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Det er sannsynlig at brorparten av dagens 
helse- og medisinfaglige forskning finner 
sted i behandlingsinstitusjoner som sy-
kehus, sykehjem og rehabiliteringssenter. 
Disse arenaene muliggjør en bred rekrut-
tering av forskningsdeltakere. Problemet er 
bare at når forskning og behandling foregår 
på samme arena, har det vist seg vanskelig å 
skille dem fra hverandre (1-5). Her får du en 
innføring i hva forskjellen faktisk er, hvorfor 
det noen ganger kan være vanskelig å skille 
dem fra hverandre og, ikke minst, hvorfor 
det er viktig at alle som er involvert i fors-
kning vet hva forskningsdeltakelse innebæ-
rer. 

Forskning og behandling kan enklest for-
stås som motpoler i helse- og medisinfaglig 
arbeid. De representerer aktivitetstyper som 
i teorien er tydelig atskilte. Der forskningen 
handler om å skape generaliseringer fra en-
keltpersoner til fremtidig nytte for andre i 
samme situasjon, handler behandling om å 
møte den enkelte pasients behov ved å bru-
ke generelle observasjoner på enkelttilfeller 
(6). Litt forenklet kan vi si at forskning er 
drevet av hypoteser og problemstillinger og 
skal være til fremtidig nytte for andre, mens 
behandling er behovsdrevet og skal være til 
nytte for enkeltpasienter her og nå. Forsk-
ning og behandling har således forskjellig 
epistemologisk ståsted (1-3) – dette betyr at 
kunnskapen motiveres, erverves og anven-
des på forskjellig måte. Rollen som behand-
lende fysioterapeut vil derfor avvike vesent-

lig fra rollen som forsker – selv om samme 
personen kan inneha begge roller.

Like aktiviteter, men med forskjellig 
utgangspunkt og mål
Det er særlig når forskningen finner sted i 
en behandlingskontekst at vanskelighetene 
med å skille forskning og behandling fra 
hverandre kan oppstå. Mest sannsynlig skjer 
dette fordi handlingene og utstyret som inn-
går i helse- og medisinfaglig forskning ofte 
er lik de som inngår i en behandlingskon-
tekst (2). Dette gjelder, for eksempel, bruk av 
informert samtykke, blodprøvetaking, rønt-
genbilder og standardisert testing. Man tar 
blodprøver som ledd i behandling, og man 
tar ofte blodprøver som ledd i forskning. 

For å illustrere nærmere hvordan proble-
matikken oppstår kan vi ta utgangspunkt i 
en eldre kvinne som legges inn på en akutt 
geriatrisk avdeling etter et fall i hjemmet. 
Rett etter innleggelse blir hun forespurt om 
å delta i et forskningsprosjekt om balanse og 
fallrisiko av avdelingens fysioterapeut. Hun 
samtykker til deltakelse. Selve prosjektet 
innebærer testing med standardiserte tester. 
I praksis betyr dette at hun må gjennom to 
testsituasjoner; først testes hun med standar-
diserte balansetester som en del av avdelin-
gens generelle helsevurdering, senere testes 
hun som deltaker i forskningsprosjektet. Det 
kan til og med være de samme testene som 
anvendes i begge testsituasjonene. Hva er så 
forskjellen mellom de to testsituasjonene? 

Forskjellen er at standardiserte tester 
gjennomført i forskningsøyemed ikke nød-
vendigvis gir forskningsdeltakeren noen di-
rekte helsegevinst (4) – resultatene fra disse 
testene anvendes ikke for å utarbeide be-
handlingsplaner eller for å angi hennes be-
hov videre vurderinger. Målet er kunnskaps-
akkumulering til fremtidig nytte for andre. 
Men, hvordan kan fysioterapeuten forsikre 
seg om at den eldre damens samtykke base-
rer seg på en reell forståelse av forskningens 
mål (7)?

Utfordringer i aldersforskningen
Akkurat geriatrien og aldersforskningen 
kan være en god ramme for å anskuelig-
gjøre denne problematikken ytterligere. El-
dre mennesker trenger behandling for de 
sykdommer og tilstander som rammer den 
eldre befolkningen spesielt. For at kvaliteten 
på behandlingen som tilbys dem skal være 
best mulig, er det nødvendig med forskning. 
Dessverre er det slik at interessen for å delta 
i forskning synker med økende alder (5), og 
for å rekruttere de eldste eldre til deltakelse i 
forskning har behandlingsinstitusjoner blitt 
viktige forskningsarenaer. Men, som kon-
tekst for aldersforskning kan behandlings-
institusjoner by på minst to forskningsetiske 
utfordringer. Utfordringer som kan påvirke 
de eldre pasientenes forutsetninger for å for-
stå hva forskningsdeltakelse innebærer.

Én utfordring er knyttet til at eldre i be-
handlingsinstitusjoner ofte har nedsatt fy-
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sisk og kognitiv funksjon. De er skrøpelige 
og sårbare. Dette betyr at faktorene som i 
utgangspunktet legitimerer det økende for-
skingsfokuset på eldres helse, er de samme 
som utgjør de største hindrene for å rekrut-
tere dem som forskningsdeltakere (5). En 
annen utfordring er knyttet til det faktum 
at i denne konteksten tildeles behandlere 
rekrutteringsoppgaver – de eldre pasientene 
blir forespurt om forskningsdeltakelse av 
sine egne behandlere. Faktisk er det mye som 
tyder på at eldre mennesker oftere rekrutte-
res til klinisk forskning av sine behandlere, 
enn at de selv oppsøker forskningsdelta-
kelse gjennom avis- og nettannonser. Dette, 
kombinert med kunnskap om at eldre men-

nesker tradisjonelt sett viser stor tiltro til 
helsepersonells råd (5), gjør det naturlig å 
stille spørsmålet om fysioterapeuter med 
dobbeltroller som rekrutteringsansvarlig i et 
forskningsprosjekt og behandler lykkes med 
å kommunisere tydelig hva forskningsdelta-
kelsen innebærer for den enkelte deltaker?

Forskning på forskningsdeltakelse
For å få bedre innsikt i hva forskningsdel-
takelse innebærer, kan en innføring i feltet 
som kalles «forskning på forskningsdelta-
kelse» være nyttig. Morris og Bàlmer (4) 
redegjør i en artikkel for dette feltets tre 
fokusområder; bioetiske utfordringer, forsk-
ningsorganisering samt forskningsdeltake-

rens forståelse av forskning. 
Nesten all forskning på forskningsdelta-

kelse fremhever forskernes moralske ansvar 
og plikter. Denne tilnærmingen er særlig 
forankret i de bioetiske utfordringene som 
oppstår ved gjennomføring av helse- og 
medisinfaglig forskning. Her vektlegges 
frivillighet og informert samtykke sterkt. 
Studier av bioetiske utfordringer påpe-
ker, blant annet, at ordlyden som brukes i 
rekrutteringssituasjonen eller i det infor-
merte samtykket, så vel som konteksten 
for forskningsforespørselen, kan påvirke 
forskningsdeltakelsen (4). Den skriftlige el-
ler muntlige fremstillingen av et forsknings-
prosjekt kan lede, forvirre eller avskrekke 
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en potensiell forskningsdeltaker. Ordlyden i 
dagens samtykkeskjema kan ses i lys av nett-
opp dette – tidligere kunne et samtykkeskje-
ma innledes med overskriften: «Invitasjon 
til å delta i forskningsprosjektet». Malene 
for samtykkeskjema som nå ligger tilgjen-
gelige på Personvernombudet for forskning 
(8) og Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (9) sine nettsider 
inneholder ordet «forespørsel» istedenfor 
«invitasjon». Å innlede den skriftlige in-
formasjonen om et forskningsprosjekt med 
overskriften «Forespørsel om å delta i forsk-
ningsprosjekt» anses være en mer nøytral og 
mindre ledende måte å presentere prosjektet 
på for potensielle forskningsdeltakere. Det 
tilbakevendende fokus i forskning på bio-
etiske utfordringer er således hvordan na-
sjonale og internasjonale lovverk knyttet til 
forskning på mennesker virker i praksis (4). 

