
AlolO 
1 

Centrala etikprövningsnämnden 
• 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 

2012-12-28 

Bästa , 

") 
Ärende T 7-2012 

Tack för Ditt brev den 21 november 2012 och för de kompletterande uppgifter som Du har 
lämnat per telefon. 

Din anmälan gäller Dr  som enligt vad Du anger utan rimlig förklaring har öpp
nat och läst Dina journaler från våren 2010 till slutet av 2011. Du önskar få reda på om 

 utan Ditt tillstånd har använt Dina journaluppgifter för en forskningsstudie rörande 
Metadon-användning. 

har uppgett att han inte har varit inblandad i någon Metadonstudie men 
tror att den studie Du syftar på är den s.k. ROD-studien (Rapid Opioid Detoxification). I 
studien undersöker man hur snabbavgiftning av opioder under sedering på intensiwårdsav-
delning fungerar. Enligt  har Du aldrig varit aktuell för en sådan insats och 
därmed aldrig varit bedömd för inkludering i ROD-studien. Inte heller har Du varit aktu
ell för någon annan forskning som letts av honom. 

Vi har tagit del av Södertörns tingsrätts dom den 25 oktober 2012, i mål nr B 6045-12.1 detta 
mål var  åtalad för dataintrång bestående i sju fall av olovlig joumalöppning 
avseende Din journal. Som Du vet blev  frikänd. 

Du har uppgett att det i själva verket rörde sig om 39 fall av olovlig journalöppning och att Du 
har anmält de journalöppningar som inte prövats av domstol till Socialstyrelsen. 

Centrala etikprövningsnämnden kan pröva frågor rörande journalöppning bara om de haft 
samband med forskning som antingen utförts utan erforderligt godkännande enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning forskning som avser människor eller också utförts i strid med vill
kor som lagts fast av etikprövningsnämnd. På grundval av den utredning som har gjorts i ären
det finns det ingen anledning att anta att så är förhållandet i detta fall. Om den utredning som 
enligt Dina uppgifter kommer att göras av Socialstyrelsen skulle föranleda det ber vi Dig att 
återkomma. 
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Centrala etikprövningsnämnden vidtar ingen ytterligare åtgärd i ärendet. 

Med vänliga hälsningar 

/ ^ L 
Johan Munck 
Ordförande 

Kopia till Dr , Karoliska Sjukhuset 


