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Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Ärendet avser två delprojekt som syftar till att utifrån s.k. Lex Sarah-utredningar beskriva 
vårdkulturen inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Frågeställningarna ska belysas 
med en hermeneutisk-fenomenologisk metod och fokuserar framför allt på underliggande 
antaganden och värderingar inom vården vid kommunalt drivna vårdhem för äldre och 
funktionshindrade. I det första delprojektet kommer det skriftliga underlaget till beslut i 
Lex Sarah-utredningar som slutförts i tre kommuner under 2007 att granskas. Kommunerna 
har valts med syfte att få variation utifrån vissa demografiska förhållanden. Tillstånd att få del 
av utredningarna söks hos ansvarig verksamhetschef i respektive kommun. I det andra 
delprojektet kommer man att välja ut tre Lex Sarah-utredningar som pågår eller just avslutats. 
Syftet är att belysa frågeställningarna genom öppna intervjuer med de boende, vårdpersonal, 
närstående chefer, tjänstemän och politiker som är indirekt berörda av ärendet. Vidare 
kommer man att skaffa information via s.k. fokusgrupper samt genomföra en 
observationsstudie som gäller studier av den fysiska miljön i ett kommunalt äldreboende. Det 
slutliga urvalet av forskningspersoner blir beroende av fallens utveckling. Deltagarna väljs 
kontinuerligt under processens gång i syfte att utveckla eller klargöra tidigare slutsatser 
(enligt s.k. snowball-sampling). Man kommer att exkludera polisiära ärenden eller ärenden 
som endast fokuserar på en specifik person. Det poängteras att studien är helt skild från den 
pågående utredningen. I den andra delstudien inhämtas på samma sätt samtycke till hela 
projektet av verksamhetschefen som också ger förslag på lämpliga utredningar. 
Intervjupersoner och deltagare i fokusgrupper ger sitt informerade samtycke och personer 
som arbetar i den aktuella miljön som ska studeras i observationsstudien kommer också att 
informeras om studien. Studierna är del i ett doktorandarbete under handledning av två 
vetenskapligt meriterade forskare. 
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Den regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökan med hänvisning till att 
vetenskapligt syfte, frågeställningar, forskningsmetod och kunskapsvinster liksom studiens 
urval av förskningspersoner är alltför otydliga samt att kravet att ansvarig handledare ska stå 
bakom ansökningen inte är upplyllt. 

Sökanden harisitt överklagande ytterligare förtydligat att det rör sig om två delstudier, dels 
en studie avbeftntligadokument,dels tre fallstudier som inkluderar djupintervjuer samt att 
metodernaför dennatyp avfenomenologiskforskningbaseraspå vetenskapligt etablerad 
metodik. 

^em^^aIa t̂ikp_röv î___igŝ äm^de___tŝ döm î___Lg 

Det får numeraansesklai^tatt sökandens handledare^enprofössor i omvårdnadochen 
docent^står bakom ansökningen. 

Nämnden konstaterar att studien sannolikt kommer att beröra behandling av känsliga 
personuppgifter eftersom såväl studier av dokument som intervjuer kommer att gälla 
förhållanden inom kommunala vårdenheter. Av forskningsplan samt av de förtydliganden 
som givits av sökanden framgår att det ftm^s vetenskaplig kompetensibakgrunden och man 
kommer att arbeta med för denna typ av forskning etablerad metodik. Detta gör det sannolikt 
att forskningen kommer att ge viss eftersökt kunskap angående vårdkulturen inom 
kommunernas vård- och omsorgsverksamhet. Även om det kan vara känsligt för olika 
deltagande forskningspersoner som är inblandade i en Lex Sarah-utredning att delta i 
intervjuer och fökusgrupperftnris dock en tydlig ftivillighet och möjlighet att när som helst 
avbryta deltagandeistudien. Det ftamhållsocksåiforskr^ingspersonsinförmationerna att all 
införmation behandlas med sekretess och att denria också gäller gentemot utredarna, centrala 
etikprövningsnämnden menar att riskerna ärsmå och kan uppvägas av viss kunskapsvinst 

Med upphävande av Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut godkänner 
centrala etikprövningsnämnden den förskning som avses med ansökningen. 

centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt37^etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av föhan Munck, Lennart Lindgren, cisela Dahkruist, O ^ n 
föhansson, Anders Brändström och LlolgerLuthman efter föredragning av ^i^l_3 Dahlquist. 
Vid den slutligahandläggningenhar dessutom närvarit ersättarna Anitha Bondestam och 
Sighild^estman-Naeser samt juristen Beatrice fösephson. 

På centrala etikprövningsnämndens vägnar 
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PUNKT ÄRENDE BESLUT 

Ansökan om etikprövning 
Forskningshuvudman: Linköpings universitet 
Forskare: , Linköpings universitet 
Projekt: Vårdkultur inom vård- och omsorg. Vårdandet som det framträder i kommunemas Lex 
Sarah utredningar 
Dm: 247-09 
Föredragande: Lena Agevall 

Nämnden beslöt avslå ansökan med hänvisning till att 
vetenskapligt syfte, frågeställningar, forskningsmetod 
och kunskapsvinster, liksom studiens urval av 
forskningspersoner är alltför otydliga samt kravet att 
ansvarig handledare skall stå bakom ansökan inte är 
uppfyllt. 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
c/o Hälsouniversitetets kansli 
Sandbäcksgatan 7 
581 83 LINKÖPING 
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Adm sekr Anna Alexandersson 013 - 22 70 30 
E-mail: anna.alexandersson@linkoping.epn.se 
Adm sekr Margaretha Birgerson 013-22 16 75 
E-mail: margaretha.birgerson@linkoping.epn.se 
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PUNKT ÄRENDE BESLUT 

Vid protokollet Justeras 

Margaretha Birgerson 
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