprinsippet for deltakelse i studien selv om den til-

budte behandlingen var et knapt og ettertraktet gode. Det kan derfor se ut til 

at det innenfor behandlingsforskningen på rusmiddelfeltet i Norge ikke har 

vært noen etablert tradisjon eller kultur for å diskutere frivillighetsprinsippet i 

lys av om det fi nnes likeverdige alternative tilbud til den behandlingen som er 

tilbudt gjennom forskningsprosjektet. 

Når rammebetingelsene er begrensete behandlingsressurser, kan det se ut 

til at vi står overfor mulig motstridende hensyn; på den ene siden de ideelle 

forskningsetiske fordringer med hensyn til den enkelte pasient og på den an-

dre siden behovet for mer forskningsbasert kunnskap. Vurderingen av disse 

hensynene innebærer en balansegang – hvor mulige ulemper for den enkelte 

pasient må veies mot behovet for kunnskap. En slik avveining mellom ulike 

hensyn kommer da også til uttrykk i en rekke etiske vurderinger av forsknings-

prosjekter, som vi skal se eksempler på i det etterfølgende. Men det er vanske-

lig å se noe prinsipielt grunnlag for at man i utgangspunktet ikke skulle kunne 

gjøre behandlingsstudier på områder hvor behandlingstilbudet er et knapt og 

ettertraktet gode. Dersom det er sannsynlig at forskningsgevinsten ved en slik 

studie er vesentlig og kan komme pasientgruppen til gode, må man kunne 

vurdere om dette kan oppveie mulige eller sannsynlige ulemper for pasien-

tene i studien. Dette gjelder åpenbart ikke bare med hensyn til behandling 

av rusmiddelmisbrukere, men har antakelig gyldighet på en rekke ulike ty-

per av behandlingsfelt. Alternativet til en slik avveining mellom ulemper for 

pasienter og sannsynlig forskningsgevinst, ville være at man prinsipielt ikke 

drev behandlingsforskning på områder med begrensete behandlingsressurser, 
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og følgelig at man ikke fi kk fram ny forskningsbasert kunnskap på disse om-

rådene. Et slikt alternativ må framstå som et særdeles lite ønskverdig scenario 

for både pasienter og behandlere. 

Begrensete behandlingsressurser er imidlertid bare en av fl ere typer ram-

mebetingelser som har betydning for forskningssituasjonen og som innebærer 

forskningsetiske utfordringer. Vi skal i det følgende se på noen eksempler på an-

dre typer av rammebetingelser som utløser forskningsetiske vurderinger; til dels 

er dette eksempler på at slike vurderinger kan fremstå som svært ulike og med 

motstridende konklusjoner i samme sak, og til dels kan det være eksempler på at 

noen rammebetingelser i større grad bør utløse forskningsetiske vurderinger. 

Rammebetingelser- når forskningstilgang til 
data begrenses
Jeg vil her gi noen eksempler på hvordan begrensninger av forskningens til-

gang til data har infl uert på forskningssituasjonen og mulighetene for å kunne 

besvare sentrale problemstillinger. En rekke instanser forvalter myndighet til å 

hindre eller fraråde bruk av data til forskningsformål. Vurderingene som ligger 

til grunn for vedtak eller anbefalinger vil blant annet måtte veie personvern-

hensyn mot sannsynlige forskningsgevinster. Som vi skal se, vil imidlertid ulike 

instanser kunne komme til ulike konklusjoner i samme sak.

I det såkalte «Stikkmerkeprosjektet» ble arrestanter med injeksjonsstikk-

merker intervjuet. Ettersom det var av avgjørende betydning for prosjektet 

å kunne knytte data til individer, ble det søkt Datatilsynet om konsesjon for 

opprettelse av personregister. Tross anbefaling fra NAVFs datafaglige sekre-

tariat ble søknaden avslått i første runde med to begrunnelser, – man så ikke 

nødvendigheten av et personbasert register, og man mente at arrestantene ikke 

ville ha et reelt valg mht. deltakelse i prosjektet (Skretting & Skog, 1989), 

m.a.o. et brudd på frivillighetsprinsippet. Hovedbegrunnelsen for avslaget fra 

Datatilsynet i den andre runden var spørsmålet om informantene kunne sies å 

avgi frivillig samtykke når de satt i arresten, og Datatilsynet frarådet på dette 

grunnlaget at studien i det hele tatt ble gjennomført. Etterfølgende uttalelser 

fra NORAS, Regjeringens spesialrådgiver for narkotikaspørsmål, samt Rå-

det for taushetsplikt og forskning ved Det juridiske fakultet, UiO, fant alle at 

Datatilsynets omtalte problemer rundt prosjektdeltakelse var tilfredsstillende 

ivaretatt (Skretting og Skog, 1989). Datatilsynets avslag ble derfor anket til 
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Justisdepartementet som imidlertid stadfestet vedtaket i Datatilsynet. Stikk-

merkeprosjektet ble gjennomført med et pseudoregister. Hvorvidt, eller i hvil-

ken grad, dette har hatt betydning for studiens kvalitet og de slutninger man 

kan trekke fra den, er usikkert. 

I prosjektet «Injiserende narkotikamisbruk i Oslo» ble en søknad til Data-

tilsynet om opprettelse av personregister for å kunne foreta re-intervjuing av 

brukere av sprøyteutdelingen i Oslo, avslått i første runde etter uttalelse fra 

NESH. En av begrunnelsene var at informantene ikke hadde samtykkekom-

petanse. Denne vurderingen ble imidlertid imøtegått av en faglig-medisinsk 

komité ved Universitetet i Oslo, som slo fast at narkomane kan avgi gyldig 

samtykke. Denne saksgangen tok i alt ca. 13 måneder, og oppstart av prosjektet 

ble følgelig betydelig forsinket. Noen år senere ble det søkt om konsesjon for 

å kople disse intervjudataene til ulike registre uten innhenting av samtykke 

fra informantene. Tross anbefaling fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatje-

neste (NSD) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 

avslo Datatilsynet søknaden delvis og konkluderte med at samtykke måtte 

innhentes for kopling til to av registrene. Datatilsynet begrunnet dette med 

opplysningenes sensitive karakter og at hensynet til den enkeltes kontroll over 

opplysninger om seg selv må være avgjørende. Personvernnemnda behandlet 

saken etter klage på avslaget. Et fl ertall i nemnda fant at en innhenting av 

nytt samtykke kunne medføre en personlig belastning for informantene og at 

prosjektets nytteverdi klart oversteg mulige ulemper for den enkelte deltaker 

i prosjektet, mens mindretallet kom til den motsatte konklusjon. Vedtaket i 

Personvernnemnda var at klagen ble tatt til følge, og Datatilsynet ble instruert 

til å omgjøre sitt vedtak. Denne saksgangen tok nesten 17 måneder, og inn-

hentingen av registerdata ble følgelig også betydelig forsinket. 

Et ferskere eksempel på begrensning av forskningstilgang til data er hentet 

fra evalueringen av prøveordning med sprøyterom i Oslo. Her kan injiserende 

rusmiddelmisbrukere få tilgang til brukerutstyr, medisinsk tilsyn og veiledning 

under injeksjon av heroin. Stortinget ønsket at det skulle være en lav terskel for 

bruk av sprøyterommet, og i forskriften for prøveordningen er det derfor ikke 

gitt anledning til å registrere annet enn navn og alder på de som får tilgang 

til sprøyterommet (Olsen og Skretting, 2007). I evalueringen ble det gjort to 

mindre brukerundersøkelser, men utover dette er det registrert svært lite data 

om brukerne utover det som skjer i tilknytning til den enkelte injeksjon. Dette 
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innebar at studien i liten grad kunne besvare sentrale spørsmål, som f.eks. i 

hvilken grad tilbudet nådde de intenderte målgruppene. Med andre ord; en 

tilrettelegging for å nå best mulig ut til særlige målgrupper medførte at man 

fi kk begrenset kunnskap om man faktisk nådde disse målgruppene. 

Disse eksemplene illustrerer fl ere forhold; for det første at ulike instan-

ser kan konkludere ulikt i sine vurderinger av om personvernhensyn bør veie 

tyngre enn mulige forskningsgevinster, og for det andre at reguleringer som 

tar sikte på å ivareta informantenes eller pasientenes interesser, kan begrense 

forskningsprosjekters tilgang til data og derved begrense eller forsinke forsk-

ningsbasert kunnskap om de berørte gruppene. 

Rammebetingelser – begrensninger 
i forskningsressurser
I praksis vil det antakelig oftere være slik at det er begrensete ressurser av ulike 

slag som i vesentlig grad infl uerer på forskningssituasjonen og hva forsknings-

prosjekter kan besvare. Som det framgår av tabell 1, har mange av de tidligere 

behandlingsstudiene på rusmiddelfeltet i Norge vært basert på svært små ut-

valg. I slike tilfeller vil det ikke være tilstrekkelig statistisk teststyrke til å på-

vise selv ganske betydelige behandlingseff ekter, og man kan ikke trekke noen 

slutninger av slike studier mht. om behandlingstiltaket har eff ekt, eller evt. har 

bedre eff ekt enn det man sammenlikner med. Mulige implikasjoner av å gjen-

nomføre behandlingsstudier med små utvalg og utilstrekkelig teststyrke er bl.a. 

at man påfører de deltakende pasientene unødig ubehag og/eller tidsbruk, og at 

forskningsmidler og fagpersonells tidsbruk har vært bortkastet. 

Veldig mange behandlingsstudier har også en begrenset oppfølgingstid av 

pasientene, selv om den planlagte behandlingstiden kan være svært langvarig, 

som f.eks. ved legemiddelassistert rehabilitering. Manglende kunnskap om de 

langsiktige eff ektene (deriblant mulige bivirkninger) gjør det derfor vanskelig 

å vurdere hvor god og hensiktsmessig en svært langvarig behandling vil være.

Også i slike sammenhenger vil det være rimelig å foreta avveininger mel-

lom hensynet til mulige ulemper for deltakende pasienter og sannsynlig 

forskningsgevinst. Prosjektledelsen har i første rekke et ansvar for å vurdere 

sannsynligheten av at dataomfang og kvalitet er tilstrekkelig til at studien kan 

besvare de problemstillingene som skal belyses, og vurdere forskningsetiske 

implikasjoner. Det synes imidlertid rimelig at også forskningsetiske komiteer 
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vurderer om sannsynligheten for en forskningsgevinst ved prosjektet er til-

strekkelig godtgjort. De forskningsetiske sidene ved å gjennomføre studier 

med utilstrekkelig datastørrelse eller datakvalitet er imidlertid ikke bare knyt-

tet til at ulempene for pasientene ikke oppveies av en forskningsgevinst, men 

også til at forskningsressursene i stedet kunne vært utnyttet til andre, gevinst-

givende prosjekter. 

Rammebetingelser – forskningskompetanse, 
fokus og prioriteringer
Hva slags kunnskap vi får gjennom behandlingsforskningen på rusmiddelfeltet 

er ikke minst betinget av hvor forskningskompetansen ligger, hvilke tema som 

har fokus i den off entlige debatten og hvilke føringer som ligger for priorite-

ringer av forskningsressursene på feltet. Ser vi på den samlete behandlings-

forskningen på rusmiddelfeltet i Norge de siste 15-20 årene har det skjedd 

en klar dreining i retning av studier av opiatavhengige (heroinmisbrukere), og 

tyngdepunktet i behandlingsforskningen på rusmiddelfeltet ligger nå på ulike 

typer medikamentell behandling av heroinmisbrukere. Jeg vil tro at dette i stor 

grad refl ekterer at det er nettopp behandling av heroinmisbrukere som i stor 

grad har vært tematisert i den off entlige debatten de siste to tiårene. 

Når vi tar i betraktning at det er en vesentlig større del av befolkningen 

som har et behandlingsbehov for sitt alkohol- eller medikamentmisbruk enn 

andelen som har et behov for behandling av opiatavhengighet, synes dagens 

forskningsprioriteringer å stå i et misforhold til hvor det samfunnsmessige be-

hovet for kunnskap om behandling av rusmiddelproblemer ligger. Hensynet til 

de vesentlig større gruppene med alkohol- eller medikamentmisbrukere og de-

res pårørende burde derfor tilsi at man i prioriteringene framover på rusmid-

delforskningsfeltet bør sikre en bedre balanse mellom behandlingsforsk ning 

på ulike substansområder, og at behandlingsforskning på alkohol- og medi-

kamentavhengighet får en vesentlig større plass i norsk rusmiddelforskning. 

Ansvaret for å fordele begrensete forskningsressurser på rusmiddelfeltet slik at 

kunnskapen i større grad kommer fl ere av de sårbare gruppene til gode ligger 

antakelig på fl ere nivå; – både i forskningsmiljøene og i den nasjonale forvalt-

ningen av forskningsressurser. Slik jeg ser det, er forskningsetikk også knyttet 

til det å forvalte forskningsressurser på en god måte, både i det enkelte prosjekt 

og innenfor et helt forskningsområde. 
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Konklusjon
Ulike typer av rammebetingelser ser ut til å kunne være av vesentlig betyd-

ning både for forskningssituasjonen og for de forskningsetiske avveininger man 

foretar. Det synes samtidig klart at ulike instanser med myndighet til å vurdere 

forskningsetikk kan komme til mostridende konklusjoner i samme sak. For 

forskningsmiljøene vil det derfor være viktig at argumenter og hensyn som 

legges til grunn ved forskningsetiske vurderinger i de ulike instanser er lett 

tilgjengelige, og at en forskningsetisk diskusjon ikke bare trigges av medias 

søkelys i punktvise blaff , men holdes levende og vedvarende.

Takk: Jeg vil gjerne få takke Astrid Skretting og Anne Line Bretteville-Jensen 

ved SIRUS og redaksjonskomiteen for gode innspill og kommentarer. 
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REK Sør-Øst As gjennomgang 
av forskningsprosjekter om 
rusmisbrukere 1999-2007 

Kristian Hagestad

Hva er REK?
De regionale forskningsetiske komiteer for medisin og helsefag (REK) har i 

Norge eksistert siden 1985. Inntil 2006 var det fem komiteer, en i hver helsere-

gion. På grunn av økt saksmengde i Sør og Øst, og sammenslåing av Helsere-

gion Sør og Øst i 2007, er det nå fi re parallelle komiteer (A-D) i Sør-Øst, mens 

det fortsatt er en i hver av de tre andre regionene (Vest, Midt og Nord).

REKs hovedoppgave er å forhåndsvurdere planlagte forskningsprosjekter. 

Tidligere var komiteen rådgivende; prosjektene ble enten tilrådd eller ikke til-

rådd gjennomført. Fra 01.07.07 er REKs virksomhet hjemlet i lov om etikk og 

redelighet i forskning. Det innebærer at REK er et off entlig forvaltningsorgan, 

som fatter formelt vedtak om å godkjenne eller ikke godkjenne et prosjekt. 

REK har også en generell oppgave knyttet til informasjon, råd og veiled-

ning om medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

Det er i 2008 vedtatt en ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som 

vil tillegge REK nye formelle oppgaver. Loven ventes å tre i kraft i løpet av 

2009 eller evt. 01.01.10. 

Bakgrunn for gjennomgang
I Sør-Øst As møte 16.06.08 drøftet komiteen den kritikk som da var frem-

kommet i Aftenposten mot fl ere forskningsprosjekter som gjaldt behandling 

av rusmisbrukere, og hvor professor Helge Waal (HW) var prosjektleder. Det 

var i avisen bl.a. stilt spørsmål ved REKs håndtering av prosjektene. 
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Komiteen nedsatte et utvalg med tre medlemmer for å gå gjennom de aktu-

elle prosjektene og REKs behandling av dem. Målsettingen skulle være egen-

kontroll av komiteens arbeid med tanke på læring og kvalitetsutvikling. Endelig 

rapport fra utvalget ble godkjent av komiteen i møte 14.10.08. Konklusjonene 

blir tatt med som en erfaring for komiteens videre arbeid. Rapporten er off ent-

lig og bl.a. oversendt de andre REKene og NEM (den nasjonale komiteen). 

Gruppen har foretatt en særlig inngående vurdering av det såkalte «av-

venningsprosjektet», behandlet av REK som sak S-02001. I tillegg er ti andre 

rusforskningsprosjekter gjennomgått. 

Foruten den kritikken som var fremsatt gjennom Aftenposten, har utval-

get også tatt i betraktning kritiske kommentarer fra annet hold til konkrete 

forskningsprosjekter om rusmisbrukere. Også prosjekter som ikke er ledet av 

HW, er vurdert. 

Kritikk som er vurdert
Artikler i Aftenposten i tidsrommet 11.- 26.06.08 (relatert til prosjek-• 

tene Ø-99107, S-02001, S-03267 og S-03268) 

Artikkel i nettutgaven av forskningsmagasinet Apollon, publisert • 

02.06.08 (relatert til Ø-99107) 

Brev av 21.04.08 til REK fra allmennpraktiker Joe Siri Ekgren (relatert • 

til Ø-99107) 

E-post fra Janne Larsson (relatert til S-01259) • 

Sentrale elementer i kritikken:
Spørsmål om reell valgfrihet når deltakere rekrutteres fra behandlingskø• 

Risiko knyttet til rask avvenning fra opioidbehandling• 

Bruk av eksperimentell behandling eller placebo dersom anerkjent virk-• 

som behandling er tilgjengelig

Mangler ved informasjonsskriv i forhold til omtale av bivirkninger og • 

risiko

Tvil om komiteens spisskompetanse og vurderingsgrunnlag i forhold til • 

litteraturreferanser
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Aktuelle prosjekter
Ved søk i arkivet hadde sekretariatet identifi sert totalt 20 prosjekter vedr. rus-

misbrukere, som var behandlet av REK Sør i perioden 1999-2007, derav 15 

med HW som prosjektleder. 

Prosjekter med Helge Waal som prosjektleder, behandlet av REK Sør:
S-02001 Medikamentassistert abstinensorientert behandling: Et alternativ til 

vedlikeholdsbehandling. Delprosjekt 1: tidsavgrenset bupenorfi nbehandling, 

Delprosjekt 2: tilbakefallsforebyggende bruk av opioidantagonist.

S-03267 Naltrekson implantat – en vei ut av heroinavhengighet? Prosjekt B 

Naltrekson i kriminalomsorgen – en kontrollert studie.

S-03268 Naltrekson implantat – en vei ut av heroinavhengighet? Prosjekt C. 

Naltrekson som tilbakefallsforebygging.

S-04280 Kvinner som bruker metadon eller buprenorfi n i svangerskapet – 

hvordan går det med foreldre og barn, og hva er den beste hjelpen? Delprosjekt 

B: Prospektiv undersøkelse av alle kvinner i LAR (legemiddelassistert rehabili-

tering) som føder barn i 2005 og deres familier.

S-05412 Prospektiv helseundersøkelse av pasienter i legemiddelassistert reha-

bilitering (LAR).

S-07388a Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. 

Kriminalitet i LAR – LAR-pasienter i fengsel; historier om hvorfor LAR ikke 

kunne stoppe kriminell aktivitet – LAR-pasienter i fengsel; opplevelse av egen 

psykisk helse og hvordan de blir møtt.

S-07463a Traumatisering, posttraumatisk stresslidelse og opiatavhengighet.

S-06372a Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. 

Kriminalitet i LAR.

S-06373a Holdninger og kunnskap til metadon blant LAR-ansatte.
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S-07079a Sykelighet hos opioidavhengige før, under og etter legemiddelas-

sistert rehabilitering.

S-07358a Psykoser og stemningslidelser ved rusmiddelmisbruk; utprøving av 

det diagnostiske intervjuet Psychiatric Research Interview for Substance and 

Mental Disorders (PRISM).

S-07117b Evaluering av Klinikk Motivasjon.

S-07238b Kvinner som bruker metadon eller buprenorfi n i svangerskapet. 

Hvordan går det med mor og barn? I denne omgang meldes inn delprosjekt 

A-1: Retrospektiv undersøkelse av alle kvinner og barn født av disse i årene 

1996-2006 i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

S-07254b What are drug user’s thoughts and experiences concerning drug ad-

diction treatment? A qualitative study.

S-07427b Kriminalitet i LAR: Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR) i Norge; – selvrapporteringsstudie av kriminell aktivitet og utsatthet for 

kriminalitet blant LAR-pasienter i Norge.

Med andre prosjektledere:
S-99121 Har buprenofi n (Subutex) noen fordeler fremfor metadon når det 

gjelder substisjonsbehandling av opiatmisbrukere? Prosjektleder: Avdelingsov-

erlege Olav Espegren, Ruspoliklinikken, Kristiansand.

S-07400a En randomisert studie med bytte av Subutex til Suboxone hos 

opioidavhengige pasienter for å studere hvordan behandlingen aksepteres og 

sikkerhet av behandlingen. [2.2007.2186] Prosjektleder: Seksjonsoverlege 

Rasoul Ershadi, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) SSHF, 

4604 Kristiansand.

S-01259 ADHD og opioiddominert rusmisbruk. Undersøkelse av behand-

lingsrespons i forhold til symptombedring, retensjonsrate, adaptive og kog-

nitive ferdigheter samt livskvalitet ved behandling av voksne pasienter (med 
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co-morbide diagnoser ADHD og opioiddominert rusmisbruk) med kombina-

sjonen av sentralstimulerende midler (Ritalin, Dexamin) og legemiddelassistert 

rehabilitering (metadon og Subutex). Prosjektleder: Spesialist i klinisk psyko-

logi Mogens Albæk Christensen, ADHD-prosjektet, Kristiansand.

S-02165 Abstinensbehandling av blandingsmisbruk (opiater, benzodiazepiner 

og andre rusmidler med buprenorfi n og valproat). Prosjektleder: Avdelingsov-

erlege Terje Lølandsmo, A-klinikken, Vest-Agderklinikkene.

S-06398b 3 S studien (Subutex – Suboxone Switch) 2.2006.3048. Prosjektle-

der: Overlege, psykiater Øistein Kristensen; Avdeling for rus og avhengighets-

behandling (ARA), SSHF, 4604 Kristiansand.

Av HWs prosjekter er de åtte siste ikke nærmere vurdert. Av de øvrige er de to 

siste ikke nærmere vurdert. Utvelgingen av prosjekt for gjenomgang er foretatt 

ut fra hvilke som er ansett som mest relevante i forhold til de kritiske bemerk-

ninger som er kommet fram. Skillet mellom prosjekter som er gjennomgått, og 

de som ikke er det, er angitt ved strek i opplistingen ovenfor.

