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KLAGANDE 
Nyköpings kommun 
Division social omsorg 
Östra Rundgatan 11 
611 83 Nyköping 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Etikprövningsmyndighetens beslut den 9 januari 2019, dnr 2019-00503, se bilaga 

Projekttitel: Att möta utmanande förflyttningar med beteendeinriktade åtgärder — en studie om 
personer med svår demenssjukdom och den omvårdnadspersonal som stödjer dem vid 
vardagens förflyttningar 

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

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT 

Överklagandenämnden för etikprövning upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet 
åter till Etikprövningsmyndigheten för fortsatt handläggning. 

BAKGRUND 

Enligt projektbeskrivningen är syftet att undersöka hur beteendeinriktade och skräddarsydda 
åtgärder, baserade på funktionell beteendeanalys, påverkar problematiska förflyttnings-
relaterade beteenden hos personer med demens och den omvårdnadspersonal som stödjer vid 
förflyttning på demensboende. 

Etikprövningsmyndigheten har beslutat att inte ta upp ansökningen till prövning för godkän-
nande med motiveringen att det planerade projektet gäller en studie som utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå och inte sådan forskning som avses 
i etikprövningslagen. 

Klaganden anför att studien, som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, är ett 
forskningsprojekt som utförs under ledning av kvalificerade forskare och att man har en avsikt 
att publicera resultatet i en vetenskaplig tidskrift. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Projekt som både utgör forskning, som i övrigt omfattas av etikprövningslagens tillämpnings-
område, och är elevarbeten i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, ska bli 
föremål för etikprövning  (prop.  2007/08:44 s. 50). Klaganden har uppgivit att man avser att 
publicera den aktuella studien i en vetenskaplig tidskrift. Enligt den praxis som nämnden 
utvecklat utgör projektet därför sådan forskning som ska etikprövas. 

Etikprövningsmyndigheten har inte prövat ansökningen i sak. Överklagandenämnden bör som 
överklagandeinstans inte göra den första sakprövningen. Ansökningen ska därför återförvisas 
till Etikprövningsmyndigheten. 

Överklagandenämndens 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 ersättarna Carina Gunnarsson, 
Elina Mäki-Torkko, Johan Fritzell, Elena Namli, Bimbi 011berg och Birgitta Hilbinette samt 
kanslichefen Jörgen Sviden och administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit. 

På överklagandenämndens vägnar 

/ 
(^( 

Kirin  Almgren 
Ordförande 
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Protokollsutdrag 2019/3:1 

Avdelning 3 2019-01-09 

Diarienummer: Sökande: Nyköpings kommun 
2019-00503 Behörig företrädare:
tidigare Projekt: Att möta utmanande förflyttningar med 
2018/2169-31 beteendeinriktade åtgärder - en studie om personer med svår 
Föredragande: demenssjukdom och den omvårdnadspersonal som stödjer dem 
Yvonne Forsell vid vardagens förflyttningar 

Forskare som genomför projektet:

BESLUT 

Etikprövningsmyndigheten tar inte upp ansökan till prövning 
för godkännande. 

Motivering 

Etikprövningsmyndigheten finner att det planerade projektet 
gäller en studie som utförs inom ramen för högskoleutbildning 
på grundnivå eller på avancerad nivå och inte sådan forskning 
som avses i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor (se 2 §). Etikprövningsmyndigheten är då 
förhindrad att ta upp ansökan för prövning för godkännande. 

Enligt 4 a § förordningen (2003:615) om etikprövning av 
forskning som avser människor lämnar 
Etikprövningsmyndigheten följande 

RÅDGIVANDE YTTRANDE 

Etikprövningsmyndigheten ser inte nagra etiska invändningar 
mot studien. Det ska dock påpekas att 22 § lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor förutsätter 
samråd både med närmaste anhörig och med eventuell god man 
alternativt förvaltare. 

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

Etikprövningsrnyndigheten 



Ulrika Berrgrehn 

f-93 Etiky.övning.,:myndigheten Protokoll 2019/3:1 
Avdelning 3 2019-01-09 

Ordförande 
Ulrika Beergrehn 

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Agneta Nordenskjöld (barnkirurgi), vetenskaplig sekreterare 
Lennart Balk (toxikologi) 
Kristian Borg (neurologi) 
Yvonne Forsell (psykiatri, geriatrik, psykiatrisk epidemiologi) deltog inte i ärende 20 I 9-

 

00470 
Karolina Nowinski (klinisk farmakologi) deltog inte i ärende 2019-00572, 2019-00578, 
2019-00477, 2019-00597, 2019-00603, 2019-00607 
Lena Klingspor (klinisk mikrobiologi) deltog inte i ärende 2019-00603 
Tommy Linne (pediatrik) 
Joy Roy (kirurgi) 
Lars Ährlund-Richter (experintentell cancerfo)skning) 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 
Inga Näslund 
Michael Frei muth 
Per-Arne Hamrnarström 
Maria Modig deltog inte i ärende 2019-00597, 2019-00603, 2019-00607 
Inga-Lill Franzen  deltog inte i ärende 2019-00470 

Administrativ sekreterare 
Kristin  Mattsson 

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Med stöd av 27 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor överlämnar avdelningen till ordföranden, dennes ersättare eller 
ordförande/ersättare för ordförande på annan avdelning i verksamhetsregionen att efter 
föredragning av ledamot som är vetenskaplig sekreterare i någon av avdelningarna i 
verksamhetsregionen, avgöra ärenden av enklare beskaffenhet som ändring av ett godkännande 
enligt 4 § förordningen (2003:6 I.5) om etikprövning av forskning som avser människor. 

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

§ 4 Ordföranden meddelar att nästa sammanträde i avdelning 3 äger rum onsdagen den 6 februari. 

§ 5 Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Ordförande 
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Agneta Nordenskjöld 
Vetenskaplig sekreterare 
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