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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avdelning 3, beslut den 15 januari 2014, dnr 
2013/2134-31/3. 

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

Projekttitel: Attityder till interprofessionell samverkan och lärande inom området bensår. 

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Bakgrunden till projektet uppges vara en bristande samverkan mellan olika yrkesgrupper 
inom primärvården beträffande behandling av bensår. Den grundläggande frågeställningen är 
att undersöka vilka attityder sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, allmänläkare och 
distriktssköterskor har angående varandras profession och samarbete. Vidare om dessa 
attityder förändras efter interprofessionella utbildningsmoment. 

Den regionala etikprövningsnämnden avvisade ansökan och angav som skäl att det planerade 
projektet utgör kvalitetssäkring och inte är att betrakta som forskning i etikprövningslagens 
mening. Nämnden ansåg sig därför förhindrad att ta upp ansökan för prövning för 
godkännande och att den inte heller kunde ge något rådgivande yttrande. 

Klaganden begär att forskningen ska prövas i enlighet med etikprövningslagen och har 
särskilt önskat få ett rådgivande yttrande. 

Postadress Telefon Fax E-mail Hemsida 
Centrala etikprövningsnämnden 08-546 776 10 08-546 441 80 kansl i@cepn.se www.epn.se 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 S T O C K H O L M 
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Oet framgår av beskrivningen av projektet i ansökningshandlingarna att projektet bar en 
forskningsfrågeställning, avses bli pnblieerat både i en vetenskaplig tidskrift oeb i en 
akademisk avhandling oeb ska ntföras nnder överinseende av en forskare som bar den 
vetenskapliga kompetens som behövs, enligt etikprövningslagens bestämmelser, oeb med 
beaktande avden praxis somCentrala etikprövningsnämnden sedan tidigare ntveeklat,ntgör 
projektet därför sådanforskning som ska prövas av etikprövningsnämnd. 

Oen regionala etikprövningsnämnden bar inte prövat ansökningen i sak. Den första 
sakprövningen bör inte genomföras av Centrala etikprövningsnämnden, som är 
överprövningsinstans. Ärendet bör därför återförvisas till den regionala 
etikprövningsnämnden för fortsatt bandläggning. 

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer den regionala etikprövningsnämndens i 
Stockholm beslut oeh återta 

Oetta heslut har fattats av Severin Blom 
Höglundarna Oalianis, Anders Brändström oeh Ann^ennerherg efter föredragning av Peter 
Höglund. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Carina 
Cunnarsson, Kjell Asplund oeh Maria Ågren samt kanslichefen Anna-Karin Ahlgren. 

Centrala etikprövningsnämndens heslut får enligt 37^etikprövningslageninteöverklagas. 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 
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Avdelning 3 

Ordförande 
Håkan Julius 

Ledamöter ined vetenskaplig kompetens 
Agneta Nordenskiöld vetenskaplig sekreterare. 
Taha Hirbod Alexandersson (infektionssjukdomar), deltar inte i ärendena 2013/2149 och 
2013/2170 
Stefan Borg (allmän psykiatri) 
Maria Peychting (miljömedicin, epidemiologi) 
Tomas Wester (ham- och ttngdomskirurgi, miopedisk kirurgi) 
Jonas Bergh (cäncerforskning), deltar, inte i ärendena 2013/2147, 2013/2149,2013/2151 och 
2013/2170 
Mårten Rosenkvist (kordiplogijydätar inte i ärende 2013/2092 
Björn Wrangsjö (barn- och ungdomspsykiatri) 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 
Filip Joelsson 
Katarina Sjölander 
Per-Arne Hammarström 

Administrativ sekreterare 
Anne Manninen 

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

g 2 Den administrativa sekreteraren anmäler att den vetenskaplige sekreteraren sedan 
föregående möte den 4 december 2013 fattat beslut i 13 ärenden som avser ändring äy 
godkännande, 

§ 3 Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga. 

§ 4 Med stöd av;27 § tredje stycket etikprövningslagen beslutas att lämna Över till 
ordföranden och den vetenskapliga sekreteraren att ompröva beslut enligt 27 § 
förvaltningslagen. 

§ f y ö n l f ö r a n d e n förklarar mötet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 3 

iimwumk 
Ordförande 

Agneta Nordenskjöld 
Protokollförare, vetenskaplig sekreterare 

postadress 
F E 288 

PakeWBesoksaörese 
Nobels Väg 6, plan: D3 

Telefon 
08-524 870 .00 

É-Post 
kansliffistockholm.epn.se 

171 77 S T O C K H O L M 
Org. Nummer 
202200 1576 

Fax 
08-524 866 99 

Webb 
www epn se 



Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
Protokoll 2014/3:1 

Utdrag ur protokoll från sammanträde den 15 januari 2014 i avdelning 3 

Dnr 2013/2134-31/3 Sökande: Karolinska Institutet 
Föredragande: Behörig företrädare:  
Maria Feychting Projekt: Attityder till interprofessionell samverkan och 

lärande inom området bensår 
Forskare som genomfor projektet:  

BESLUT 

Nämnden avvisar ansökan. 

Skäl 

Nämnden finner att det planerade projektet inte utgör 
forskning utan kvalitetssäkring som inte omfattas av lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. Nämnden är då förhindrad att ta upp ansökan för 
prövning för godkännande och kan inte heller ge något 
rådgivande yttrande. 

Hur man överklagar, se separat information. 

Beslut expedierat till behörig företrädare. 
Kopia för kännedom till ansvarig forskare. 

utdraget överensstämmer med originalet intygar: 


