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SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Från teori till praxis- omsättning av vårdvetenskaplig kunskap

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga

Ansökan gäller ett projekt som omfattar fem delarbeten inom området omvårdnadsforskning
och utgår från en ny omvårdnadsteori och s.k. applikationsforskning. I det första delarbetet
avser man att intervjua ett tiotal vårdare inom äldreforskningen, och genomföra analyser av
intervjuerna med etablerad hermeneutisk-fenomenologisk metod. Man avser därefter att
involvera vårdarna i något som beskrivs som en reflekterande dialog kring vårdteoretiska
begrepp. Därefter ska dessa forskningspersoner genomgå en utbildning i "rytmisk
insmörj ning", en beröringsmetod som innebär rytmiska hudstrykningar med olja på fot och
underben. I denna studie ska 14-16 patienter i äldreomsorgen delta under en 3-4
månadersperiod. I senare studier vill man utvärdera patienternas upplevda erfarenhet men
man har ännu inte bestämt sig för vilken metod som kan komma att användas. Studierna ingår
i ett avhandlingsarbete.

Regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökan med motiveringen att studien håller
låg vetenskaplig kvalitet. Klaganden har i sitt överklagande förtydligat beskrivningen något
under punkten 2.1 och 2.4 i ansökan.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Centrala etikprövningsnämnden finner att de delar av studien som beskrivs i delstudie 1 och
2 och som omfattar intervjuer och dialog med undersköterskor i vården kan antas ge vissa
kunskaper inom ämnesområdet vårdforskning. I denna del är inte avsikten att någon sådan
åtgärd som avses i 3 eller 4 § etikprövningslagen ska utföras, och studien behöver således i
den delen inte något godkännande enligt nämnda lag.

Den i delstudie 3 och 4 förutsatta rytmiska insmörj ningen antas stimulera fysiska, motoriska
och kognitiva reaktioner och får med hänsyn härtill anses utgöra en metod som syftar till att
påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt. Detta innebär att godkännande av
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etikprövningsnämnd krävs beträffande denna del av studien. Studien involverar här
patienter i äldreomsorgen vilka uppenbarligen kan ha svårigheter att tacka nej till studien
eftersom de är beroende av den personal som ska delta. Den vetenskapliga metoden för
utvärdering av patientupplevelse som ska användas kan komma att innehålla
integritetskänsligt material men är ännu inte fastställd. Den avvägning av det vetenskapliga
värdet gentemot risker som måste göras vid etikprövningen kan därmed inte genomföras i
denna del.

På grund av det anförda och då klaganden får anses ha begärt godkännande av studien som
helhet kan överklagandet inte bifallas. Centrala etikprövningsnämnden erinrar emellertid
om att delstudie 1 och 2 kan genomföras utan godkännande av etikprövningsnämnd.

Centrala etikprövningsnämnden ändrar inte Regionala etikprövningsnämndens i Linköping

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Gunnar Wetterberg, Åsa Molde, Gisela Dahlquist,
Gunn Johansson, Bo Petersson och Ulrik Ringborg efter föredragning av Gisela Dahlquist.
Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha Bondestam,
Charlotte Signahl, Peter Höglund och Sighild Westman-Naeser samt kanslichefen Eva
Grönlund.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Närvarande: Ledamöter
M Ekman, lagman, ordförande, deltar vid p 2
C Lindgren, kammarrättsråd, v. ordförande, deltar ej vid p 2
A-C Cederborg, docent
G Collste, professor
G Colnerud, professor, vetenskaplig sekr
B E Eriksson, professor
H Jenner, professor
M Clark Nelson, professor
I Moqvist-Lundberg, lektor, deltar ej vid p 7 och 8
H Sjögren, professor
P Révay, professor, deltar ej vid p 7 och 8
H Rydström, docent
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Ledamöter som företräder allmänna intressen
G Johansson, undersköterska
A Henriksson, landstingsråd
Å Svensson, kommunalråd

D-O Roth
M Birgerson, adm sekr

PUNKT ÄRENDE BESLUT, ÅTGÄRD

Ansökan från Linköpings universitet
Forskare:  Institutionen för Vård och Välfärd, Norrköping
"Från teori till praxis- omsättning av vårdvetenskaplig kunskap"
Föredragande: Bengt Erik Eriksson
Dnr: 154/05

Nämnden beslöt avslå ansökan. Nämnden anser att
studien håller låg vetenskaplig kvalitet.
Information om hur man överklagar, se bilaga.

Margaretha Birgerson
adm sekreterare

Gunnel Colnerud
vetenskaplig sekr

Claes Lindgren
vice ordförande

Magnus Ekman
ordförande
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