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SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar - en studie av
självkänsla, utsatthet och psykiska hälsa

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga

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

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Studien avser att via frågeformulär undersöka döva och hörselskadade ungdomar, utan tecken
på mentalt handikapp, med avseende på psykisk hälsa, självkänsla och utsatthet bl.a. för
sexuella övergrepp. Studien bygger på eget informerat samtycke och svarsformulären
besvaras helt anonymt, inlämnas i form av igenklistrade kuvert. Vidare kommer ungdomar
som upplevt oro, olust eller annat i samband med ifyllande av frågeformulären att erbjudas
samtal.

Den regionala etikprövningsnämnden har avslagit ansökningen utan annat skäl än att
nämnden ser betydande risker för forskningspersonerna som inte uppvägs av studiens
vetenskapliga värde.

Klaganden har i sitt överklagande tydliggjort att den kunskap som studien syftar till att vinna
inte tidigare eftersökts i Sverige.

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 for nämnda lag.

Då klaganden angivit att forskningsresultaten är avsedda att publiceras i en internationell
vetenskaplig tidskrift, kan klaganden emellertid tänkas önska ett rådgivande yttrande. Ärendet
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bör därför återförvisas till den regionala etikprövningsnämnden för ett motiverat rådgivande
yttrande, för det fall att klaganden önskar ett sådant.

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

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövnings 1 agen 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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§2

utdrag

Ansökningar om godkännande av forskningsprojekt.
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Punkten 5

Forskningshuvudman
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Forskare som genomför projektet



Projekttitel
Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar - en studie av
självkänsla, utsatthet och psykiska hälsa

Nämnden ser betydande risker för forskningspersonema vid en
undersökning i enlighet med ansökan. Dessa risker uppvägs enligt
nämndens bedömning inte av undersökningens vetenskapliga värde.

Ansökan avslås.

Beträffande hur man överklagar, se bilaga 1.

Att den avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:

Irene Barsegärd, administrsffiv sekreterare


