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SAKEN

Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen).
Projekttitel: Kronobiologiska metoder inom psykiatrisk slutenvård i Göteborg.

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Ansökningen omfattar tre delprojekt angående användning av kronobiologiska metoder inom
psykiatrisk slutenvård:
1) Inrättande av en prospektiv databas där alla tillfällen av kronobiologisk behandling
registreras för att användas till forskning.
2) En randomiserad tvåarmad parallellgruppstudie till vilken 50 patienter rekryteras.
3) Retrospektiv jämförelse mellan patienter som fått kronobiologisk behandling och
patienter som fått sedvanlig behandling.
Den regionala etikprövningsnämnden gjorde bedömningen att projektet inte kan rubriceras
som forskning och därmed inte faller inom etikprövningslagens tillämpningsområde.
Nämnden avvisade därför ansökningen. Den motivering som angavs var bl.a. att ansökan är
svårläst och att projektet mera får uppfattas som en implementeringsplan för kronobiologiska
metoder snarare än ett forskningsprojekt för att ta reda på om dessa metoder är användbara.
Det får uppfattas som att klaganden begär att projektet betraktas som forskning och att det
skall prövas enligt etikprövningslagen.
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Centrala etikprövningsnämndens bedömning
Projektet genomförs av en forskargrupp som uppger att man avser pubheera resultatet i
vetenskaplig tidskrift, vilket talar föratt projektet skabetraktas som forskning. Oessutom
Innehåller ett av delprojektet en randomisering mellan olika b e h ä n g
starktemotattbetraktaprojektet som rutinsjukvård. Änsöknmgenbör därför betraktas som
försknmg oeh prövas 1 enlighet med etikprövningslagen. Centrala etikprövningsnämnden,
somöverklagandemstans,bör Inte göra den första prövningen av denna sakfråga, Inte heller
avövrlgaförutsättnmgar att godkänn
den regionala nämnden.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer den regionala etiknrö^
heslut oeh återlorvisar ansökningen.
Oetta heslut har tittats av Severin Blomstrand, Bengt Gustafsson, Kiek^
Höglund,TinaOalianis, Anders Brändström oeh AnnWennerherg efter fö^
Högmod V i d den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Carina
Cunnarsson oeh Maria Ågren samt kansliehelen Anna-Karin Ahlgren.
Centrala etikprövningsnämndens heslntfårenligt37^etikprövningslagen inte överklagas.
På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Projekttitel: Kronobiologiska metoder inom psykiatrisk slutenvård i Göteborg

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden
i Göteborg, Medicinska avdelningen (M 2), den 24 mars 2014
Föredragande: Anne Börjesson Hanson
Avvisas
Nämnden har efter genomgång av kompletterande information i överklagandet till Centrala
etikprövningsnämnden ånyo tagit ställning till studien men finner ingen anledning att ändra
tidigare beslut om att avvisa studien. Detta beslut kommer att bifogas överklagandet, som nu
kommer att översändas till Centrala etikprövningsnämnden.
Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:
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