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BESLUT 
2015-03-09 

Dnr O 2-2015 

KLAGANDE 
Sahlgrenska akademin 
Göteborgs universitet 
Box 400 
405 30 Göteborg 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg, avdelningen för övrig forskning, beslut den 19 
januari 2015, dnr 930-14. 

SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen). 

Projekttitel: Etiska värderingar hos läkarstudenter. 

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Det övergripande syftet med denna studie uppges vara att undersöka om läkarstudenters svar 
på frågor angående betydelsen av etik i läkarprogrammet förändras över tid före och efter en 
förändring i utbildningsplanen. Data har samlats in, med hjälp av mentometerknappar, vid en 
etikdag på termin 8 under 5 år. Studenterna har fatt svara på frågor angående dem själva 
beträffande bl.a. kön, åldersgrupp, bakgrund, erfarenhet av tidigare vårdarbete, motiv att välja 
läkaryrket, om de har syskon, om de stött på etiska problem under läkarutbildningen, om de 
deltagit i svåra samtal, hur bra de ansåg att etikdagen varit och om de uppfattar sig ha nytta av 
denna. 

Den regionala etikprövningsnämnden har avvisat ansökningen med motiveringen att den 
beskrivna studien inte kan betraktas som forskning: den saknar vetenskaplig frågeställning 
relaterad till tidigare forskning och den har inte någon forskningsplan. 
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Centrala etikprövningsnämnden Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
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Det far uppfattas som att klaganden begär att projektet betraktas som förskning oeb att om 
förökningen inte ska prövas enligt etikprövningslagens bestämmelser, så önskas ett 
rådgivande yttrande. 

^ e ^ ^ ^ e ^ p r ö v ^ ^ ^ ^ d e ^ s h e d ö ^ ^ i ^ 

Projektet genomförs av förskare somnppger att det finns en avsikt att pnblieera resultatet! 
vetenskaplig tidskrift, vilket talar för att projektet ska betraktas som förskning i 
etikprövningslagens mening. 

Avhandlingarna framgår att studien inte omfattas av3e l l e r4^e t ikprövn ings lagen oeb det 
krävs alltså inte tillstånd för att fa genomföra den. Emellertid far en regional 
etikprövningsnämnd men inte centrala etikprövningsnämnden på begäran av den sökande 
avge ett rådgivande yt t rande, ienl ighetmed4a^förordningen(2003:615j om etikprövning 
av forskning som avser människor. Klagandenbegär ett sådant yttrande oeb ansökanbör 
därför återförvisas till den regionala etikprövningsnämnden. 

Gentrala etikprövningsnämnden undanröjer den regionala etikprövningsnämndensiGöteborg 
beslut och å t e r f ö r 

Gentrala etikprövningsnämndens beslut får enligt ^^^etikprövningslagen inte överklagas. 

Oetta beslut bar fattats av Severin Blomstrand, Bengt Gustafsson, Lena Näslund, Peter 
Höglund, Ingrid Sahlin, Anders Brändström och Ann^ennerberg efter föredragning av Peter 
Höglund.Iden slutliga handläggningen har dessutomdeltagit ersättarna Garina Gunnarsson, 
Bimbi Gllberg, BirgittaHubinette, BlinaMäki-Porkko, Kjell Asplund, fens Rydgrenoch 
kanslichefen Jörgen Svidén. 

På Gentralaetik^^vmng^nämndens vägnar 

Postadress 
Centrala etikprövningsnämnden 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 

Gatuadress 
Västra Järnvägsgatan 3 

Telefon 
08-546 77 610 vx 

Fax 
08-546 441 80 
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: Dnr: Exp. 2015-01-26 
930-14 

SU/Sahlgrenska 
Inst för kliniska vetenskaper j ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 
Avd för anestesiologi/intensiwård 
413 45 Göteborg I Ink 2015 "DZ" 2 0 

u. 

Forskningshuvudman: Göteborgs universitet 
G2-?o(r 

Närvarande beslutande: 
Lars-Åke Ström, ordförande 
Jesper Lundgren, vetenskaplig sekreterare 
Ledamöter med vetenskaplig kompetens: 
Elisabeth Björk Brämberg 
Johan Berlin 
Bengt Briilde 
Kerstin Grunden 
Karin Klinga Levan (deltog ej i ärende 991-14) 
Peter Korp 
Anna Nordenstam 
Bibbi Ringsby Jansson 
Helle Wijk 
Ledamöter som företräder allmänna intressen: 
Bengt Femström 
Beatrice Toll 
Ingmarie Torstensson 

Robert Engström (deltog ej i ärende 969-14 samt 991-14) 

Projekttitel: Etiska värderingar hos läkarstudenter 

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden 
i Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 19 januari 2015 

Föredragande: Johan Berlin 

Avvisas 

Eftersom datainsamlingen redan är genomförd har nämnden betraktat ansökan som en 
begäran att få använda ett befintligt register av data från en del av undervisningen på 
läkarprogrammet. Nämnden finner dock att den beskrivna studien inte kan betraktas som 
forskning. Den saknar vetenskaplig frågeställning relaterad till tidigare forskning. Den har 
heller ingen forskningsplan. Nämnden finner därför att ansökan ska avvisas. 

Beslutet kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Skrivelsen ska vara ställd till 
Centrala etikprövningsnämnden men skickas eller lämnas till Regionala etikprövnings
nämnden i Göteborg. Överklagandet ska vara underskrivet av behörig företrädare för 

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 
& w -#7, #5.30 
Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg 

057-7366327, .^6"632% / a f 63 23, 7%%.- 057-736" 69 73 
www.epn.se 
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forskningshuvudmannen. Denne kan lämna fullmakt till forskaren att skriva under. Bifoga i så 
fall fullmakten. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring som N i 
begär. Överklagandet ska ha kommit in till Regionala etikprövningsnämnden senast tre 
veckor från det att klaganden fick del av beslutet. 

Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar: 


