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ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Uppsala, avdelning 3, övrig forskning, beslut den 20
augusti 2014, dnr 2014/221.
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen).
Projekttitel: Betydelsen för barn och familjer av ökad samverkan kring bara och familjer i
riskzonen.

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Forskningsprojektets övergripande syfte uppges vara att utveckla kunskap för ökad
samverkan mellan bara- och vuxenvård inom socialtjänsten. Fem kommuner har tillfrågats
om medverkan i projektet som bedrivs inom ramen för det utvecklingsarbete som Sveriges
Kommuner och kandsting bedriver kring ökad samverkan inom socialtjänsten mellan
personer som arbetar med missbruk respektive med barn. Om en förälder är intresserad av att
delta i projektet förmedlar socialsekreteraren kontakt med forskarteamet, som därefter
kontaktar vårdnadshavare och barn för att bestämma tid och plats för de intervjuer som är
aktuella i forskningsprojektet. Enligt planen för forskningen ska barnen vara mellan 6 och 18
år gamla.
Forskningen har - efter komplettering - godkänts av den regionala etikprövningsnämnden
med bl.a. villkoret att en undre åldersgräns för barnen ska sättas till 12 år för enkäter och
intervjuer "dä det starkt kan ifrågasättas om svaren från barn yngre än 12 år är tillräckligt
valida för att vara ett kunskapstillskott". Vidare anförde nämnden att den begränsade nyttan
av svar med bristande validitet bedömdes inte kunna väga upp det integritetsintrång som
enkäterna/intervjuerna med yngre bara medför.
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

Sld2(2)
Klaganden önskaratt d e t t a v l l l k o r u n d a n r ö j s o e h a n f ö r a t t d e t h e g r ä n s a r m ö j l l g h e t e m a t l l l
kunskapsutveekllng mom ett angeläget område, som prioriteras av regerlngenlden nationella
strategin för alkohok, narkotika-, dopnlngs-oeh tohaksfrågor.
Centrala etikprövningsnämndens hedömning
Den regionala etikprövningsnämnden ställde nop ett villkor heträfrande användning av
enkäter till oeh intervjuer av kam på det sättet att en undre åldersgräns sattes 111112 år. Som
motiv uppgavs att det kan starkt ifrågasättas om svar från hamyngre än 12årärtillräekligt
valida, men någon närnraregrundför detta påståendegavsinte.rvlot detta anför klaganden
hl.a. att den regionala etikprövningsnämnden tidigare godkänt studier med den strukturerade
delaktighets oeh hehovslntervjn som
förskargrnppenCHlkO
som ska användas 1 den nn aktnella förskningen. Vidare anför klaganden att dessa
hamintervjuer har prövats oeh hefönnits valida för åldersgruppen 7-15år.
Centrala etikprövningsnämnden tinner att det som klaganden har anfört kan aeeepteras som
skäl för att undanröja villkoret.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer det överklagade villkoret.
Centrala etikprövningsnämndens heslnt tar enligt37^etikprövningslagen inte överklagas.
Oetta heslnt har rattats av Severin Blomstrand, Bengt Cnstatsson, Lena Näslund, Peter
Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström oeh Ann ^ennerherg etter föredragning av
Peter Högrand. i den slutligahandläggningen har dessutom ersättaren Carina Cunnarsson
deltagit
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SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN
Örebro universitet
701 82 Örebro
Forskare som genomför projektet:
Inst. för hälsovetenskap och medicin
Örebro universitet
701 82 Örebro

UPPGIFTER OM FORSKNINGSPROJEKTET ENLIGT ANSÖKAN
INKOMMEN TILL NÄMNDEN 2014-05-14 SAMT INKOMMEN
KOMPLETTERING 2014-07-30
Projektbeskrivning:
Betydelsen for barn och familjer av ökad samverkan kring barn och familjer i
riskzonen

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala meddelar följande
BESLUT
Nämnden bifaller ansökningen efter komplettering och godkänner med stöd av
6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor den
forskning som anges i ansökan, med följande villkor:
En undre åldersgräns ska sättas till 12 år för enkäter/intervjuer, då det starkt kan
ifrågasättas om svaren från barn yngre än 12 år är tillräckligt valida för att vara
ett kunskapstillskott. Den begränsade nyttan av svar med bristande validitet
bedöms att inte kunna väga upp det integritetsintrång enkäterna/intervjuerna
med yngre barn medför.
I samtyckesblanketten ska anges att Örebro universitet är forskningshuvudman.
Erinran
Godkännandet upphör att gälla om forskningen inte har påbörjats inom två år
efter slutgiltigt beslut.

Adress
Box 1964
751 49 Uppsala

Telefon
018-4717400

Fax
018-4717410

E-post
registrator@uppsala.epn.se
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BESLUTET FÅR ÖVERKLAGAS
Se bifogad anvisning.

På nämndens vägnar
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Erik Göransson
Ordförande

Beslutande: Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Staffan Hygge miljöpsykologi (vetenskaplig sekreterare), Bo Lewin sociologi
(vetenskaplig sekreterare), Henry Cöster teologi (föredragande), Marie Louise
Hall-Lord vårdvetenskap, David Kronlid etik och didaktik, Annica Löfdahl
Hultman pedagogiskt arbete, Ann-Margret Rydell utvecklingspsykologi, Gun
Sundberg nationalekonomi, Greta Ågren etologi
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Sture Beckman, Christer Hoel, Barbro Larsson, Lina Nordquist

Exp. till:
Forskare:
Inst. för
hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, 701 82 Örebro

Adress
Box 1964
751 49 Uppsala

Telefon
018-4717400

Fax
018-4717410

E-post
repistrator@uppsala.epn.se