I forskning som setter fokus på selve 
forskningsorganiseringen anses ikke del-
takeren som passivt forskningsmateriale. 
Forskningsdeltakeren er en reell bidragsyter 
og partner (10), og som et ledd i selve forsk-
ningsprosessen inviteres forskningsdeltake-
ren med inn i forskningen. Dermed gis den 
enkelte forskningsdeltaker mulighet til å bi-
dra med innsikt som, for eksempel, anven-
des for å identifisere faktorer som hemmer 
og fremmer deltakelse i forskningsprosjek-
ter. Internasjonalt har deltakere i forskning 
allerede bidratt med betydelig innspill til 
forskningsdesign, rekrutteringsstrategier, 
valg av utfallsmål samt økt innsikt i de for-
ventninger deltakerne bringer med seg inn i 
forskningsprosjekter (4, 11). Dette kaller vi 
i Norge «brukermedvirkning i forskning». 
Den nasjonale HelseOmsorg21-rapporten 
fra 2014 (12) trekker økt brukermedvirk-
ning i forskning inn som ett av ti strategiske 
satsingsområder med tanke på forsknings-
organisering. Tanken er at brukermedvirk-
ning kan bidra til at forskningsresultater får 
økt relevans og dermed tas raskere i bruk. 
Foreløpig kan det se ut som at brukermed-
virkningsaspektet ofte dekkes av represen-
tanter for gruppen det forskes på og ikke 
direkte av forskningsdeltakerne.

Det tredje fokusområdet samler bioetik-
ken og forskningsorganiseringen under ett, 
og retter fokus mot deltakernes forståelse 
av forskning. Hensikten her er å synliggjøre 
hvordan forskningsdeltakere erfarer egen 
deltakelse og hvordan de forstår forsknings-
design, sin egen velferd og prinsippet om 
informert samtykke. Et sentralt fenomen i 

dette siste fokusområdet har vært «den tera-
peutiske misforståelsen».

Den terapeutiske misforståelsen
Begrepet «terapeutisk misforståelse» ble 
introdusert av den amerikanske psykia-
teren Paul Appelbaum og medarbeidere i 
1982 (13), og det beskriver en vanlig etisk 
problemstilling i helse- og medisinfaglig 
forskning; forskningsdeltakere klarer ikke 
alltid å skille mellom målene for forskning 
og målene for behandling. De tolker rett og 
slett forskningsdeltakelsen som et alternativ 
til, eller et tillegg til, den ordinære behand-
lingen. De står dermed i fare for å under-
vurdere den potensielle risikoen som ligger 
i forskningsdeltakelsen. Dette gjelder særlig 
dersom forskningsaktivitetene og behand-
lingsaktivitetene likner hverandre – slik som 
illustrert i eksemplet med den eldre kvin-
nelige pasienten som testes i to omganger 
– eller dersom forespørselen om forsknings-
deltakelsen kommer fra egen behandler. En 
sentral forpliktelse i all forskningsrekrut-
tering er derfor å minimere risikoen for te-
rapeutiske misforståelser ved hjelp av tyde-
lige beskrivelser av forskningsprosedyrer og 
-mål. Beskrivelser som fremhever eventuelle 
risikoer så vel som eventuelle goder. 

Fysioterapeuten som rådgiver
Pasienter anbefales ofte å søke råd hos hel-
sepersonell når de vurderer forskningsdelta-
kelse (14). Samtidig vet vi at pasienter som 
rekrutteres til forskning av helsepersonell 
er mindre oppmerksomme på forsknings-
prosjektets risiko og fordeler. De stoler på 
profesjonsutøverens meninger og råd (15). 
Dette er vel og bra, men det blir litt bekym-
ringsfullt når studier viser at behandlere 
som deltar i forskning som forskere, eller 
som har oppgaver knyttet til rekruttering 
av forskningsdeltakere, også synes at det er 
vanskelig å skille mellom de tilsynelatende 
identiske aktivitetene i forskning og be-
handling (1, 16). Når målet er å unngå en 
terapeutisk misforståelse plikter alle invol-
verte i forskningen og rekrutteringen å være 
innforstått med forskjellen på forskning og 
behandling – og således være i stand til å 
kommunisere denne forskjellen videre til 
potensielle forskingsdeltakere. 

Hovedaspektet i enhver rekrutterings-
prosess til helse- og medisinfaglig forskning 
er å sørge for at forskningsdeltakeren er 
klar over forskjellen mellom forskning og 
behandling. Når forskning finner sted i en 

behandlingskontekst, og når behandlere re-
krutterer pasienter til forskning på vegne av 
andres eller egne forskningsprosjekter, blir 
slike opplysninger særs viktige. 
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