I tillegg til prosjektene som er vurdert av REK Sør, behandlet Rek Øst i sin 

tid én prosjektsøknad fra HW: Ø-99107 Subutex til pasienter på venteliste til 

metadonassistert rehabilitering (MAR). 

Generell bakgrunnsvurdering
Det har skjedd betydelige endringer innen det aktuelle fagfeltet det siste tiåret. 

Faglig sett har det skjedd en økt medikalisering av rusbehandlingen, og kunn-

skap om legemiddelassistert behandling (LAR) har vært i sterk vekst og utvik-

ling. Legemiddelvalg har endret seg, med overgang til relativt mindre bruk av 

metadon og mer bruk av Subutex/Suboxone. 

Samtidig er rusfeltet ennå preget av ulike faglige og ideologiske ståsted. 

Indikasjonene for LAR-behandling er dels faglig, dels politisk fundert. De 

opprinnelige krav for inklusjon var strenge, men over tid er disse blitt betydelig 

modifi sert. LAR er gått bort fra kun å være et tilbud til gravide misbrukere og 

til langtkomne opioidavhengige som «hadde forsøkt alt annet». Målsettingen 

om total rusfrihet er modifi sert til fordel for samlet vurdering av både rus-

faglige, medisinske, samfunnsmessige og kriminalitetsforebyggende aspekter. 
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Rusreform II har gjort brukere av tverrfaglig spesialisert rusbehandling til pa-

sienter med rettigheter etter pasientrettighetsloven. 

Legemiddelbehandlingen i LAR er forutsatt å være et ledd i et helhetlig 

rehabiliteringsopplegg. Verdi og eff ekt av legemiddelkomponenten kan være 

relatert til den samfunnskonteksten som behandlingen skjer i. For eksempel 

kan resultater fra forskning gjort i USA på 1970-tallet ikke uten videre over-

føres til norsk virkelighet rundt eller etter år 2000; særlig ikke dersom det også 

er systematiske forskjeller i alder, misbrukerkarriere og sosiale forhold mellom 

de gruppene som behandles. 

De forskningsetiske vurderinger som gjøres i en gitt situasjon, vil avspeile 

hva som er faglig kunnskap og allmenne samfunnsoppfatninger på det gitte 

tidspunktet. Når prosjekter revurderes retrospektivt, kan man ikke uten videre 

legge dagens kunnskap og allmennetiske holdninger til grunn. 

Vurdering av utvalgte prosjekter 
Prosjekter med Helge Waal som prosjektleder
S-02001 «Avvenningsprosjektet» Medikamentassistert abstinensorientert be-

hand ling: Et alternativ til vedlikeholdsbehandling. Delprosjekt 1: tidsavgren-

set bupenorfi nbehandling, Delprosjekt 2: tilbakefallsforebyggende bruk av 

opioidantagonist. 

Dette prosjektet er vurdert mer inngående enn de øvrige. Bakgrunnen for det 

er dels at prosjektet har vært sterkt fokusert i media, dels at ved en første «scree-

ning-gjennomgang» av prosjektene fant utvalget dette særlig interessant. Det 

illustrerer i tillegg en del generelle utfordringer ved rusprosjekter. 

Forståelse av prosjektet og generelle kommentarer

Prosjektet skulle prøve ut og evaluere et opplegg med opioidagonisten bupre-

norfi n (Subutex) i et tidsavgrenset opplegg over ni måneder for: 

pasienter som ikke fylte opptaksvilkårene til LAR, særlig aldersvilkåret • 

på 25 år og kravet om «i rimelig omfang å ha gjennomgått behandling og 

rehabilitering uten bruk av metadon og opioider med sikte på rusfrihet». 

pasienter som • ønsket tidsavgrenset bruk av opioidagonist som absti-

nensorientert substitusjonsbehandling med målsetting om å slutte 

med opioider.
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Prosjektets hypoteser var at man gjennom «helhetlig modell for tidsavgrenset, 

abstinensorientert substitusjonsbehandling» kunne oppnå:

at opioidavhengige ble tilgjengelige for poliklinisk psykososial behandling.• 

at pasientenene i løpet av en tidsavgrenset periode kunne avvennes fra • 

opioidbruk.

at bruk av opioidantagonisten naltrekson etter gjennomført opioidbe-• 

handling kunne forhindre tilbakefall og sikre behandlingsmessige ge-

vinster.

Prosjektet må ses i lys av gjeldende regelsett i 2001 med strenge kriterier for 

inklusjon i LAR. Det var imidlertid åpnet for at fastlege eller annen lege etter 

visse kriterier kunne forskrive substitusjonsbehandling utenfor LAR i inntil ni 

måneder med sikte på avvenning.

Internasjonalt hadde buprenorfi n vært utprøvd og anvendt i klinisk behandling 

en tid, og det er i søknaden vist til 97 vitenskapelige arbeider. Legemidlet var 

imidlertid kun registrert i Frankrike. Abstinensorientert buprenorfi nbehand-

ling var dårlig dokumentert, og en ønsket derfor å følge opp behandlingsresul-

tatene over to år. En ville også kartlegge systematiske forskjeller mellom dem 

som fullførte og dem som falt ut av studien, samt avdekke suksessfaktorer. 

Inklusjonskriteriene var opioidavhengighet i henhold til ICD 10s krite-

rier, alder minst 22 år og klar motivasjon for tidsavgrenset medikamentas-

sistert behandling med opioidfrihet som mål. Aldersgrensen var satt for at 

pasienten eventuelt kunne søkes inn i LAR, dersom han/hun ikke mestret 

opioidfri tilværelse.

Deltakere skulle rekrutteres fra fem behandlingssteder, til sammen 100 

pasienter og ikke mindre enn ti fra hvert sted. De ble tilbudt den vanlige psy-

kososiale behandlingen hvert behandlingssted hadde, og fi kk i tillegg bupre-

norfi n opptrappet til vedlikeholdsdose og deretter nedtrappet til seponering 

etter ni måneder. Det ble gjort kartlegging med omfattende måleinstrument 

ved oppstart og deretter hver tredje måned i til sammen to år med kartleg-

gingsskjemaer. Det var forutsatt samarbeid med egen lege om forskrivning og 

utdeling av buprenorfi n i «et kommunalt oppnevnt tiltak», altså ikke der den 

psykososiale oppfølgingen skjedde. 
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Studien hadde et «observasjonelt design uten kontrollgrupper». Men en 

gruppe på 100 pasienter som var fulgt i tre år med noen av de samme regis-

treringsinstrumentene i et opplegg med poliklinisk abstinensorientert medi-

kamentfritt regime i regi av SIRUS, ble brukt som «sammenlikningsgruppe», 

uten at innholdet i dette er nærmere utdypet i søknaden.

Det refereres til en pilotundersøkelse fra Skien over 18 måneder med 38 

pasienter i alder 18-35 år. Av disse ble 20 ekskludert underveis, hvorav fi re 

var døde på søknadstidspunktet for det aktuelle prosjektet; 16 ble nedtrappet 

som planlagt, av disse viste sju tilbakefall, én var død og to var stadig i pro-

sjektet. Det vil si at av 38 pasienter var fem døde og åtte vellykket behandlet 

på søknadstidspunktet for det aktuelle prosjektet. Retensjonsraten i Skiens-

prosjektet var ca. 22 % ved avslutning av prosjektet, trolig lavere etter to år. I 

prosjekt S-02001 ble det lagt opp til en suksessrate på 30 %. Pilotprosjektet 

hadde en betydelig mortalitet (fem av 38). Forskeren problematiserer dette 

noe under den etiske diskusjonen. Det sies at prosjekt S-02001 er strukturert 

for å ta hensyn til denne observasjonen, idet pasientene forsetter i psykososial 

behandling dersom bruken av buprenorfi n avbrytes. Hva dette innebar, er ikke 

nærmere omtalt.

De som underveis ble ekskludert fordi de ikke greide å stå i et såpass stramt 

medikamentassistert opplegg, skulle beholde tilbudet om psykososialt opplegg.

Brev fra Schering-Plough

Det foreligger et brev av 04.03.02 fra Schering-Plough A/S (S-P), produsen-

ten av Subutex, adressert til Statens legemiddelverk med stipendiaten for pro-

sjektet og REK Sør som kopiadressater. Firmaet gir her en del kritiske kom-

mentarer til prosjektet: 

Behandlingstiden anses kort i forhold til den ambisiøse målsettingen • 

(«psykiske, sosiale, yrkesmessige, juridiske og økonomiske problemer»). 

Spørsmål om det i en situasjon med lang ventetid og strenge opptakskri-• 

terier til LAR vil være slik at alle som rekrutteres til prosjektet har «klar 

motivasjon for tidsavgrenset medikamentassistert behandling med opi-

atfrihet som mål», eller om prosjektet blir ansett som eneste sjanse til å 

komme inn i et medikamentassistert behandlingsopplegg. Derved kan 

det stilles spørsmål ved om deltakelse skjer reelt frivillig. 
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Er det etisk forsvarlig å la pasienter trekke seg fra prosjektet uten at • 

de har noen garanti for tilbud om medikamentassistert rehabilitering? 

Ved det kan de fratas en behandling de har nytte av, fordi de ikke 

klarer nedtrappingen. 

Hva er tenkt om gravide misbrukere? • 

Metodologiske svakheter ved at den psykososiale oppfølgingen ikke er • 

standardisert, men vil variere fra senter til senter og derved gjøre sam-

menlikning vanskelig.

Formålet med studien problematiseres. Det hevdes å ikke være sam-• 

svar mellom hypotese om at «tidsavgrenset bruk av buprenorfi n vil gjøre 

opioidavhengige tilgjengelige for poliklinisk psykososial behandling» 

og målsetting om «å evaluere kombinasjonen av poliklinisk psykososial 

rehabilitering og tidsavgrenset medikamentell behandling, og eventuelt 

fi nne fellestrekk for de pasienter som lykkes i behandlingen». 

Vurdering av informasjonsskrivet

Generelle kommentarer: 

Selve den medikamentelle behandlingen er svært generelt beskrevet • 

(omtalen er ikke mer detaljert i protokollen).

På slutten av avsnittet med overskriften «Buprenorfi n» står: «Hvis du • 

velger å avslutte behandlingen eller blir skrevet ut før avtalt tid, trappes 

du ned for å unngå abstinensplager. Du kan bli skrevet ut hvis behand-

lingen ikke har noen eff ekt for deg.» Her savnes en presis angivelse av 

eksklusjonskriteriene og en beskrivelse av hva som skjer og hva som 

tilbys av oppfølging etter eventuell nedtrapping. Det eneste som sies, er 

at en kan trekke seg fra prosjektet uten at det får konsekvenser for den 

psykososiale rehabiliteringen eller andre behandlingstilbud.

Ut fra dagens mal for informasjonsskriv og komitépraksis kan det ellers gis en 

del detaljkommentarer til informasjonsskrivet. Det burde hatt: 

«Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt» (og evt. prosjektets tit-• 

tel) som hovedoverskrift.

beskrivelse av hvilken oppfølging pasientene fi kk, dersom de ikke øn-• 

sket å være med i studien.

omtale av forekomst og oppfølging av uventede avvik.• 
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forklaring av medisinsk terminologi og fremmedord, samt vanskelige • 

ord erstattet med vanlige norske ord.

erstattet «anonymisert» med «avidentifi sert», da kodenøkkel ble beholdt.• 

informasjon om høve til innsikt i helseopplysninger som ble registrert.• 

«helt» foran «frivillig» strøket, da frivillighet ikke kan graderes i en slik • 

sammenheng.

