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BESLUT 
2016-01-25 

Dnr O 38-2015 

KLAGANDE 
Karolinska Institutet 
Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) 
Box 281 

171 77 Stockholm 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, Avdelning 5, beslut den 26 november 2015, 
dnr 2015/1937-31/5 
SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 

Projekttitel: Resulterar fram visning av befintliga forskningsresurser i ökat användande? 

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Enligt projektbeskrivningen har flertalet anslagsbeviljande myndigheter, exempelvis 
Vetenskapsrådet, samt många vetenskapliga tidskrifter krävt att insamlade forskningsmaterial 
ska vara öppet tillgängliga för återanvändning, s.k. Open Access. Det uppges att intresset för 
att visa upp vilka forskningsresurser som på detta sätt skulle kunna bli tillgängliga har varit 
begränsat. Det aktuella projektet syftar till att undersöka om vad forskargruppen benämner 
framvisning av aggregerade data på särskilda webbplatser kan öka återanvändningen av 
forskningsmaterialet. 

Den regionala etikprövningsnämnden har beslutat att inte ta upp ansökan till prövning för 
godkännande med motiveringen att studien inte innefattar någon behandling av känsliga 
personuppgifter och inte heller i övrigt är av sådant slag att etikprövningslagen är tillämplig. 
Nämnden har i stället avgivit ett rådgivande yttrande med innebörden att nämnden inte har 
några etiska invändningar mot att studien genomfors. 

Klaganden anför att personuppgiftsbehandling är en del av forskningen och begär att 
forskningen ska prövas i enlighet med etikprövningslagen och godkännas. Det får uppfattas 

Postadress Gatuadress Telefon Fax 
Centrala etikprövningsnämnden Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
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som att klagandena 

ansökan, ska fattas av Regionala etikprövningsnämndeniStoeklrolm. 

Centrala etikprövningsnämndens bedönming 
Pör att kunna framställa sådana aggregerade uppgifter som man planerar g ö r a i d e t aktuella 
projektet kommer man att öenandla öka. känsliga personuppgifter. Det krävs därför 
etikgodkännande t ^ r a t t f å g e n o m t ^ 
som första instans pröva detta. Ansökningen öör därför återförvisas till den regionala 
nämnden. 

Centrala etikprövningsnämnden undanröjer Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm 
beslut och återförvisar ansökningen. 

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Christina Eintrei, Anders 
Brändström, Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av 
Peter Höglund. Vid den slutliga handläggningen har dessutom Johan Fritzell, Elena Namli, 
Bimbi Ollberg och Birgitta Hubinette samt kanslichefen Jörgen Svidén och administrativa 
sekreteraren Eva Kaaman Modig närvarit. 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 

Karin Almgren 
Ordförande 

Postadress 
Centrala etikprövningsnämnden 
c/o Vetenskapsrådet 

Gatuadress 
Västra Järnvägsgatan 3 

Telefon 
08-546 77 610 vx 

Fax 
08-546 441 80 

Box 1035 
101 38 Stockholm 
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s Regionala et ikprövningsnämnden P R O T O K O L L 
Avdelning 5 

2015/5:11 
2015-11-26 

Ordförande 
Agneta Eberhardt 

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Claes-Robert Inlander (företagsekonomi), vetenskaplig sekreterare 
Gunnel Backenroth (psykologi), deltar inte in ärende 2015/1873 och 2015/1915 
Katrin Goldstein-Kyaga (etnicitet) 
Staffan Marklund (arbetsliv) 
Sten-Åke Stenberg (sociologi), deltar inte i ärende 2015/1827 och 2015/1877 
Marianne Sundström (nationalekonomi) 
David Titelman (psykologi) 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 
Bo Bängtsson 
Gilbert de Wendel 
Margaretha Hertelius 
Maria Modig, deltar inte i ärende 2015/1551 och 2015/1785 
Marianne Upmark 

Administrativ sekreterare 
Helena Hallgren Lönn 

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga. 

§ 3 Ordföranden förklarar mötet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 
5 äger rum torsdagen den 14 januari 2016. 

^ ^ ^ A ^ ^ - ^ 
Claes-Robert Julander 
Protokollförare, vetenskaplig sekreterare 

Postadress 
F E 289 
171 77 S T O C K H O L M 

PakeWBesöksadress 
Tomtebodavägen 18A, plan 3 
171 65 S O L N A 

Telefon 
08-524 870 00 

E-Post 
kansli@stockholm.epn.se 

Org. nummer 
2022001578 

Fax 
08-524 866 99 

Webb 
www.epn.se 



Protokoll 2015/5:11 

Utdrag ur protokollet från sammanträdet den 26 november 2015 i avdelning 5. 

Diarienummer: Sökande: Karolinska Institutet 
2015/1937-31/5 Behörig företrädare:  
Föredragande: Projekt: Resulterar framvisning av befintliga forskningsresurser i ökat 
Claes-Robert Inlander användande? 

Forskare som genomför projektet:  

BESLUT 

Nämnden tar inte upp ansökan till prövning för godkännande. 

Motivering 
Studien innefattar inte någon behandling av känsliga personuppgifter. 
Då studien inte heller i övrigt är av sådana art att lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor är tillämplig, kan 
ansökan inte tas upp till prövning för godkännande. 
Enligt 4 a § förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som 
avser människor lämnar nämnden följande: 

RÅDGIVANDE YTTRANDE 
Nämnden har inte några etiska invändningar mot att studien genomförs. 

Hur man överklagar beslutet att inte ta upp ansökan till prövning for 
godkännande, se särskild information. Det rådgivande yttrandet kan inte 
överklagas. 

Beslutet expedierat till behörig företrädare. 
K o p i a för kännedom ti l l ansvarig forskare. 


