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Tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor (etikprövningslagen)
Överklagandenämndens beslut

Överklagandenämnden för etikprövning avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund

Överklagandenämnden beslutade den 14 september 2020 att inom ramen för sin egeninitierade tillsyn granska forskningsprojekt där barn är forskningspersoner. Genom stickprov valdes ett antal forskningsprojekt ut där ansökan om etikprövningstillstånd har godkänts med villkor av Etikprövningsmyndigheten under 2019. Forskningsprojektet ”Erfarenheter av vård av ensamkommande ungdomar i samband med akut psykisk ohälsa” var ett
av projekten som valdes ut. Överklagandenämnden inledde tillsyn av forskningsprojektet
genom en skrivelse den 2 november 2020. Skrivelsen innehöll allmänna frågor om forskningsprojektet och frågor om forskningspersonernas säkerhet, hälsa och personliga integritet.
I svar den 16 november 2020 från ansvarig forskare
framgår bl.a. följande. Rekrytering till delstudie 1 avbröts då potentiella deltagare hade förväntningar om
att deltagande kunde innebära fördelar i asylprocessen eller i kontakt med psykiatrin. De
planerar för en modifierad variant av studien och avser att lämna in en kompletterande
etikansökan med bl.a. en höjd åldersgräns till 18 år.

Skäl för beslutet

Överklagandenämnden för etikprövning har enligt 34 § etikprövningslagen ansvar för tillsyn
över etikprövningslagen och att villkor som har meddelats i samband med godkännande vid
etikprövning efterlevs. Överklagandenämnden har kontrollerat att villkoret för godkännande har följts och granskat om etikprövningstillståndet i övrigt har efterlevts. Överklagandenämnden konstaterar att ändringar av projektet planeras och att de avser att ansöka om ändring hos Etikprövningsmyndigheten. I övrigt har det inte framkommit något
som visar på att forskningsprojektet har avvikit från det som uppgetts i etikansökan. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.
Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Föredragande har varit juristen Amelie Metz.
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