REKs behandling av prosjekt S-02001

Søknaden ble mottatt 04.12.01 og behandlet i møte 24.01.02, hvor følgende 

vedtak ble fattet:

Komiteen har ingen innvendinger mot at prosjektet gjennomføres.

Når det gjelder forsikring (pkt. 12 i søknadsskjema), gjør komiteen 

oppmerksom på at Lov om produktansvar også gjelder, i og med at det 

dreier seg om medikamentutprøving. Prosjektleder plikter derfor å sikre at 

bruk av medikamentene i studien er dekket av forsikring i Legemiddel-

ansvarsforeningen. 

Vedtaket ble oversendt prosjektleder i brev av 05.02.02, som avsluttes med «Vi 

ønsker lykke til med prosjektet.»

Mottatt kopi av brev fra Schering-Plough A/S synes å være tatt til etterretning 

av REK (ved sekretær/leder) og lagt til saken i arkivet. Ved gjennomgangen nå 

er det ikke innhentet informasjon fra Legemiddelverket som hovedadressat for 

brevet om hvordan det ble fulgt opp derfra. Etter mediadebatten om prosjektet 

i år har SERAF v/HW opplyst at prosjektledelsen ble kontaktet av SLV om 

brevet, og at misforståelsen ble oppklart.

Samlet vurdering 

I) Designet i studien er nokså kortfattet beskrevet og reiser en del spørsmål som 

komiteen kunne bedt om nærmere kommentar til, før den fattet endelig vedtak: 

Defi nisjon av målgruppen. De oppgitte kriterier er generelle. Det er dels • 

sagt at den består av er en gruppe som har relativt god prognose, dels at de 

kan være kandidater til LAR, noe som kan framstå som en motsetning.
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Innhold i den psykososiale oppfølgingen og sammenliknbarhet mellom • 

de fem forskjellige oppleggene som var i bruk.

Begrunnelse for valg av ni måneders behandlingstid; faglig eller regel-• 

verksmessig begrunnet?

Frikopling av medikamentutdelingen fra den polikliniske oppfølgingen • 

– og hvilke konsekvenser det har for hyppigheten av kontakt.

Hva som vil skje med dem som faller ut av opplegget, med eller mot • 

sin vilje.

Frivillighet under de gitte omstendigheter med lang ventetid og strenge • 

kriterier for LAR-behandling.

Utdypet begrunnelse for at man forventer bedre resultat enn ved tradi-• 

sjonell behandling og bedre enn i det pilotprosjektet det er vist til.

Utdyping av «suksessfaktorer» og hvordan de kartlegges.• 

Bruken av «sammenlikingsgruppe»; hva en ønsker å sammenlikne, og • 

på hvilken måte de to gruppene kan sammenliknes.

Eventuelle ekstra støttetiltak i nedtrappingsfasen mot slutten av den • 

medikamentelle behandlingen.

II) Svakheter ved informasjonsskrivet burde vært påpekt. Viktigst her er ade-

kvat informasjon om utskrivningskriteriene og evt. risko ved deltakelse.

III) Brevet fra Schering-Plough A/S inneholder såpass vektige innvendinger 

at det hadde vært naturlig med oppfølging fra REK i en eller annen form, selv 

om komiteen bare var kopimottaker, og selv om fi rmaet selvsagt kunne tenkes å 

ha mer enn bare faglige grunner for å sende et slikt brev. Riktignok var prosjek-

tet allerede behandlet av REK, men det kunne likevel vært vurdert slik at nye 

opplysninger var tilkommet i forhold til det grunnlag komiteen hadde behand-

let saken på, evt. at det dreiet seg om så viktige spørsmål at man fant det riktig 

å følge dem opp til tross for at vedtak var fattet. Man kunne bedt prosjektleder 

om en kommentar til innholdet. Evt. kunne man kontaktet Legemiddelverket 

som hovedadressat om hvordan man derfra ville følge opp brevet. 

IV) Prosjektet innebar at personer som i alle fall inntil evt. inntak i LAR var på 

medikamentfri behandling for sitt rusproblem, ble tilbudt et legemiddelbasert 

behandlingsopplegg. Ut fra generell kjennskap til de relativt dårlige resultatene 
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ved den behandlingen de i utgangspunktet var i, anser komiteen at det var forsk-

ningsetisk forsvarlig å prøve ut et alternativ med legemiddel over avgrenset tid. 

V) I diskusjonen om prosjektet har det vært reist spørsmål om frivilligheten var 

reell, dersom deltakelse i prosjektet ble oppfattet som en snarvei til å komme 

forbi lang venteliste for LAR-behandling. Mange prosjekter er av en slik art at 

deltakelse kan innebære fordeler og ulemper. Det sentrale er at det gjøres nøy-

tralt rede for begge deler i den informasjon som blir gitt. Fordelene kan tenkes 

å fremstå som så store at personer «kjøpes» til å delta i noe de ellers ville mot-

satt seg. Hvor denne grensen går, vil være et skjønnsspørsmål. Komiteen anser 

at opplegget og den informasjon som i dette tilfellet ble gitt, ikke nødvendigvis 

var forskningsetisk uforsvarlig i så måte, men det hadde vært naturlig å be om 

en nærmere kommentar fra prosjektleder til spørsmålet. 

S-03267 «Fengselsprosjektet» Naltrekson implantat – en vei ut av heroinav-

hengighet? Prosjekt B Naltrekson i kriminalomsorgen – en kontrollert studie. 

I den etiske vurderingen i søknaden argumenteres det for at dette er et 

alternativt tilbud, som setter den innsatte i en bedre situasjon enn han/hun 

ellers ville vært. I senere tilbakemelding vises det til at forskningen har som 

formål å hjelpe innsatte rusmiddelmisbrukere ut av misbruk. Det fremgår ikke 

at det er vurdert om innsatte er i en spesiell situasjon som kan ha betydning for 

spørsmål om reell frivillighet.

Over tid har komiteen utviklet en økt årvåkenhet overfor forskning på så-

kalt «svakstilte grupper», som for eksempel innsatte og/eller misbrukere. I fors-

kningsetisk debatt har det vært reist spørsmål om hvorvidt det bør forskes på 

slike grupper i det hele tatt. NEM har i et svarbrev til Janne Larsson i 2007 

kommet inn på dette spørsmålet. NEMs konklusjonen er at det kan forskes 

også på slike grupper, forutsatt at rekruttering skjer på en forsvarlig måte, og 

at det gis informasjon som setter den enkelte i stand til å vurdere om det er et 

rimelig forhold mellom risiko og nytte. 

I diskusjonen om rusforskning har det også for dette prosjektet vært reist 

spørsmål om frivilligheten ble reell, dersom deltaking i prosjektet ble oppfattet 

som en snarveg til å komme forbi venteliste for LAR-behandling. Komiteen 

minner også her om at mange prosjekter er av en slik art at deltaking kan 

innebære fordeler og ulemper. Det sentrale er at det blir gjort nøytralt rede for 
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begge deler i den informasjon som blir gitt. Fordelene kan tenkes å fremstå 

som så store at personer «kjøpes» til å delta i noe de ellers ville motsatt seg. 

Hvor denne grensen går, vil være et skjønnsspørsmål. Komiteen anser at opp-

legget og den informasjon som i dette tilfellet ble gitt, ikke var forskningsetisk 

uforsvarlig i så måte. 

Av endringssøknad til S-03267 innsendt 31.10.06 fremgår at det har vært 

vanskelig å rekruttere deltakere til prosjektet. Det ønskes derfor adgang til 

honorering med kr 300 per gang for hver av tre etterundersøkelser. At det har 

vært rekrutteringsvansker, kan i etterkant tolkes som at de innsatte har kunnet 

ta en selvstendig og uavhengig vurdering av forespørsel om deltakelse.

REK behandlet saken i to trinn. Det ble i første tilbakemelding reist spørs-

mål, som også i ettertid må anses som relevante, om inklusjon og alternativer, 

kriterier for metadonbehandling og forhold knyttet til innsattes situasjon. Det 

ble også gitt merknader til informasjonsskriv og samtykkeerklæring.

Evt. risiko ved deltakelse synes imidlertid ikke å ha vært nærmere kom-

mentert verken i søknaden eller ved REKs behandling av den.

S-03268 «Tilbakefallsprosjektet» – Naltrekson implantat – en vei ut av hero-

inavhengighet? Prosjekt C. Naltrekson som tilbakefallsforebygging.

Risiko for overdose er vurdert i søknaden, og den ser ikke ut til å øke gjen-

nom prosjektet, snarere tvert om. 

Av senere dokumenter i saken fremgår at de innsatte primært er opptatt 

av å få tilbud om behandling, og at interessen for å inngå i kontrollgruppe er 

mindre. 

REK hadde noen merknader til søknaden, disse gikk mest på informa-

sjonsskrivet. I ettertid anser heller ikke dagens komité at søknaden reiser andre 

vesentlige forskningsetiske problemstillinger, og behandlingen i REK synes 

derfor relevant. 

S-04280 Kvinner som bruker metadon eller buprenorfi n i svangerskapet – 

hvordan går det med foreldre og barn, og hva er den beste hjelpen? Delprosjekt 

B: Prospektiv undersøkelse av alle kvinner i LAR (legemiddelassistert rehabili-

tering) som føder barn i 2005, og deres familier.
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Dette prosjektet er ikke blant dem som har vært off entlig kritisert. Det sy-

nes heller ikke å reise slike problemstillinger som er reist i media eller i andre 

henvendelser.

Når det gjelder spørsmålet om frivillighet, kan det tenkes at de som fore-

spørres, vil motiveres til deltakelse av frykt for å ikke oppfattes som samar-

beidsvillige nok, eller at «samvittighetskvaler» for mulig skade på barnet kan 

påvirke svaret.

Behandlingen i REK synes relevant.

S-05412 Prospektiv helseundersøkelse av pasienter i legemiddelassistert reha-

bilitering (LAR).

Heller ikke denne saken faller inn under den kategori som i etterhånd er 

off entlig kritisert. Som under forrige sak kan det eventuelt stilles spørsmål om 

hvorvidt deltakelse motiveres av frykt for ikke å være samarbeidsvillig.

Behandlingen i REK synes relevant.

S-07388a Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Kri-

minalitet i LAR – LAR-pasienter i fengsel; historier om hvorfor LAR ikke 

kunne stoppe kriminell aktivitet – LAR-pasienter i fengsel; opplevelse av egen 

psykisk helse og hvordan de blir møtt.

Prosjektet synes ikke å innebære noen risiko for deltakerne.

Når det gjelder spørsmålet om reell frivillighet hos innsatte, kan dette også 

her diskuteres, jf. anførslene under sak S-03267. Man kan her muligens i til-

legg spørre om deltakelse kan motiveres av frykt for negative reaksjoner eller 

ønske om kontakt. Slike spørsmål er vurdert i søknaden. Behandlingen i REK 

synes relevant.

S-07463a Traumatisering, posttraumatisk stresslidelse og opiatavhengighet.

Prosjektet faller ikke inn i den kategori som er off entlig kritisert for risiko 

for deltakere.

