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SAKEN
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Projekt: Livssituation och hälsa hos minderåriga barn i invandrarfamiljer där en förälder har
psykisk sjukdom: en kvalitativ studie i Rosengård

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Ansökan avser en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med barn i åldern 10-18 år med
invandrarbakgrund och som har en förälder som anses ha en psykisk sjukdom. Studien ska
ske endast som öppna intervjuer, i förekommande fall i samband med tolk. Studien är en del i
ett stort projekt som sedan länge pågått i Malmö med fokus på bam till psykiskt sjuka
föräldrar. Föreliggande projekt kommer således enbart att ske med intervjuteknik och
skriftligt samtycke kommer att inhämtas både från vårdnadshavare och barnet. Intervjuerna
kommer att bandas och skrivas ut men då "avidentifieras".

Regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökningen, med den huvudsakliga
motiveringen art undersökningen innefattar så stora brister att den ej kan anses godtagbar.

Sökanden har i sitt överklagande bl.a. framhållit att etikprövningsnämndens bedömning att
undersökningen uppvisar brister saknar motiveringar.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Centrala etikprövningsnämnden konstaterar att studien innehåller intervjuer som sker med
skriftligt samtycke från såväl vårdnadshavare som barnen själva varför undersökningen inte
faller inom etikprövningslagens tillämpningsområde. Regionala etikprövningsnämnden hade
därför inte bort avslå ansökningen utan borde ha avgett ett rådgivande yttrande i enlighet med
vad sökanden begärt.

Centrala etikprövningsnämnden noterar att undersökningen är angelägen men innehåller etisk
känslig problematik i den grupp forskningspersoner, barn 10-12 år, som avses. En etisk
avvägning avseende risk-kunskapsnytta måste motiveras även när undersökningen kan
genomföras utan godkännande av etikprövningsnämnd.
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Sid 2 (2)

Dnr Ö 29-2007

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet
till Regionala etikprövningsnämnden i Lund för prövnings av frågan om ett rådgivande
yttrande.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Lennart Lindgren, Kickis Åhré Älgamo, Gisela
Dahlquist, Sighild Westman-Naeser, Bo Petersson och Eva Tiensuu Jansson efter
föredragning av Gisela Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit
ersättarna Anitha Bondestam, Pehr Olov Pehrson, Peter Höglund och Margareta Bäck-
Wiklund samt juristen Pia Carlsson.
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Punkten 4 ffrån sammanträdet 2007-06-12 pkt 2)

Forskningshuvudman
Malmö högskola

Forskare som genomför projektet (kontaktperson)

Proiekttitel
Livssituation och hälsa hos minderåriga b am i invandrarfamiljer där en
förälder har psykisk sjukdom: en kvalitativ studie i Rosengård.

Sökanden har beretts tillfälle att komplettera ansökan. Så har endast
delvis skett. Enligt nämndens bedömning innefattar undersökningen så
stora brister att den ej kan anses vara godtagbar från forskningsetisk
synpunkt. Ansökan avslås därför.

Beträffande hur man överklagar, se bilaga
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