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SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen)
Projekt: Psykologiska faktorer kopplade till ungdomar som skolkar.

Regionala etikprövningsnämndens beslut

se Bilaga

Ansökan avser en retrospektiv journalstudie omfattande ungdomar mellan 13-17 år som är
inskrivna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på grund av skolskolk. Studien syftar till
att beskriva mönster av psykologiska problem hos ungdomarna samt de behandlingsstrategier
som använts inom B U P . Rutinmässigt insamlade och datoriserade enkätdata i form av
"kvalitetsstjärnan", ett utvärderingsinstrument som förs vid start och avslut av en vårdkontakt
vars data finns lagrade i en landstingsdatabas, kommer att länkas till data som tas ut från den
datoriserade patientjournalen. Datauttag och länkning kommer att granskas inom
barnpsykiatrins lokaler som lyder under sjukvårdssekretess. Journaler från ca 2 000 ungdomar
som sökt B U P under åren 2008-2011 kommer att granskas. Informerat samtycke kommer inte
att inhämtas.
Den regionala nämnden har avslagit ansökan huvudsakligen av vetenskapliga skäl med
hänvisning till att andra förklaringsfaktorer än psykologiska måste beaktas samt att de
hypotesprövande delarna av studien är otydligt redovisade och att frågan om
behandlingsrutiner inte anses kunna besvaras.
I sitt överklagande har sökanden tydliggjort att studiens syfte i första hand är deskriptivt. Den
hypotesprövande ansatsen och frågorna om behandlingsrutiner har nu helt lyfts bort.
Centrala etikprövningsnämndens bedömning
Inledningsvis konstaterar nämnden att det här rör sig om behandling av mycket känsliga
personuppgifter rörande en grupp utsatta ungdomar och att forskningen är en del av ett
doktorandprojekt under handledning av en kvalificerad forskare. Det rör sig om en
retrospektiv registerstudie varför etikprövningslagens 3 § är tillämplig. Forskningen ska
utföras helt inom landstingets lokaler. Data kodas och en kodnyckel ska bevaras separat under
10 år. För att minska risken för s.k. baklängesidentifiering kommer man i de fall en
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specificerad grupp omfattar färre än fem individer inte ta del av individinformationen utan
bara arbeta med antal i den specifika gruppen.
Det problemområde som ska belysas är angeläget och studien kan ge viss kunskap. V i d en
sammanvägning finner nämnden att integritetsriskerna är små och uppvägs av
kunskapsvinsten i den nu reviderade forskningsplanen.

Med ändring av den regionala nämndens beslut godkänner Centrala etikprövningsnämnden
forskningen. Nämnden påpekar att verksamhetschefen måste göra en sekretessprövning inför
utlämnandet av data för forskningen och att forskningsdata inte får förstöras utan tillstånd från
Riksarkivet.
Detta beslut har fattats av Johan Munck, Lennart Lindgren, Kickis Åhré Älgamo, Gisela
Dahlquist, Peter Höglund och Gunn Johansson efter föredragning av Gisela Dahlquist. Vid
den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha Bondestam, Pehr Olov
Pehrson, Elisabet Andersson, Sighild Westman-Naeser, Anders Brändström och Holger
Luthman samt kanslisamordnaren Ulrika Holmgren.
Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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Projekttitel: Psykologiska faktorer kopplade till ungdomar som skolkar.

Beslutsprotokoll från sammanträde med Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg, Avdelningen för övrig forskning, den 6 augusti 2012
Föredragande: Bibbi Ringsby Jansson
Avslag
Eftersom sökanden inte inkommit med tillfredställande kompletteringar med specifika svar
på ställda frågor efter begäran från Etikprövningsnämnden avslås ansökan på följande
grunder:
att det saknas etiska reflektioner kring att så tydligt söka orsaksförklaringar till skolk,
skolvägran och skolfobi i individuella psykologiska faktorer utan hänsyn till andra
förklaringsfaktorer.
att de hypoteser som sägs ligga till grund för studiens hypotesprövande ansats inte tydligt
redovisas och därmed inte kan bedömas.
att det saknas beskrivning kring hur frågeställningen kring behandlingsrutiner kommer att
kunna besvaras.
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
A w 402,
Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg
% OjJ-ZgffjaZ;, 786'69 22, 786"6823, Twc 037-78^68 78
www.epn.se

iiaa z av z

Beslutet kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Skrivelsen skall vara ställd till
Centrala etikprövningsnämnden men skickas till Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring som N i
begär. Överklagandet skall ha kommit in till Regionala etikprövningsnämnden senast tre
veckor från det att klaganden fick del av beslutet.

Att denna avskrift i transumt överensstämmer med originalet intygar:

