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CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 13-2005
2005-03-31

KLAGANDE
Jönköpings läns landsting
Kuratorsenheten
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut den 25 januari 2005
Dnr 211/04

SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); "Vada socialt nätverk? Hur lungcancerpatienter och närstående tänker
om socialt nätverk och socialt stöd relaterat till kuratorsenhetens metoder om nätverksarbete."

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Klaganden har i överklagande till Centrala etikprövningsnämnden yrkat att projektet
godkänns.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Undersökningen syftar till att med hjälp av intervjuer analysera uppfattningar om sociala
nätverk, dels hos 15 patienter som nyligen fått diagnosen lungcancer, dels hos 15 av deras
anhöriga. Intervjuerna kommer att vara av kvalitativ karaktär och bandinspelas för senare
analys. Projektet genomförs av en socionom som genomgått grundläggande utbildning i
utvärderingsvetenskap och projektet bekostas av forskningsmedel. Socionomen har en
handledare som är docent vid Linköpings universitet.

Den regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökningen med hänvisning till att
riskerna för den redan utsatta grupp som avses med projektet anses betydande medan nyttan
kan anses vara ringa samt till att det inte finns något angivet motiv för valet av
undersökningsgrupp.

Det intervjuförfarande som projektet avser faller inte inom etikprövningslagens
tillämpningsområde, eftersom deltagande i intervjuerna är frivilligt och metoden inte syftar
till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. För att kunna tillfråga möjliga
intervjupersoner om deltagande i projektet kan klaganden visserligen tänkas arbeta med
personuppgifter, men den personuppgiftsbehandling som det då blir fråga om - och som
förutsätter att klaganden har fått del av namn och diagnosuppgifter efter sedvanlig
sekretessprövning eller med de berörda personernas samtycke - är inte i sig underkastad krav
på godkännande enligt etikprövningslagen. Projektet faller således utanför
etikprövningslagens tillämpningsområde.

Postadress
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Gatuadress
Regeringsgatan 56

Telefon
08-546 77 610 vx 08-546 441 55
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Ärendet skall på grund av det anförda återförvisas till den regionala nämnden för
ställningstagande till frågan om rådgivande yttrande.

Med undanröjande av det överklagade beslutet återförvisar Centrala etikprövningsnämnden
ärendet till Regionala etikprövningsnämnden i Linköping för fortsatt behandling.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Pehr Olov Pehrson, Charlotte Signahl, Gisela
Dahlquist, Sighild Westman-Naeser, Bo Petersson och Ulrik Ringborg efter föredragning av
Gisela Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit Anitha Bondestam,
Peter Höglund och Eva Tiensuu Janson samt kanslichefen Eva Grönlund.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Närvarande: Ledamöter
C Lindgren
G Colnerud
A-C Cederborg
SWelin
B E Eriksson
G Halidén
M Clark Nelson
I Grandin
H Rydström

Övriga:

kammarrättsråd, vice ordförande
professor, vetenskaplig sekr, p 1-9, 11-14
docent, pl-11
professor, p 3-14
professor, p 1-7, 9-14
professor, p 1-7, 9-14
professor
docent
docent

Ledamöter som företräder allmänna intressen
A Henriksson landstingsråd
G Johansson undersköterska
N-G Wenhov pastor, p 1-6
Å Svensson kommunalråd, p 1-6

M Birgerson adm sekr

PUNKT ÄRENDE BESLUT, ÅTGÄRD

7. Ansökan från Jönköpings läns landsting.
Forskare:  "Vada socialt nätverk? Hur lungcancerpatienter och närstående
tänker om socialt nätverk och socialt stöd relaterat till kuratorsenhetens metoder om
nätverksarbete".
Föredragande: Helle Rydström
Dnr: 211/04

Nämnden beslöt avslå ansökan. Motiv för val av
undersökningsgrupp redovisas inte. Nämnden anser att
de etiska riskerna för denna redan utsatta grupp är
betydande och nyttan för dem kan vara ringa.

#M

Margaretha Birgerson
adm sekreterare

Utdragsbestyrkan: £ |

Adress:
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Hälsouniversitetets kansli
Linköpings universtet
581 83 LfNKÖPtNG

Gunnel Colnerud
vetenskaplig sekr

'til ZuHU'u

Claes Lindgren
vice ordförande

Kontaktpersoner Telefon:

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


