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Remiss av promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala 

etikprövningsnämnderna 
 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

 

Efter synpunkter från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och SLS nämndledamöter 

vill vi avge följande yttrande.  

 

Hittillsvarande ordning innebär att regeringen utser samtliga ledamöter i nämnderna. I utredningen 

förslås att Vetenskapsrådet ansvarar för att utse de ledamöter i nämnderna som inte är ordförande eller 

vice ordförande, som fortsatt utses av regeringen. Det har uttryckts oro för jävssituationer, då VR 

också är en viktig anslagsgivare. Eftersom ledamöterna som tidigare ska föreslås av de universitet som 

etikprövningsnämnderna är lokaliserade vid anser SLS dock att fördelarna med förslaget överväger. 

 

Idag har ledamöter i kommittéerna personliga suppleanter, som ofta har en likartad forskningsmässig 

profil som den som den ordinarie. I utredningen förslås en övergång till ett mindre antal 

gruppsuppleanter. Därvid kan man riskera att en kommitté vid ett sammanträde får en alltför smal 

sammansättning i fråga om kunskap om olika forskningsfält och deras etiska problem. Detta problem 

kan ju uppkomma även idag, eftersom det finns en stor mängd olika forskningstraditioner även inom 

det medicinska fältet, från t ex basvetenskaplig laboratorieforskning, epidemiologiska studier, klinisk 

behandlingsforskning och kvalitativt inriktade områden med fokus på människors uppfattningar.  

Oberoende av vilken modell för suppleantskap som tillämpas anser SLS att det är av största vikt att 

arbetet i etikprövningskommittéerna präglas av tillgång till adekvat kunnande och resurser att tränga in 

i komplicerade frågor. Endast under förutsättning av att arbetet i kommittéerna organiseras så att 

ledamöterna ges det stöd och den tid som krävs för att göra ett gediget arbete kan gruppsuppleantskap 

fungera. 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

 

Stockholm den 28 november 2011 

 
Margareta Troein Töllborn  

Ordförande   
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