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BESLUT 
2019-11-27 

 
 
Sökande forskningshuvudman 
Västra Götalandsregionen 

Forskare som genomför projektet 
 

Projekttitel 
Utvärdering av skattningsformulär SNABB i uppföljning av ADHD. 
 

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan. 
 
BESLUT 

Etikprövningsmyndigheten avslår ansökan om etikprövning. 

 

Skäl för beslutet 
 
 I beslut om komplettering daterat 2019-10-02 skrev myndigheten: 
  
 ”Myndigheten begär en utförligare redogörelse för de etiska överväganden 
 som har gjorts avseende de möjliga risker som projektet kan medföra. Det är 
 inte, som i nuvarande ansökan, tillräckligt att ange att inga risker föreligger då 
 känsliga personuppgifter inhämtas gällande barn och ungdomar…Myndigheten 
 vill också se ett resonemang om det etiska dilemmat avseende att 
 forskningsuppgiften, dvs. inhämtande av enkäter, sköts av personal som 
 inte ingår i forskningsprojektet (kliniker och sjuksköterskor) och till vilka 
 forskningspersonerna står i ett visst beroendeförhållande till.” 
 
 Sökanden har, trots detta, inte beaktat eventuella risker för 
 forskningspersonerna med att delta i forskningen och vidtar därför inte heller 
 några åtgärder för att minska dessa (eventuella) risker. Sökanden har inte 
 heller beaktat att det kan finnas ett beroendeförhållande mellan 
 forskningspersonerna och den klinik vilken insamlar forskningsinformation.  
 
 Den information till skolpersonal som efterfrågades i samma beslut saknas 
 fortfarande. Myndigheten finner också att informationen till vårdnadshavarna 
 fortfarande inte möter anvisningarnas krav på hur den ska vara utformad så att 
 forskningspersonerna får tillräcklig information. Ansökan avslås därför. 
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Det här beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för 
etikprövning. Hur man överklagar framgår av bifogad anvisning. 

På Etikprövningsmyndighetens vägnar 
 
 
Eva Frånlund Althin 
Ordförande 
 
 
Beslutet har fattats av följande personer: 
 
Ordförande 
Eva Frånlund Althin, rådman 
 
Ledamöter med vetenskaplig kompetens 

 Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare, - föredragande 
 Daniela Andrén, nationalekonomi 
 Gunilla Carstensen, sociologi 
 Andreas Cetrez, religions- och kulturpsykologi 
 Marie-Louise Danielsson-Tham, livsmedelshygien 
 Marie-Louise Hall-Lord, omvårdnad  
 Kristina Haglund, vårdvetenskap 
 Niclas Månsson, pedagogik  
 Greta Ågren, etologi 
  
 Ledamöter som företräder allmänna intressen  
 Sture Beckman  
 Barbro Larsson 
 Rigmor Åkesson  
 Gert Ohlsson  
 Michael Williams 

________________________________________________________ 

Beslutet sänds till 
Ansvarig forskare:  
Forskningshuvudmannen: Västra Götalandsregionen 
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens beslut 

Vem får överklaga? 
Det är forskningshuvudmannen som får överklaga Etikprövningsmyndighetens 
beslut om det har gått sökanden emot. Överklagandet ska vara skriftligt. 
Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig företrädare för forskningshuvud-
mannen.  
 
Om forskaren överklagar ska en fullmakt från forskningshuvudmannen bifogas.   

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ha kommit in till Etikprövningsmyndigheten inom tre veckor 
från den dag då forskningshuvudmannen fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet innehålla? 
Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer och e-postadress 

2. det beslut som överklagas (dag för beslut, projekttitel och diarienummer) 

3. hur ni anser att myndighetens beslut ska ändras och skälen till att beslutet 
bör ändras. 

Var ska överklagandet skickas? 
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det 
ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar myndigheten 
överklagandet och handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning. 
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