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Slutlig skrivelse 

 

Vad som framkommit i ärendet aktualiserar inte någon åtgärd inom ramen för nämndens 

tillsynsverksamhet. Ärendet avslutas.    

 

I tjänsten 

 

 

 

 

 

Eva Grönlund 

Kanslichef 



Centrala etikprövningsnämnden 
• ^ ^ F ' C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D Dnr T 2-2008 

 

Ärende rörande anmälan 

 har till Centrala etikprövningsnämnden inkommit med en anmälan angående farhågor 
om hur viss forskning bedrivs och anför bland annat följande.  befarar att olaglig 
forskning pågår som involverar uppgifter om honom. På en rättspsykiatrisk klinik utfördes ett 
HCR-20 test på honom. Anmälaren har inte blivit informerad om resultatet av testet trots 
uttrycklig begäran därom. Vidare befarar anmälaren att testmaterialet kommer att användas som 
data till forskningsprojekt utan hans medgivande därom. Anmälaren har bifogat ett e-
postmeddelande med svar från  angående huruvida sådan forskning bedrivs vid 
kliniken. Enligt detta svar förekommer inga uppgifter om anmälaren i de två projekt som tidigare 
förekommit på kliniken. När det gäller framtida projekt intygas att anmälaren kommer att bli 
tillfrågad om det skulle bli aktuellt att ingå i framtida projekt.  riktar även i sin 
skrivelse kritik mot de diagnoskriterier för psykopat! som används och hänvisar till två 
tidningsartiklar, som han ingivit i ärendet. 

(Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har i skrivelse till  uppgett att man inte 
funnit något forskningsprojekt som  kunde vara berörd av). 

Vidare har anmälaren bifogat en tidningsartikel som beskriver ett av  och  
 genomfört forskningsprojekt i vilket  namn nämns och offentliggörs trots att 
 klart uttryckt att han inte vill ingå i något forskningsprojekt.  anser att detta strider 

mot etikprövningslagen. 

(Då jag tittar på denna artikel nämns det att de två ovan nämnda forskarna har gått igenom alla 
fall av dödligt våld mot barn mellan 1965 och 2007. Där nämns  namn som exempel i 
samband på en gärningsman som är av manligt kön och som saknar släktband till offret). 

Enligt 34 § lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 
etikprövningslagen, har den centrala nämnden tillsyn över efterlevnaden av denna lag och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillsynen bedöms bli aktuell i de fall 
anledning finns att anta att forskning som omfattas av lagen bedrivs utan att ha godkänts vid 
etikprövning eller att forskning bedrivs i strid med villkor som meddelats i samband med 
godkännande vid etikprövning. 

Centrala etikprövningsnämnden finner att vad som framkommit i ärendet inte aktualiserar någon 
åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet. 

Med denna skrivelse avslutas ärendet. 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax 
Centrala etikprövningsnämnden Klarabergsviadukten 82 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
c/o Vetenskapsrådet 
103 78 Stockholm 
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