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KLAGANDE
Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
Box 230
171 77 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 5, beslut den 17 november 2004
Dnr 04-746/5

f- SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Intervjuundersökning/pilotstudie av unga homo- och bisexuella
personers psykiska hälsa

Regionala etikprövningsnämndens beslut

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

Centrala eti_kprövningsnämndens bedömning .

Ansökan avser en intervjuundersökning av unga homo- och bisexuella personers psykiska
hälsa. Undersökningen är en pilotundersökning och skall genomföras på uppdrag av
Folkhälsoinstitutet. Den regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökningen, eftersom
nämnden ansett att de vetenskapliga frågeställningarna inte kan besvaras utan kontrollgrupp
och med så litet antal forskningspersoner som planeras. Klaganden har överklagat beslutet
och lämnat ett antal förtydliganden till den ursprungliga ansökningen.

C-
' ' Med hänsyn till att studien bygger på informerat samtycke från forskningspersonerna, vilka

fyllt 15 år och får antas inse vad forskningen innebär för dem, och inte innefattar fysiskt
ingrepp eller någon annan sådan åtgärd som avses i 4 § etikprövningslagen finner Centrala

(- . etikprövningsnämnden att den inte faller inom tillämpningsområdet för nämnda lag. Den
{ regionala etikprövningsnämnden borde därför inte ha prövat frågan om godkännande.

Klaganden har i emellertid i sin ansökan begärt ett rådgivande yttrande för det fall nämnden
finner att forskningsprojektet inte faller inom lagens tillämpningsområde. Ärendet bör därför
återförvisas till den regionala nämnden.

Med undanröjande av det överklagade beslutet visar Centrala etikprövningsnämnden ärendet
åter till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm för fortsatt behandling.

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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Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

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

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Protokoll 2004/5:!)
Sainjnantxäde 2004-11-17

Sal Asklepios. lid 8.30—12.30

Ledamöter

Övriga närvarande
(deltar inte i besluten)

Gerhard Gammer, ordförande
Claes-Robert Julander, vetenskaplig sekreterare
(företagsekonomi)
Marcia Så Cavalcante (filosofi)
Siv Fischbein (specialpedagogik)
Sigbritt Karlsson (polymera matenalens tekniska,
miljömteraktion)
Staffan Marklund (arbetshälsa), deltar inte i ärendena 04-693/5
och 04-740/5
Hans Ruin, (filosofi)
Britt af Klinteberg//w>vto/og7j; deltar inte i ärendena 04-693/5 och
04-740/5
Vera Segreus (sociologi) ) ; deltar inte i ärende 04-810/5
Michael Tåhlin (sociologi)
Margareta Törnqvist (miljökemi)
Dorothea Hårleman, (allmänföreträdare)
Gösta Johansson, (allmänföreträdare)
Anders Rehn (allmänföreträdare)
Annika Sandström (allmänföreträdare)
Brit Rundberg (allmänföreträdare

Ann-Christin Becker, administrativ sekreterare
Elisabeth Nordeman, administrativ sekreterare tom 04-759/5

§1

§2

§3

§4

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Nämnden överlåter åt den vetenskaplige sekreteraren att avgöra ärenden efter
inkomna kompletteringar om inte något annat sägs under respektive ärende.

Ansökningar om etikprövning, se Bilaga.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i
avdelning 5 äger rum onsdagen den 15 december 2004.

Stockholm som ovan

Gerfiärd Gammer
Ordförande

Claes-Robert Julander
Vetenskaplig sekreterare

Kopians överensstämmelse
med angp^A intygas:

171 77 Stockholm

Besöksadress
Nobels väg 12 A

Telefon
08-524 866 61 Aiui-Christin.Becker@adrnin.ki.se



04-746/5 Sökande: Stockholms läns landsting
Britt af Behörig företrädare: 
Klinteberg Projekt: Intervjuundersökning/pilotstudie av unga homo- och bisexuella

personers psykiska hälsa.
Forskare som genomför projektet: 

BESLUT

Nämnden avslår ansökningen. Forskningens vetenskapliga frågeställningar
kan inte besvaras, bl. a. eftersom kontrollgrupp saknas och att antalet
forskningspersoner är för litet. Den förväntade nyttan av forskningen
uppväger därför inte de etiska risker som är förknippade med forskningen.

Hur man överklagar, se särskild information.

Häi ined intygas att kopian överensstämmer med originalet

Ann-Christin Becker
Administrativ sekreterare

Exp 26/1 I 2004

Kopians överen^ämmelse
med 0r#6#Lairygas:


