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SÖKANDE 
Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut den 23 augusti 2016, dnr 2016/182-31, 
se bilaga 

Projekttitel: Effekter av anknytningsbaserad behandling i familj för familjehemsplacerade 
barn och ungdomar 

SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Centrala etikprövningsnämnden godkänner den forskning som avses med ansökningen. 

BAKGRUND 

Enligt projektbeskrivningen är syftet att undersöka hur familjehemsplacerade barn och 
ungdomar mår psykiskt och hur deras vardag fungerar under behandling i familjehem med en 
anknytningsbaserad och relationsfokuserad behandlingsmodell. Studien planeras att 
genomföras utan information eller inhämtande av samtycken, med hjälp av redan insamlade 
och datalagrade uppgifter om exempelvis enkäter och skattningsformulär som ungdomarna 
själva besvarat. Ur en befintlig databas ska göras ett pseudonymiserat uttag av specificerade 
variabler för forskning. 

Den regionala etikprövningsnämnden har — efter inhämtad komplettering — avslagit 
ansökningen. Som skäl angav nämnden bl.a. att projektet innebär att forskning på känsliga 
personuppgifter genomförs utan samtycke och att de barn och ungdomar som ingår i projektet 
har lämnat ytterst integritetskänsliga uppgifter som en del av sin behandling. Nämnden ansåg 
inte att projektets vetenskapliga värde uppväger uteblivet informerat samtycke. 

Klaganden har lämnat ytterligare information angående den kritik den regionala nämnden 
riktat mot projektet och begär att forskningen ska godkännas. 

Postadress 
Centrala etikprövningsnämnden 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm  

Gatuadress Telefon 
Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx  

Fax 
08-546 441 80 



Karin Almgren 
Ordförande 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Forskningsprojektet genomförs efter uttag av känsliga personuppgifter som redan finns 
insamlade i en databas. Forskargruppen kommer inte att själva spåra eller identifiera enskilda 
personer. Forskningspersonernas omhändertagande och behandling kommer inte att påverkas 
av databearbetningen. Enligt den praxis som utarbetats och uttryckts i flera beslut av Centrala 
etikprövningsnämnden får integritetsintrånget i fall som detta betraktas som närmast 
obefintligt. Enligt 9 § etikprövningslagen får forskning godkännas bara om de risker som den 
kan medföra för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av 
dess vetenskapliga värde. Även om kunskapsvinsten skulle vara liten kommer denna 
avvägning ändå att tala för att forskningen ska godkännas. 

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström, 
Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. 
Vid den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Elina Mäki-
Torkko, Christina Eintrei, Johan Fritzell och Birgitta Hiibinette samt kanslichefen Jörgen 
Sviden och administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit. 

På Centrala etikprövningsnärrmdens vägnar 

Postadress Gatuadress Telefon Fax 
Centrala etikprövningsnämnden Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
do Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
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riN Avdelningen för prövning av övrig 2016-08-23 
0 forskning dnr 2016/182-31 

tikk ö P 1116  
Närvarande: 
Ledamöter Owe Horned, f.d. lagman, ordförande 

Göran Collste, professor (tillämpad etik), vetenskaplig sekreterare 
Gerhard Andersson, professor (klinisk psykologi) ej p. 3 
Karin Axelsson, professor, (informatik) 
Motzi Eklöf, docent (hälsa-samhälle/vård- medicinhistoria) 
Ingemar Grandin, docent (tema kultur och samhälle) ej p. 4 
Lars-Christer Hydn, professor (socialpsykologi) ersätter Mikael Heimami ej p. 12 
Åsa Nilsson Dahlström, universitetslektor, (socialantropologi, kulturarv) 
Maria Gustavsson, professor (pedagogik i arbetslivet) 

Ledamöter som företräder allmänna intressen:  
Inga Lill Eriksson, förhandlingssekreterare ersätter Gunilla Johansson 
Madeleine Johansson, företagare 
Inga Jonasson, arbetsterapeut 

Övriga: Pia Anderson, adm sekr 

PUNKT ÄRENDE BESLUT 

3. Komplettering av ansökan om etikprövning 
Forskningshuvudman: Linköpings universitet 
Forskare: Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 
Projekt: Effekter av anknytningsbaserad behandling i familj för familjehemsplacerade barn och 
ungdomar. 
Dnr 2016/182-31 
Föredragande: Göran Collste 

Nämnden beslutar att avslå ansökan med följande motivering: 

Projektet innebär att forskning på känsliga personuppgifter utförs utan samtycke. De 
barn och ungdomar som ingår i projektet har lämnat ytterst integritetskänsliga uppgifter 
som en del av sin behandling. De har inte haft möjlighet att lämna sitt samtycke till att 
dessa uppgifter används som forskningsmaterial. Nämnden anser inte att projektets 
vetenskapliga värde uppväger uteblivet informerat samtycke. 

Forskaren har inte besvarat nämndens begäran att reflektera över problemet med att det 
finns en nära relation mellan en av forskarna, Åkerman, som är anställd som psykolog 
vid det behandlingshem där forskningen utförs och forskningspersonerna. 

Hur man överklagar, se bifogad besvärshänvisning. 

Gerhard Andersson anmäler jäv och närvarar inte vid beslutet. 

Vid protokollet Justeras 

Göran Collste Owe Horned 

Beslutet expedierat till behörig företrädare och forskare 

Postadress: Telefon: E-post: Hemsida 
do Medicinska fakultetens kansli 013 — 28 27 76, 013 — 28 27 77 registrator@linkoping.erase www.epn.se  
Sandbäcksgatan 7 
581 83 LINKÖPING 
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Att utdraget överensstämmer med originalet intygar: 

Pia Anderson i- 2  
Administrativ sekreterare 

Beslutet expedierat till behörig fdreträdare och forskare 

Postadress: Telefon: E-post: Hemsida 
do Medicinska fakultetens kansli 013 — 28 27 76, 013 — 28 27 77 registrator®linkoping.epn.se www.epn.se  
Sandbäcksgatan 7 
581 83 LINKÖPING 
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