Deltakelse kan også her tenkes motivert av frykt for å bli oppfattet som 

negativ.

Behandlingen i REK synes relevant.
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Ø- 99107 «Ventelisteprosjektet» Subutex til pasienter på venteliste til metado-

nassistert behandling (MAR)

Prosjektet ble behandlet av REK Øst 17.06.99. Det innebar å tilby behand-

ling med Subutex eller placebo til personer på venteliste for LAR-behandling 

med metadon. 

En kritikk mot prosjektet har vært at bruk av placebo i en situasjon der det 

er «kjent» at legemiddel virket, er uetisk og i strid med Helsinkideklarasjonen. 

Utvalget anser at med den beskjedne kunnskapen man den gang hadde om 

eff ekten av Subutex for substitusjonsbehandling, var bruk av placebo innenfor 

de rammene som prosjektet hadde, forskningsetisk forsvarlig og vitenskaplig 

ønskelig.

En annen kritikk har vært at det er uetisk å tilby behandlingsforsøk til 

pasienter i «behandlingskø». Dels går dette på om frivilligheten er reell, dels 

om det er «urettferdig» overfor dem som ikke blir med. Mht. frivillighet an-

ser dagens komité her som i «avvenningsprosjektet» og «fengselsprosjektet» at 

den fordel deltakelse kunne innebære, ikke i seg selv gjorde prosjektet uetisk. 

Studien var fi nansiert med særskilt bevilgning, slik at deltakerne ikke skjøv 

ikke-deltakere bakover i behandlingskøen. 

I prosjektet fi kk pasientene informasjon om at bruk av rusmidler er farlig 

både under behandlingen og uten behandling. I søknaden påpeker prosjektle-

der at «bruken av buprenorfi n gir riktignok antakelig en viss beskyttelse, men ikke 

placebobehandlingen». Det har i ettertid vært kritisert at den sistnevnte infor-

masjonen ble «underslått» overfor potensielle deltakere. Sett i ettertid anses en 

slik eventuell beskyttelseseff ekt for såpass usikker at det ikke var forsknings-

etisk uforsvarlig å ikke spesifi kt nevne denne muligheten. 

Lege Joe Siri Ekgren har i brev til REK 21.04.08 kommet med kritiske 

kommentarer og spørsmål til REKs behandling av søknaden:

Bruk av dobbeltblind placebokontrollert design, når virksom behand-• 

ling fantes.

Komiteens kompetanse på fagområdet og vurdering av litteraturrefe-• 

ranser i søknadene.

REK Sør-Øst C behandlet henvendelsen 19.05. og 09.06.08. I svarbrev påpe-

kes bl.a. følgende:
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REKs vurdering i 1999 må ses i sammenheng med hva som var situa-• 

sjonen her i landet den gang, hvilke muligheter som forelå for Subutex-

behandling.

Helsinkideklarasjonens § 29 om bruk av placebo må ses i sammenheng • 

med Note of clarifi cation on paragraph 29 fra WMA 2002. Her åpnes på 

bestemte vilkår for bruk av placebo, selv om kjent behandling fi nnes, 

men dette må vurderes i det enkelte prosjekt.

Komiteen har ikke spisskompetanse, men bred, tverrfaglig allmennkun-• 

skap. Det kan innhentes sakkyndig uttalelse ved behov. Adekvate litte-

raturreferanser i søknad etterspørres i tilfeller der dette mangler. 

REK Sør-Øst A slutter seg til disse kommentarene. 

Prosjekter med andre enn Helge Waal som prosjektleder

S-99121 Har buprenofi n (Subutex) noen fordeler fremfor metadon når det 

gjelder substisjonsbehandling av opiatmisbrukere? 

Prosjektleder: Avdelingsoverlege Olav Espegren, Ruspoliklinikken, Kristiansand.

I søknaden vises til erfaringer fra USA.

Prosjektet følger Helsinki-deklarasjonen i forhold til utprøving ved å sam-

menlikne med etablert behandlingstilbud. Senere utvikling har vist at bruk av de 

to alternativene ikke er konkurrerende, men at de derimot supplerer hverandre.

Ved behandling av søknaden stilte REK spørsmål om det var riktig å igang-

sette prosjektet når metadonrehabilitering er under innføring. REK påpekte 

mulig alternativ tilnærming ved bruk i korttidsbehandling. At komiteen den 

gang fant det riktig med en slik påpekning, kan være av interesse for vurdering 

av sak S-02001. 

S-01259 ADHD og opioiddominert rusmisbruk. Undersøkelse av behand-

lingsrespons i forhold til symptombedring, retensjonsrate, adaptive og kog-

nitive ferdigheter samt livskvalitet ved behandling av voksne pasienter (med 

co-morbide diagnoser ADHD og opioiddominert legemiddelassistert rusmis-

bruk) med kombinasjonen av sentralstimulerende midler (Ritalin, Dexamin) 

og rehabilitering (metadon og Subutex). 
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Prosjektleder: Spesialist i klinisk psykologi Mogens Albæk Christensen, 

ADHD -prosjektet, Kristiansand.

Prosjektet ble tilrådd av REK Sør 22.11.01. 

Janne Larsson kom i e-post til NEM 17.09.06 med fl ere kritiske kommen-

tarer til REKs behandling av søknaden. Larssons henvendelse ble oversendt 

REK Sør A, som gav sin uttalelse til NEM. NEM har deretter besvart brevet. 

I svaret heter det bl.a.:

Pasienter med rusmisbruk kan avgi gyldig samtykke til deltakelse i forsk-• 

ningsprosjekt, forutsatt tilfredsstillende informasjon.

Informasjonsskrivet for dette prosjektet er mangelfullt på fl ere punkter, • 

og burde ikke vært godkjent:

mulige bivirkninger er ikke nevnt.• 

utsagn om at kombinasjonsbehandlingen sannsynligvis er helt trygg, • 

kan forlede den som skal informeres.

formuleringer om at Ritalin/Dexamin i denne sammenheng ikke er • 

å betrakte som narkotika, er klønete. 

REK Sør-Øst A fi nner ikke grunn til kommentarer utover NEMs konklusjoner. 

S-07400a En randomisert studie med bytte av Subutex til Suboxone hos opio-

idavhengige pasienter for å studere hvordan behandlingen aksepteres og sik-

kerhet av behandlingen.

 Prosjektleder: Seksjonsoverlege Rasoul Ershadi, Avdeling for rus og avhengig-

hetsbehandling (ARA) SSHF, 4604 Kristiansand.

Alle deltakere gis behandling alternativt med Subutex eller Suboxone. Et 

mulig problem knyttet til frivillighet er at de som forespørres, befi nner seg i en 

behandlingsrelasjon.

Behandlingen i REK synes relevant. Bruk av placebo i dette tilfellet anses 

som forsvarlig.

I ettertid ser komiteen at uttrykket «best for deg» – under avsnittet om fri-

villighet i informasjonsskrivet – burde vært utdypet. Her omtales hvilket valg 

legen vil gjøre om oppfølging dersom en deltaker trekker seg.
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Samlet konklusjon
Risikovurdering
I media antydes det en årsakssammenheng mellom prosjektene og etterføl-

gende dødsfall. I fl ere av prosjektene er en slik risiko vurdert, men angitt å være 

heller lavere enn økt for forsøksgruppen. Selv om det ikke er dokumentert noen 

slik sammenheng, er det en påminnelse til komiteen om å se til at søknaden 

inneholder en adekvat risikovurdering. 

Frivillighet
REK skal ikke legge til grunn at innsatte eller andre svakstilte/avhengige 

grupper (for eksempel militærpersonell) ikke kan forespørres om å delta i 

forskningsprosjekter, dersom de er i stand til å ta stilling til slik deltakelse (er 

samtykkekompetente). Det må imidlertid stilles klare krav til hvordan fore-

spørselen utføres, og at informasjon gir tilstrekkelig grunnlag for at den enkelte 

kan vurdere risiko og nytte for egen del. 

Bruk av placebo eller eksperimentell behandling
Slike studier krever særlig årvåkenhet fra komiteens side, særlig når de utføres 

på svakstilte grupper som rusmisbrukere. De må nøye vurderes i forhold til 

Helsinki-deklarasjonens § 29 og Note of clarifi cation on paragraph 29. 

Informasjonsskriv
Informasjonsskrivet er ett av hovedelementene for sikring av at samtykket er 

reelt informert og frivillig. Det kreves klart språk og en lett tilgjengelig frem-

stilling, tilpasset den aktuelle målgruppen. Ærlig og tilstrekkelig omtale av ri-

siko ved deltakelse og hva som er alternativet, er viktige sjekkpunkt.

Komiteens kompetanse og saksbehandling 
Komiteen har ikke spisskompetanse, men bred, tverrfaglig fag- og allmenn-

kunnskap. Vurdering av å innhente uttalelser fra en uavhengig sakkyndig per-

son er i den sammenheng et viktig moment. Adekvate litteraturreferanser i 

søknad må etterspørres i tilfeller der dette mangler. 
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Oppfølging av nye opplysninger
Brevet fra Schering-Plough A/S i sak S-2001 illustrerer at REK må reagere 

adekvat dersom det etter at saken er behandlet, dukker opp nye opplysninger 

som kunne hatt betydning for det vedtaket som er fattet. 

Forskning innenfor områder som er under 
faglig og fagpolitisk utvikling 
De forskningsetiske vurderinger som gjøres i en gitt situasjon, vil avspeile hva 

som er faglig kunnskap og allmenne samfunnsoppfatninger på det gitte tids-

punktet. Når prosjekter revurderes retrospektivt, kan man ikke uten videre leg-

ge dagens kunnskap og allmennetiske holdninger til grunn. 

Komiteens oppgave må til en hver tid bl.a. være å stille kontrollspørsmål 

om hva som er allment akseptert og etablert behandling, samt å analysere hva 

som er faglige argumenter, og hva som er mer tidsbestemte verdiladete og 

fagpolitiske oppfatninger. 

Forskning innenfor områder som har politisk oppmerksomhet
Det kan være en utfordring for komiteen å behandle prosjekter innenfor om-

råder med sterk politisk oppmerksomhet og uenighet. Komiteen må i slike 

situasjoner være særlig bevisst på å behandle prosjektene uhildet i forhold til 

eksisterende retningslinjer og uavhengig av evt. ytre press. 
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Gunnar Morken

Innledning
Norges Forskningsråds Program for rusmiddelforskning ble startet i 2007 og 

har til fordeling ca. 20 millioner kroner pr. år. Midlene deles mellom Senter 

for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og støtte til frittstående prosjek-

ter etter vanlig søknadsprosedyre i Forskningsrådet. SERAF fi kk sin første 

bevilgning i 2007, mens de første frittstående prosjektene fi kk bevilgning i 

2008. Programmet støtter hele bredden av rusmiddelforskning; samfunnsvi-

tenskapelige og epidemiologiske studier, psykologiske og medisinske sider ved 

rusmisbruk, basalforskning og behandlingsforskning. Programmet ønsker fl ere 

søknader om forskningsmidler. SERAF har fått en spesiell rolle i pasientnær 

forskning og mottar støtte i fem år med mulighet for nye fem år. De prosjek-

tene som er tatt opp i dette seminaret har fått bevilgninger før Program for 

rusmiddelforskning ble etablert. 

