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CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 9-2005
2005-03-11

KLAGANDE
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Umeå beslut den 11 januari 2005
DnrO4-179M

Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Projektet "e-Home Health Care @ North Calotte"

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Klaganden har i överklagande till Centrala etikprövningsnämnden yrkat att få möjlighet att
komplettera sin ansökan med de av den regionala etikprövningsnämnden begärda uppgifterna.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Studien syftar till utveckling, test och utvärdering av ett mobilt verksamhetssystem och är
avsedd att utföras genom enkäter och intervjuer bland personer som är 65 år eller äldre och
som erhåller hemtjänst inom Luleå kommun. Den regionala nämndens avslagsbeslut grundas
bl.a. på att det inte klart framgår om samtliga forskningspersoner är beslutskompetenta. Detta
framgår inte heller klart av överklagandet och de handlingar som bifogats detta, men Centrala
etikprövningsnämnden har från klaganden inhämtat att studien är avsedd att utföras endast på
forskningspersoner som har möjlighet att ge ett eget informerat samtycke. Med denna
utgångspunkt faller studien utanför etikprövningslagen och frågan om godkännande av
studien enligt nämnda lag är således inte aktuell. Den regionala nämndens avslagsbeslut skall
därför undanröjas.

Klaganden har i sin ansökan begärt, för det fall nämnden finner att studien inte faller inom
etikprövningslagens tillämpningsområde, ett sådant rådgivande yttrande som avses i 2 §
förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder. Ett sådant
yttrande kan inte lämnas av Centrala etikprövningsnämnden och ärendet skall därför
återförvisas till den regionala nämnden.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet
till Regionala etikprövningsnämnden i Umeå för fortsatt handläggning.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

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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Dnr Ö 9-2005

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Åsa Molde, Peter Höglund, Sighild Westman-
Naeser, Bo Petersson och Eva Tiensuu Janson efter föredragning av Peter Höglund. Vid den
slutliga handläggningen har dessutom närvarit Charlotte Signahl samt juristen Pia Carlsson.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar



Regionala etikprövningsnämnden

Avdelningen för medicinsk
forskning IEPN f

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2005-01-11

.Utdrag.

Dnr 04-179M §6/05
Föredragande: Gösta Bucht
Forskningshuvudman
Luleå tekniska universitet
Företrädare

Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet,

Forskare
Inst f hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, Boden

Projekttitel
"e-Home Health Care @ North Calotte". ID 304-6577-2003.

BESLUT
Projektet beskriver en viktig utveckling inom svensk sjukvård, införandet
av informations- och kommunikationsteknologi i hemmet, i detta fall ett
integrerat verksamhetssystem. Forskningsansatsen är aktionsforskning med
workshops, enkäter och olika kvalitativa ansatser. Väl beskrivna och
adekvata. Dock saknas i ansökan en beskrivning av vilka interventioner som
är tänkta och de försökspersoner som ingår är ej närmare beskrivna, annat
än att det är äldre i hemvård och hemtjänstpersonal. Då nämnden ej vet
vilka personer som ingår i projektet, om de exempelvis är
beslutskompetenta, och vad de utsätts för, går ansökningen ej att bedöma ur
etisk synvinkel. Nämnden avslår därför från etisk synpunkt ett
genomförande av projektet i dess här beskrivna form.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se särskild information.

Karin Axelsson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justeras
Stig Lindström
Bruno Hägglöf

Bestyrkes

Vid protokollet
Karin Gustafson

Karin Gustafson
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