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BESLUT
Datum 2019-12-03

Sökande forskningshuvudman
Rättsmedicinalverket

Forskare som genomför projektet

Projekttitel
En provsamling för Rättsgenetik och Rättskemi

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.

BESLUT

Etikprövningsmyndigheten lämnar ansökan till Överklagandenämnden 
för etikprövning för avgörande. 

Skäl för beslutet, och yttrande till Överklagandenämnden för 
etikprövning

En majoritet av Etikprövningsmyndigheten har förordat ett godkännande av 
studien medan fyra ledamöter har en avvikande mening. Eva Bertelsen, Gunnar 
Gothberg, Margareta Kreuter och Karin Ström anser att ansökan ska avvisas 
eftersom forskningen inte kan anses omfattas av lagen om etikprövning. De 
invändningar som anförs är följande. 

 Ur Projektbeskrivningen i den aktuella ansökan sidan 14 framgår följande:

”Prover kopplas ihop med frågeformulär, men lämnas helt förövrigt anonymt, 
vilket innebär att det inte kommer att gå att spåra några forskningsresultat 
tillbaka till forskningspersonen (anonymiserat utan kodnyckel)”

Studien ska alltså forska på helt avidentifierat blod. Det finns ingen 
individanknytning och känsliga personuppgifter kan därmed inte anses samlas 
in enligt 3 § lagen om etikprövning. Inte heller det frågeformulär som 
personerna ska fylla i har individanknytning utan kopplas endast till blodprovet.

Enligt 4 kap 1 § lagen om etikprövning ska lagen tillämpas om forskningen 
innebär fysiska ingrepp. Enligt förarbetena (prop. 2002/03:50 s. 106) avses med 
fysiska ingrepp exempelvis kirurgiska ingrepp. 

I nu aktuellt ärende synes det vara fråga om en provtagning i samband med en 
bloddonation vid ett redan inbokat besök vid Blodcentralen. Något extra stick 
är det alltså inte fråga om. Något fysiskt ingrepp är därmed inte för handen. 
Det har inte heller framkommit att någon av de andra grunderna i 3 eller 4 §§ 
är tillämpliga.
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På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Eva Bertelsen
Ordförande

Beslutet har fattats av följande personer:

Ordförande
Eva Bertelsen, Kammarrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Gunnar Göthberg, Vetenskaplig sekreterare
Jane Carlsson (Arbetsterapi, fysioterapi), Föredragande 
Jan Sunnegårdh (Pediatrik, barnkardiologi), Ledamot
Peter Andiné (Psykiatri, rättspsykiatri, neurobiologi), Ledamot
Margareta Kreuter (Neurologisk rehabilitering, sexualitet, livskvalitet, 
instrumentutveckling), Ledamot
Chatarina Löfqvist (Pediatrik, prematuritetsretinopati, tillväxt), Ledamot
Per Örtenwall (Traumatologi, kirurgi), Ledamot
Jan Sunnegårdh (Pediatrik, barnkardiologi), Ledamot

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Jane Bredin, Ledamot
Bengt Andersson, Ledamot
Ulla-Britt Hagström, Ledamot
Heléne Okomdal Holmgren, Ledamot
Karin Ström, Ledamot
Peter Sögaard, Ledamot

Beslutet sänds till
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Ansvarig forskare: 
Forskningshuvudmannens företrädare: 
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