Behandlingsforskning
Det er et ønske at eff ekt og bivirkninger av behandling skal være vitenskape-

lig dokumentert. I alle deler av medisinen er det likevel varierende grad av 

dokumentasjon for behandlingen som gis. Slik er det også ved behandling av 

mennesker med rusmisbruk. Det er et økende krav om at nye behandlingsfor-

mer som tas i bruk skal være undersøkt med anerkjente vitenskapelige metoder 

før de innføres som standard behandling i Norge. Det er et underskudd på 

behandlingsforskning i Norge og internasjonalt. 
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Behandling av pasienter i store sykdomsgrupper er vanligvis bedre doku-

mentert enn behandling av sjeldne sykdommer. Det er videre slik at mennes-

ker med mer enn én sykdom ofte utelates fra studier av behandlingseff ekt. Det 

er f.eks. bedre dokumentasjon for hva som er gode antidepressive medisiner til 

mennesker som lider av depresjon alene, og altså ikke har andre psykiatriske 

eller somatiske sykdommer, enn hvis depresjonen kompliseres av rusmisbruk 

eller annen sykdom.

Det er også slik at barn, gravide og kvinner som ikke bruker prevensjon of-

test utelukkes fra behandlingsstudier. På samme måte utelukkes gjerne pasien-

ter som man er i tvil om har full samtykkekompetanse, som f.eks. alvorlig sinns-

lidende, demente eller psykisk utviklingshemmede, fra behandlingsstudier. 

Dette innebærer at de som oftest er inkludert i behandlingsstudier er voks-

ne menn og voksne ikke-gravide kvinner med en enkelt sykdom uten annen 

kompliserende sykdom. Dette er derfor de gruppene som har best dokumenta-

sjon for den behandlingen de får hvis de blir syke. 

Tilsvarende vil barn, demente, alvorlig sinnslidende og andre med redusert 

samtykkekompetanse samt mennesker med sam-sykdommer få behandling 

som er dårligere vitenskapelig fundert. 

Store økonomiske interesser
Det er store økonomiske interesser knyttet til hvilken behandling helsevesenet 

velger. Dette gjelder ikke bare for farmakologisk industri, men også for de som 

betaler for behandlingen, i vårt land stat og kommune. Ved begrenset kapasitet 

i helsevesenet, slik det vanligvis er tilfelle, vil enhver behandling samtidig for-

trenge annen behandling til andre mennesker. Historisk har kravene til doku-

mentasjon av eff ekt og bivirkninger av ny behandling ikke vært så tydelige som 

i dag. Det innebærer at en del av den praksis som fi nnes i norsk medisin ikke er 

like godt dokumentert som det vi vil forvente av nye behandlingsformer som 

eventuelt innføres i dag. Innføring av nye behandlingsformer bør basere seg på 

god dokumentasjon av eff ekt og bivirkninger.

Evidenshierarki – behandling
Guyatt and Drummond (2002) har satt opp et hierarki av dokumentasjon av 

eff ekt og bivirkninger av behandling som er anerkjent verden over. 
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Det beste er en blindet randomisert «cross over» studie hos den enkelte 1. 

pasienten som skal behandles.

Deretter kommer en systematisk evaluering («meta analyse») av fl ere 2. 

randomiserte kontrollerte forsøk (RCT). Videre enkeltstående RCT.

Videre følger en systematisk evaluering av fl ere observasjonsstudier med 3. 

relevant pasientutfall.

Enkeltstående observasjonsstudie4. 

Fysiologiske studier (BT, lungefunksjon, bentetthet osv.)5. 

Usystematiske kliniske observasjoner6. 

En slik rangert liste av dokumentasjon gjelder all behandling: psykologisk be-

handling, sosiale tiltak og farmakologisk behandling. Det er videre slik at all 

behandling kan ha bivirkninger, også sosial og psykologisk behandling. En del 

behandling eller tiltak kan ikke undersøkes ved en RCT. 

I en RCT trekkes det lodd om hvilken behandling pasienten skal ha. Leger, 

andre behandlere og pasienter kan i varierende grad være ukjent med («blindet 

for») hvilken behandling den enkelte pasienten får. 

En forutsetning for en etisk forsvarlig og vellykket RCT, er at de behand-

lingene som sammenlignes i studien på forhånd antas å være noenlunde like 

gode ved oppsummering av forventede positive eff ekter og estimerte bivirk-

ninger. Dersom det ikke er tilfelle, anses studien som etisk problematisk ved at 

noen pasienter får en antatt ikke-optimal behandling. Videre vil leger i praksis 

ikke inkludere pasienter i studien hvis legene antar at en av de to behandlin-

gene er bedre for pasientene. Pasientene vil vanligvis heller ikke delta.

Farmakologisk behandling ved rus
De siste årene har det kommet farmakologisk behandling mot ruslidelser. Ved av-

hengighet av opiater fi nnes det midler som enten blokkerer virkningen av opiater 

(f.eks. naltrekson), eller midler som skal erstatte opiater ved å gi en jevn tilgang 

til et lovlig opiat og derved dempe suget etter rusmidlet. Begge metoder har ofte 

totalavhold som mål og kombineres med psykososial rehabilitering av varierende 

intensitet. Retningslinjene for forskrivning, bl. a. om disse midlene kan forskri-

ves hos allmenpraktiserende lege eller kun ved spesielle off entlige poliklinik-

ker, varierer. Videre varierer det i hvilken grad den farmakologiske behandlingen 

kombineres med psykososial rehabilitering. Undertegnede tolker dette slik at det 
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fortsatt hersker vitenskapelig usikkerhet i Europa om opiater til opiatavhengige 

kun skal skrives ut ved spesialiserte poliklinikker, eller evt. i allmennpraksis uten 

en betydelig psykososial rehabilitering i samme behandlingspakke.

Eff ekt, farer og bivirkninger er ikke bare knyttet til det enkelte medika-

mentet, men avhenger av hvilke psykososiale tiltak som gis samtidig, i tillegg 

til andre samfunnsmessige forhold rundt rusmisbrukeren. Av den grunn bør 

det også gjøres behandlingsstudier av metadon, buprenorfi n (Subutex®) og 

naltrekson i Norge selv om det foreligger dokumentasjon fra utlandet.

Samtykkekompetanse
Under seminaret syntes det å være enighet om at rusmisbrukere vanligvis har 

samtykkekompetanse til å delta i behandlingsforsøk. Videre var det enighet om 

at behandlingsforskning på rusmisbruk er ønskelig og nødvendig.

Rekruttering fra venteliste
Det var uenighet om pasienter som venter i kø for ønsket behandling, er i en 

fri nok situasjon til at de kan samtykke til å delta i en behandlingsstudie. Det 

ble fremholdt at man ved å delta i en behandlingsstudie kan oppnå tidligere 

behandling og således er underlagt en form for tvang eller ufrihet. Opp mot 

dette ble det sagt at den enkelte pasient i en venteliste kan veie egne fordeler 

og ulemper ved å delta opp mot hverandre, noe som gjør det mulig å rekruttere 

pasienter fra venteliste til behandlingsforskning. Undertegnede støtter denne 

siste vurderingen. Problemstillingen er felles for alle medisinske disipliner. 

Pasientinformasjon
Kravene som de Regionale Forskningsetiske Komiteene stiller til informasjo-

nen i samtykkeerklæringen er utvidet siden slutten av 1990-tallet, da fl ere av 

de omtalte studiene ble godkjent. I seminaret ble det problematisert at lange 

utfyllende informasjonsskriv i et vanskelig språk kan hindre deltakerne i å få 

med seg nødvendig informasjon. 

De enkelte prosjektene:
Ventelisteprosjektet
Dette var en dobbelblind RCT der en inkluderte pasienter som sto på venteliste 

til LAR. Forsøksgruppen fi kk Subutex® uten psykososial tilleggsbehandling ut 
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over fremmøte til daglig henting, og kontrollgruppen fi kk placebo (også med 

daglig fremmøte). Etter forsøksperioden på tre måneder, fi kk begge grupper 

Subutex® med daglig fremmøte frem til ordinært inntak i LAR.

Kritikken: A. Det var avklart før studien startet at behandling med Subutex 

uten psykososial tilleggsbehandling var bedre enn placebo. B. Det ble hevdet at 

pasientene ikke fi kk god nok informasjon om faremomentene ved placebobe-

handling (manglende beskyttelse).

Premissene for A og B over er altså at det var kjent før studien startet 

at behandling med Subutex uten psykososial tilleggsbehandling var bedre og 

sikrere enn placebo, og at pasientene i placebogruppen ble utsatt for økt risiko 

gjennom forsøket. 

Min vurdering er at så lenge det ikke var avklart før studien startet at be-

handling med Subutex® uten psykososial oppfølging var bedre enn placebo, så 

faller disse innvendingene i i stor grad bort. Behandling med Subutex® uten 

psykososial oppfølging ble den gang vurdert ulikt av helsemyndighetene i eu-

ropeiske land. Det er en sterk indikasjon på at man ikke visste hva som var best 

av placebo og Subutex® uten psykososial tilleggsbehandling. 

Avvenningsprosjektet. 
Subutex ble her brukt i avvenning uten at en hadde en kontrollgruppe. Dette er 

altså en studie der en gjorde målinger før og etter behandling av et antall pasi-

enter med opiatavhengighet. Studien var åpen, dvs. at behandlere og pasienter 

kjente til hvilken behandling pasientene fi kk. I ettertid er studien kritisert for 

dødelighet i behandlingsgruppen. Et problem med studier uten kontrollgruppe 

er at det er vanskelig å si om eff ekter, mulige bivirkninger og død er et resultat 

av behandlingen eller ikke. Det er altså etter mitt syn ikke mulig å si med noen 

grad av sikkerhet om dødsfallene hadde med behandlingen i studien å gjøre. 

Fengselsprosjektet
En RCT der en sammenligner Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med 

metadon med en gruppe som fi kk naltreksonimplantat. Begge skulle få psy-

kososial oppfølging, LAR-gruppen som et ledd i dette tilbudet og implan-

tatgruppen etter spesiell avtale. Dette prosjektet er blant annet kritisert for at 

metadon kunne virke som et lokkemiddel til et prosjekt hvor pasienten kunne 
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bli randomisert til et annet medikament. Dette ligner på annen kritikk mot å 

rekruttere forsøkspersoner fra venteliste, se «Rekruttering fra venteliste» over. 

Tilbakefallsprosjektet
Det dreier seg om naltreksonimplantat til pasienter som allerede var avvendt fra 

opiater. Først var dette en case control studie. På grunn av rekrutteringsvansker 

ble forsøket endret til en åpen RCT-studie hvor pasientene ble randomisert 

til enten å få aktivt implantat ved utskrivningen fra sitt behandlingssted, eller 

etter 6 måneders ettervern uten implantat. Prosjektet er blant annet kritisert 

for at pasienten kunne bli randomisert til kontrollgruppen som ventet i seks 

måneder før de fi kk tilbud om et implantat. 

Min vurdering er at så lenge det er uavklart om naltreksonimplantat er 

bedre enn placebo når en oppsummerer nytte og bivirkninger, så er det etisk 

og vitenskapelig riktig å sammenligne med placebo. 

