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Till: 
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Från: Linda Stridsberg För CEPN Kansli 
Skickat: den 31 maj 2013 15:56 
Till: 
Ämne: SV: Olämplig annonsering för klinisk prövning? 

Hej , 

Tack för ditt mail. Kliniska läkemedelsprövningar faller under Läkemedelsverkets tillsyn, varför CEPN inte kommer att 
upprätta ett ärende. 

Vänligen, 

Linda 

CEPN kansli 

Från:  
Skickat: den 14 maj 2013 11:17 
Till: CEPN Kansli 
Ämne: Olämplig annonsering för klinisk prövning? 

Jag talade i dag med Lovisa Roseli på telefon angående en annons som jag sett på internet. Lovisa föreslog att jag 
skulle skriva in med annonsen och be att ni tar en titt. 

Det gäller en studie av depressionsbehandling. Jag fick av en slump syn på följande annons: 
http://www.clinlife.se/lpg/1319/l?aclid^CNrCnaiJlbcCFYF6cAodqDEAeO 
Bifogar också densamma som en skärmdump från hemsidan (fil 1). Jag skulle vilja ifrågasätta om annonsen är saklig. 
Den har ett känslomässigt anslag och innehåller ingen information om vem som står bakom studien. Uppmaningen till 
en deprimerad person att "överväga sina alternativ" kan vara olämplig i vissa fall. 

Om man registrerar sig och går vidare kommer man till en något mera utvecklad information om studien, som jag 
skrev ut och bifogar (fil 2). Tyvärr försvinner en del av sidformateringen i pdf-utskriften, men texten är densamma. Ej 
heller här framgår vem som är huvudman för studien. 

Jag kontaktade i dag företaget Clariness, som driver hemsidan Cl in Life, per telefon. Jag fick tala med en representant 
för företaget i Zurich vid namn , som berättade att forskningen inklusive annonseringen är etikprövad, 
men att det är en affärshemlighet vem som är huvudman och vilken nämnd som har prövat forskningen. 

Mitt eget intresse i frågan är helt allmänt. Som forskare önskar jag att kliniska prövningar annonseras på ett sätt som 
är ägnat att bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende. Jag skulle därför vilja be att etikprövningsnämnden 
tittar på denna annonsering. Detta är inte i dagsläget en begäran om att öppna ett tillsynsärende, men om ni tror att 
det skulle vara värt att göra det så inkommer jag gärna med en sådan begäran. 

Bästa hälsningar, 
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