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SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen).
Projekttitel: Familjefokuserat omhändertagande av föräldrar i samband med anestesi av barn
0-10 år.

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Enligt projektbeskrivningen är syftet att beskriva vårderfarenheter bland föräldrar till barn
som sövts i samband med planerad undersökning eller kirurgi. A v ansökningshandlingarna
framgår att studien ingår som ett examensarbete i mastersprogrammet inom omvårdnad.
Sökanden har på förfrågan från den regionala etikprövningsnämndens kansli svarat att ett
rådgivande yttrande önskas om nämnden finner att projektet inte faller inom
etikprövningslagens tillämpningsområde.
Den regionala etikprövningsnämnden har avvisat ansökan och har angivit som skäl att det
planerade projektet utgör ett uppsatsarbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på
grundnivå och därför inte omfattas av etikprövningslagen.
Klaganden begär att forskningen ska prövas i enlighet med etikprövningslagen och uppger nu
bl.a. att insamlade uppgifter kommer att ligga till grund för vetenskapliga publikationer vilka
kan komma att ingå i ett framtida doktorandarbete.

Postadress
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Gatuadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

Fax
08-546 44180
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Centrala etikprövningsnämndens oedömnlng
Det framgår numera att man avser att publicera resultatet av studien 1 en vetenskaplig
tldskrlfr. Projektet ska utföras under överinseende av en förskare som bar den vetenskapliga
kompetens som bebövs. Enligt etikprövningslagens bestämmelser, oeb med beaktande av den
praxis som Centralaetlkprövmngsnämndensedantldlgareutveeklat,utgörprojektetdärför
sådan försknlng som ska prövas av en etlkprövnlngsnämnd.
Den regionala etikprövningsnämnden kar Inte prövat ansökningen 1 sak. Den första
sakprövningen bör Inte genomföras av Centrala etikprövningsnämnden, som är
överprövnmgsrnstans.
Ärendet
bör
därför
återförvisas
till
den
regionala
etikprövningsnämnden för förtsattbandläggmng.

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer den regionala etikprövningsnämndens i Umeå
beslut och återförvisar ärendet dit för fortsatt handläggning.

Detta beslut har fattats av Severin Blomstrand, Peter Höglund, Ingrid Sahlin, Anders
Brändström, Bengt Gustafsson, Lena Näslund och Ann Wennerberg efter föredragning av
Peter Höglund. V i d den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Carina
Gunnarsson, Elina Mäki-Torkko och Birgitta Hubinette samt kanslichefen Jörgen Svidén.
Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
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Punkt 11
Föredragande: Elisabeth Berg
Sökande:
Umeå Universitet
Behörig företrädare:
Projekt:
Familjefokuserat omhändertagande av föräldrar i samband med
anestesi av barn 0-10 år.
Forskare som genomfor projektet:

Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Beslut
Nämnden bedömer att projektet utgör ett uppsatsarbete som utförs
inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och därför inte
omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor, se 2 §.
Etikprövningsnämnden avvisar ansökan.
HUR M A N ÖVERKLAGAR, se särskild information.
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