Perspektiver
Etter min oppfatning er det i Norge et betydelig misforhold mellom de mid-

lene vi bruker til behandling av og omsorg for rusmisbrukere, de skadene mer 

ordinær bruk av rusmidler medfører og den forskningsaktiviteten vi har for å 

fi nne hvilken behandling som hjelper. Miljøet rundt Helge Waal som er disku-

tert i dette seminaret, er et av de få miljøene som har hatt slik forskningsaktivi-

tet over lengre tid. Det er en sentral oppgave å øke mengden av og kvaliteten på 

forskning på behandling av ruslidelser. Intensjonen med Norges Forsknings-

råds Program for Rusmiddelforskning er å bidra til dette og uttrykker en poli-

tisk vilje hos myndighetene til å satse på rusmiddelforskning.

Ett av spørsmålene der det var uenighet i seminaret, var om man kan rekrut-

tere forsøkspersoner som venter på behandling. Forsøkspersonene vil da kunne 

få behandling tidligere enn hvis de ikke deltar i forsøksprosjektet. En vesentlig 

del av kritikken mot de fi re prosjektene har vært knyttet til dette spørsmålet. 

I alle deler av medisinsk og psykologisk behandlingsforskning rekrutteres for-

søkspersoner fra ventelister. Jeg mener at den enkelte pasienten som står på 

venteliste selv er i stand til å veie egne fordeler og ulemper med å delta i et fors-

kningsprosjekt opp mot hverandre og at en slik praksis derved er akseptabel. 

Informasjon ved inklusjon av pasienter i behandlingsstudier ble problema-

tisert. Ingen antok at løsningen er en svært omfattende og komplisert skriftlig 
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informasjon, men en kombinasjon av skriftlig informasjon utformet slik at alle 

pasientene kan forstå den, og muntlig informasjon.

Det er ellers gledelig at det under seminaret syntes å være enighet om følgende: 

Det finnes ingen spesiell etikk knyttet til forskning i rusfeltet. Det er de 

samme krav til design, metode, rekruttering og informert samtykke som i 

annen behandlingsforskning. 

Seminaret tydeliggjorde også et unisont ønske om mer behandlingsforskning 

innen rusfeltet, både randomiserte kontrollerte forsøk og enklere studier. 

Etter det jeg kunne fange opp, var det også enighet om at mennesker med 

rusbruk/misbruk har samtykkekompetanse til å delta i behandlingsstudier. 

Litteratur
Guyatt, G. og Drummond, R. 2002, Users Guide to the Medical Literature 

(Table 1A-1). AMA Press.
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Kapitteltittel

Epilog – noen refleksjoner 
og perspektiver 
Helge Waal

Innledning
Forskningen ved SERAF, og den som ble utført av forgjengeren SKR (Sek-

sjon for kliniske rusmiddelproblemer), har som kjent blitt kritisert i gjentatte 

oppslag i Aftenposten. Anklagene dreier seg i hovedsak om uforsvarlighet og 

manglende etisk bevissthet. Dette har vært en lærerik, men også frustrerende 

prosess. I blant har jeg nok opplevd en kontrast mellom kravet til høy forsk-

ningsetikk og det presseetisk nivå som er utvist. 

Likevel er det nyttig å tenke gjennom problemstillingene. Gjennom mange 

år som forsker, og ikke minst som søker til fi nansiering av ulike prosjekter og 

om tillatelser til å utføre ulike elementer av prosjektene i ulike instanser, har 

jeg fl ere ganger opplevd både frustrasjoner og misnøye. I blant har jeg tenkt at 

etikken forsvinner i regler. I blant har jeg også tenkt at vi først og fremst be-

skytter egne middelklasseverdier, kanskje på bekostning av å gi en stemme til 

samfunnsmedlemmer som sjelden blir hørt. Det melder seg derfor et spørsmål 

om denne typen reaksjoner har medført at sentrale og viktige spørsmål er blitt 

neglisjert eller oversett. Jeg skal ta utgangspunkt i slike refl eksjoner og gå over 

til reaksjoner på den kritikken vi har mottatt. 

Forskeren mellom kryssende hensyn. Om noen hindre, 
fallgruber og snarveier
Forskeren vil oftest gå en nokså lang vei før selve forskningen kan begynne. 

Prosjektbeskrivelse, protokoll, pasientinformasjon og samtykkeerklæringer skal 

først utarbeides og deretter godkjennes. Dette er en både nødvendig og nyt-

tig prosess. Kjøreregler og kontrollerende instanser er viktige for å forhindre 

forskning som skader og plager de som står i sentrum: pasientene. De vil også 
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lett kunne bli behandlet som objekter mer enn som subjekter og fratas sin selv-

følgelige rett til å bestemme over egen situasjon og person. Videre er det viktig 

at forskeren følger regler for god forskning, og ikke lar seg påvirke eller styre 

av ulike økonomiske eller andre interesser. Slike forhold begrunner regler og 

retningslinjer – og instanser som sikrer at de etterleves. Dette er en beskyttelse 

– ikke bare for pasienter og andre som blir fokus for forskning, men også for 

forskeren selv. En godkjenning i Regional etisk komité, REK, oppleves derfor 

nettopp som en godkjenning, en aksept for at forskeren oppfyller kravene til 

etisk nivå, og som et klarsignal til å gå videre. Det er også sannsynlig at oppret-

telsen av slike komiteer har ført til økt etisk bevissthet blant forskerne.

Men det er fl ere aspekter ved dette. Et av dem er det høye antallet instanser 

som skal uttale seg. I tillegg til Regional etisk komité kommer godkjenning 

i bevilgende instans, pasientombud og/eller NSD, eventuelt av Datatilsynet, 

ikke sjelden Statens legemiddelverk, ofte departement og/eller direktorat, 

eventuelt også Rådet for taushetsplikt og forskning. Det kan i tillegg bli stilt 

spørsmål fra fakultetet dersom stipendiater er med i bildet. Instansene har 

både selvstendige og overlappende oppgaver. Noen av disse dreier seg om kon-

troll av om regelverket er fulgt, noe som kan bli – og ikke sjelden blir – til en 

slags formaljus hvor prosjekter og erklæringer saumfares for mulige svakheter, 

for om ordlyden er i tråd med en eller annen bestemmelse uavhengig av om 

denne er fornuftig og relevant. Den som ikke samarbeider, vil kunne få tillatel-

ser avslått og oppleve forsinkelser og andre vansker.

Slike forhold kan skape mange problemer. De ulike instansene kan for ek-

sempel ha ulike krav til pasientinformasjon. Hver endring skal godkjennes, ofte 

igjen av fl ere instanser. Resultatet blir lett et stadig lengre og mer komplisert 

informasjonsskriv. Samtidig vet vi at sårbare grupper ofte inneholder mange 

med moderat leseferdighet og liten trening i å sette seg inn i kompliserte sam-

menhenger. Resultatet blir lett en informasjon som er ubrukbar uten i drøfting, 

uten samtale mellom forsker og forsøksperson. Den muntlige informasjonen 

som ikke beskrives blir den egentlige. 

Et oppfølgende eksempel: Det er vanlig at det stilles bestemte krav om 

samtykke fra forsøkspersonene før forskeren kan kontakte dem personlig. 

Forespørsel skal sendes ut skriftlig. Problemet her er at de aktuelle gruppene 

inneholder mange som aldri svarer på slike henvendelser – hvis de i det hele 

tatt har noen fast adresse. Resultatet blir lett en slags Catch 22. Fordi pasien-
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tene er så sårbare og svake, må de ikke utsettes for direkte spørsmål. Det kreves 

derfor en henvendelsesform som skal beskytte dem. Men denne formen forut-

setter gjerne mindre sårbare og svake pasienter dersom den skal bli besvart.

Det er ikke sikkert at alle sårbare grupper føler seg vel med disse kravene. 

I et prosjekt jeg ledet, spurte vi forsøkspersonene om hva de mente om slike 

regler – og om at vi hadde strukket tillatelsene noe for å få kontakt. Svaret var 

unisont: Slike regler er for sånne som dere. Vi bryr oss ikke om det. Vi er glade 

for å bli kontaktet og liker at noen bryr seg med å spørre oss. Bare da kan vi 

få fortalt om våre erfaringer. Klart vi kan si nei om vi vil det så lenge dere ikke 

presser eller truer. (Helgeland, 2005; Helgeland, 2007, ss. 111-124). 

Bestemmelsene som gjelder for å kunne ta kontakt med pasientene og for 

å kunne bruke registerdata til å evaluere samfunnets tiltak reguleres av fl ere 

instanser, fra Datatilsynet, NSD, pasientvernombud ved de ulike helseforeta-

kene, direktorat, departement og eventuelt Rådet for taushetsplikt og forsk-

ning. Regelverket blir – i alle fall delvis – praktisert uavhengig av forsøksper-

sonenes meninger og er derfor i bunn og grunn formynderpreget. Alternativet 

er beslutning i dialog med forsøkspersonene. Men igjen: Dersom vi ikke kan 

kontakte personene, blir dialog umulig. Catch 22.

Dette betyr ikke at kravene til samtykke skal vannes ut. En del forskere ser 

forskningen i seg selv som et gode, som en innsats for økt kunnskap til beste 

for allmennhet og vitenskap. Enkeltpersonene og individet kommer i annen 

rekke. Dette kan selvsagt føre til negative konsekvenser for forsøkspersonene 

og i ytterste konsekvens til dypt uetiske forsøk med fanger og forfulgte. En-

kelte av kritikerne har ment at forskningen ved SERAF har hatt slike innslag, 

eksemplifi sert ved brudd på Helsinkideklarasjonen. Andre har først og fremst 

pekt på utilstrekkelig pasientinformasjon og mangelfulle forskningsmetoder.

Det sier seg selv at jeg og andre i SERAF har måttet undersøke disse ulike 

ankepunktene med oss selv. Vi fi nner lite grunnlag for den alvorligste delen av 

kritikken. Det som derimot er en reell fare, som jeg kan gjenkjenne hos meg 

selv og andre, er en slags tilpasningsreaksjon. Det er nærliggende i møtet med 

bøygen å gå utenom. I lange og tunge søknadsprosesser, og etter møte med 

fj erne og etter egen opplevelse regelridende instanser, er det lett å henfalle til 

tilpasning, til å utforme søknader og erklæringer som en kan tro glir gjennom. 

Det er lett å bli unøyaktig eller pseudonøyaktig i formuleringene for å unngå 

forsinkelser og frustrasjoner. Men det fi nnes også andre farer. Det er lett å 
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svikte sårbare grupper ved å resignere på forskning som berører viktige områder 

for gruppenes medlemmer. Det hele blir for tungt og vanskelig. Denne siste 

typen reaksjoner kan nok også forsterkes av mediakritikk som den SERAF – 

og jeg – har opplevd.

Prosjektene som eksempler
Jeg vil se nærmere på disse generelle opplevelsene og den kritikken som er 

kommet. De fi re kritiserte prosjektene, Ventelisteprosjektet, Avvenningsprosjektet, 

Fengselsprosjektet og Tilbakefallsprosjektet, har til felles at de fokuserer på sårbare 

grupper i betydningen personer med alvorlig rusmiddelbruk, med omfattende 

psykiske og sosiale vansker og ofte med konfl ikter til straff erettsapparatet. Det-

te krever selvsagt en etisk bevissthet av forskerne. I utgangspunktet mener jeg 

at vi har hatt og utvist dette. Jeg kan likevel se at noen av prosjektene er util-

strekkelig beskrevet og at noen av pasientinformasjonene inneholder mangler. 

Slik sett vil vi forhåpentligvis komme noe lutret ut av dette, med økt bevissthet 

om farene ved tilpasningsreaksjoner. 

Ut over dette er prosjektene forskjellige og belyser ulike dilemmaer. Ven-

telisteprosjektet belyser problemstillinger knyttet til randomiserte placobokon-

trollerte studier. Avvenningsprosjektet belyser krav til behandlingsforsøk i åpne 

observasjonelle studier. Fengselsprosjektet belyser forskning i forhold til innsatte 

med de særlige hensyn som dette krever. Tilbakefallsprosjektet belyser bruk av 

randomisering til ventesituasjon for eksperimentell behandling. 

Prosjektene og generelle krav til forskning
All forskning skal bygge på • tilstrekkelig kjennskap til det aktuelle feltet 

– et slags «Hva vet vi i dag»-nivå. Det er derfor gjort kunnskapsopp-

summeringer i forkant av alle prosjektene i forhold til buprenorfi n og 

naltrekson (Bachs, Bramness og Waal, 1999; Bachs og Waal, 2001). Det 

kan kanskje kritiseres at oppsummeringene ikke har vært utformet som 

systematiske litteratursøk slik dette gjøres i tradisjonen til Kunnskaps-

senteret for helsetjenesten, men denne kritikken vurderer jeg som uri-

melig.

Det bør også gjøres • fagfellevurderinger, både for å vurdere om prosjek-

tene har tilstrekkelig relevans og nytteverdi samt for å kvalitetssikre me-

todikk og utvalg. Også dette er gjort, både gjennom fakultetets vurde-
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ring av doktorgradsprosjektene og gjennom fagfellegrupper knyttet til 

prosjektene, særlig prosjekt 1 og 2.

Selvsagt skal all forskning godkjennes i de adekvate instansene. I dag • 

skal også medikamentforsøk registreres i åpne databaser. Disse forhol-

dene er i orden.

All forskning med forsøkspersoner skal ta utgangspunkt i informert • 

samtykke. Også dette er til stede i alle prosjektene.

Så vidt jeg kan se, er derfor disse basale forutsetningene tilfredsstilt i forsknin-

gen. En kritikk må altså bygges på mer spesielle krav i forhold til forskningste-

maene eller forsøkspersonene. 

Relevante spesielle krav
Krav knyttet til 1. forsøkspersonenes sårbarhet – særlig beskyttelse. Forsk-

ningsplanleggingen har inkludert refl eksjon rundt hva slags sårbarhet 

som krever særlig hensyn. Vi har vurdert det som umyndiggjøring å be-

trakte forsøkspersonene som ute av stand til å vurdere sitt eget beste ved 

ikke å tro på deres egne overveielser. Dersom en forsøksperson har ut-

trykt at han eller hun godtar forsøksbetingelsene, har vi i utgangspunk-

tet ansett det som riktigst å stole på dette. Dette kan antakelig kritiseres 

som en svakhet i forhold til randomisering og seleksjon, men neppe fra 

et etisk ståsted. Vi har vært noe i tvil i forhold til «svakhetsvurderinger». 

Det kan tenkes at et gode frister en pasient til å delta selv om de blir 

trukket inn i en uønsket sammenheng. Vi har landet på at dette ikke er 

etisk problematisk så lenge personene ikke utsettes for risiko.

Særlige forhold ved personer med 2. rusmiddelavhengighet. En rusmiddelav-

hengig person som er i abstinens eller har tenningsreaksjoner vil ha sine 

valg sterkt påvirket av utsiktene til å få rusmiddel eller rusmiddelsubsti-

tutt. Det har derfor vært en forutsetning i alle prosjektene at pasienten har 

gitt sitt samtykke utenfor situasjoner med slike reaksjoner. Noe liknende 

gjelder rusmiddelpåvirkning. Intoksikasjon nedsetter kognitiv kapasitet, 

og samtykkene er derfor alltid gitt av klinisk edru forsøkspersoner.

Den samlete vurdering er at vi vanskelig kan se at pasientene er lokket el-3. 

ler lurt til noe de ikke ønsket. Men vi ser at noen av forsøkspersonene kan 

ha gitt ufullstendige opplysninger om egne motiver. Det er ikke åpenbart 
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at dette er et etisk problem for forskeren, selv om det kan føre til proble-

mer for tolkning av resultatene. Hovedkonklusjonen er at sårbare grup-

per har særlig krav til best mulig forskning, også gjennom kontrollerte og 

randomiserte studier – forutsatt at de ikke utsettes for risiko.

Særlige etiske krav til klinisk forskning på 
sårbare grupper
Ingen, heller ikke sårbare grupper, skal utsettes for urimelig risiko. Så vidt jeg kan 

se, er dette vurdert i rimelig grad. I ventelisteprosjektet er vurderingen at hele 

forsøksgruppen fi kk redusert risiko ved deltakelse i forhold til ikke-deltakelse. 

Kontrollgruppen fi kk i placeboperioden en økt risiko i forhold til interven-

sjonsgruppen, men ikke i forhold til ikke-deltakelse. I avvenningsprosjektet 

døde tre personer etter at avvenningen hadde begynt. Risikovurderingen, byg-

get på omfattende litteraturinnhenting, hadde ikke forutsett dette (Bachs og 

Waal, 2001). Heller ikke senere kunnskapsinnhenting (Gowing, Ali og White, 

2006) peker mot at avvenning med buprenorfi n er risikofylt. De engelske anbe-

falingene bygget på det kjente kunnskapssenteret NICE anbefaler poliklinisk 

avvenning med buprenorfi n og setter en tidsperiode på én til tre uker som mal 

(NICE, 2007). Stipendiaten på prosjektet har beregnet dødeligheten ut fra 

forekomsten hos den andelen som gjennomførte avvenningen i perioden på 

tre måneder, og regnet dette opp på årsbasis som forekomst av dødelighet i 

prosjektet. Dette er etter mitt skjønn urimelig. Med vanlige beregningsmåter lå 

dødeligheten med konfi densintervall innenfor forventet dødelighetsrisiko hos 

grupper uten behandling og grupper som behandles med abstinensorienterte 

tiltak. Det er uklart om dødsfallene hadde noen sammenheng med prosjektet. 

Om ett, og enda mer om to, av dødsfallene anses som en tilfeldig hendelse, vil 

forekomsten bli vesentlig annerledes. Det har vært lansert som problem at for-

søkspersonene kan ha blitt deprimert under reduserende buprenorfi ndosering, 

men et slikt fenomen er ikke kjent i litteraturen. Prosjektet ble bygget opp med 

forutsetning om regelmessig kontakt med behandlerteam som var forutsatt å 

fange opp eventuell vansker. Ingen av de to andre prosjektene innebar risiko for 

deltakerne, snarer tvert i mot.

Forsøkspersoner skal selvsagt ikke fratas retten til virksom behandling, og 

dette gjelder ikke minst sårbare grupper. Det ble da heller ikke gjort i noen av 
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prosjektene, tvert i mot kunne personene få økt tilgang eller raskere tilgang i 

noen av dem.

En sentral vurdering gjelder samtykkekompetanse og frivillighet. Når er ja et 

ja for rusmiddelavhengige? Tenkningen bygger i alle de kritiserte prosjektene 

på at rusmiddelbrukere kan ta beslutninger, med noen forbehold. Samtyk-

ket skal være avgitt i situasjoner hvor rusmiddelsuget er nøytralisert, uten at 

personen er rusmiddelpåvirket. «Craving» gir en periode med «nærsynt rasjo-

nalitet», der de kortsiktige interessene for å få rusmiddeltilførsel dominerer 

de rasjonelle valgene. Men utenfor denne tilstanden gjør rusmiddelbrukeren 

sine valg med rimelig grad av overveielse av goder og onder. Under rusen 

vil kognitive funksjoner kunne svekkes, men etter rusen vil personens evne 

til å bedømme muligheter og konsekvenser være som de pleier for ham el-

ler henne. Vurderingen i prosjektene er derfor at forsøkspersonene med disse 

forbeholdene har samtykkekompetanse. 

Spørsmålet er så om tilbudene har hatt en karakter som gjør frivillighe-

ten illusorisk. Det er åpenbart at deltakelse i kliniske forsøk gir tilgang til en 

behandling som personene ellers ikke ville fått, i forsøk med bruk av opioide 

agonister innebærer dette tilgang til et middel som kan brukes til rus. Dette 

medfører strengere krav enn vanlig til å undersøke motivasjon, men det er 

vanskelig å granske sinnets irrganger. Det blir lett umyndiggjørende dersom 

en forutsetter at samtykket ikke er reelt selv om personene ønsker deler av 

behandlingsopplegget. Her vil kravet til informasjon og informasjonsbearbei-

ding stå sentralt. 

Det er sannsynlig at fl ere av prosjektene kan kritiseres med større eller 

mindre rett. Men det er vanskelig å akseptere at behandlingsapparatets grad av 

utvikling skaper en situasjon av ufrivillighet. Det at situasjonen har vært pre-

get av ventelister og kapasitetsproblemer på landsbasis under forsøkene, er en 

relativt vanlig betingelse for forskning. Reglene her må være de samme som for 

andre typer forskningsoppgaver. Etikken avgjøres av om pasientene skjønner 

hva de sier ja til, og om samtykket ikke medfører urimelig risiko.

Sluttkommentar
Forskning foregår i en langt fra perfekt verden. Det er ofte for liten kapasitet i 

behandlingsapparatet. Det er som regel også skjevheter i tilbudene for sårbare 

og ikke sårbare grupper. Det er regelen mer enn unntaket at det tiltaksapparatet 
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forskningen avhenger av – fengsler, sosialsentre, fastleger, spesialisthelsetjeneste 

– har ulike svakheter. Dette problemet er særlig stort i forskning bygget på 

multisenterstuder. I tillegg til slike problemer vil mange forsøksprosjekter være 

underfi nansierte, slik at ressurssvak forskning skal møte ressurssvake grupper i 

et tiltaksapparat med ulike problemer.

Skal det likevel forskes? Dårlig forskning kan være like ille som, eller verre 

enn, ingen forskning. Dette vil si at vi også må vurdere om prosjektene har 

vært godt nok utformet i forhold til metodikk og utvalg. Ingen av prosjektene 

er perfekte, og noe av kritikken er berettiget. Samtidig som det fi nnes svak-

heter ved alle prosjektene, har de også sine sterke sider. Ikke minst bør det 

vurderes nøyere hvilke ressurser som påkreves for at forsøkspersonene skal få 

god nok oppfølging. 

SERAF og det tidligere SKR har derfor, naturlig nok, drøftet disse og an-

dre prosjekter grundig både forut for og etter den aktuelle kritikken. Vår vur-

dering er at vi nok kan lære og at vi kan gjøre ting bedre. Tyngden i kritikken 

skyldes imidlertid etter vårt syn misforståelser og skjev informasjon – og en del 

skyldes heller jakt på sensasjoner og oppslag enn undersøkende journalistikk 

og fornuftige overveielser. Vi kan se at en mer aktivt undersøkende praksis i 

instanser som REK, spesielt i forhold til metoder og forskningsproblemer, kan 

være nyttig, men vi er også engstelige for at dette skal føre til mer detaljstyring, 

og lange lister av krav til informasjon, betingelser for å kunne kontakte pasien-

ter og krav til kontakt som ikke lar seg utføre.

Til syvende og sist er det forskerens personlige moral og etiske bevissthet 

som er viktigst.
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