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Etikprövning– en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, 

SOU 2017:104 

Sammanfattningsvis bedömer vi att etikprövning bör ske på ett differentierat sätt, att 

det inte är rimligt att begära att man är disputerad för att ansöka om etikprövning, att 

studentarbeten bör bedömas utifrån potentiella etiska konflikter rörande vården kring 

forskningspersonerna och de etiska kommittéerna får adekvata resurser för att inte 

handläggningstider ska bli orimliga.  

Vi bedömer att man i förslaget till ny lagstiftning inte tar tillräcklig hänsyn till det 

faktum att det råder stor skillnad i svårighetsgrad och förväntad risk hos olika 

forskningsprojekt. Medan vissa forskningsprojekt är extremt komplexa och kräver en 

mycket utförlig genomlysning för att kunna värderas med avseende på de potentiella 

riskerna för deltagare, är de facto många av de forskningsprojekt som idag bedrivs 

inom svensk sjukvård förhållandevis enkla. Ett vanligt förekommande exempel är 

retrospektiva registerstudier som använder data från redan existerande lokala eller 

nationella behandlings/kvalitetsregister/ registrerade data. I många fall är utfallet av 

dessa studier redan helt eller delvis känt, då data också rapporteras inom ramen för 

kvalitetsuppföljningar via landsting och regioner, och deltagande i studie inte 

påverkar vården som ges. Etikprövningen föranleds i sådana fall endast av att 

ansatsen för rapporteringen av data är ”vetenskaplig”. Eftersom den potentiella risken 

för forskningsdeltagarna inte torde skilja sig beroende på om rapporteringen av data 

sker via öppna jämförelser av vårdgivare eller forskningsrapporter, bör man överväga 

ett system som innebär att ansökningar om projekt alltid genomgår en första 

riskvärdering baserat på förväntad risk för berörda forskningspersoner. Lägst 
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komplexitetsnivå bör då exempelvis representeras av vetenskaplig rapportering av 

aggregerade gruppdata som, helt eller delvis, redan är kända via annan rapportering, 

och vården för deltagarna inte påverkas av forskningsprojektet, medan den högsta 

komplexitetsnivån skulle exempelvis motsvaras av utprovning av nya läkemedel eller 

operationsmetoder, dvs. interventioner där viss fysisk risk för forskningsdeltagarna 

kan föreligga.  

En initial sådan riskvärdering borde kunna föreslås av ansvarig forskare och 

kontrolleras av tjänsteman vid etikprövningsnämnd utifrån tydliga och förutbestämda 

kriterier. Handläggningen bör sedan följa skilda spår beroende på skattad 

komplexitet, där standardiserad granskning i största möjliga mån ska eftersträvas. 

Förslagsvis inför man minst tre möjliga nivåer för skattning av komplexitet, där den 

lägsta bör en förenklad bedömning kunna handläggas genom tjänstemannabeslut, 

som exempelvis vidimeras av ytterligare en tjänsteman. Mer komplexa frågor 

hanteras, förslagsvis, av etikprövningsnämnd, och vid osäkerhet om lämplig 

nivåbedömning, bör det stå enskild tjänsteman fritt att yrka på att en ansökan 

eskaleras till högre komplexitetsnivå.  

Vi förordar principen om att vid forskning med flera deltagande huvudmän att det 

tydligt ska framkomma den som är ansvarig huvudman och huvudansvariga forskare. 

Även om det villkoren inte framkommer tydligt i texten.  

Kravet på att etikprövning ska sökas av disputerade forskare ser vi kan komma att 

begränsa forskningen inom medicinsk vetenskap på ett sätt som inte samtidigt 

stärker forskningsdeltagarnas ställning. Alltså stöder vi inte det kravet.  

Angående granskning av ”studentarbeten”. De nuvarande etiska regelverket tillkom 

innan läkarstudenter hade obligatoriet att genomföra kurs innehållande ett 

forskningsprojekt. Det är den bakomliggande förklaringen till att lagar är i konflikt på 

denna punkt, dvs om projektet ska granskas under etikprövningslagen eller om 

granskning kan undantas utifrån Högskolelagen. Om man utgår från 

forskningsdeltagarna så bör etikprövning ske utifrån deras behov. I så fall kan 

studentarbeten komma att behöva granskas på analogt sätt som all medicinsk 

forskning. Om det finns en differentierad etikprövning som beskrivs ovan bör många 

studentarbeten kunna genomgå den förenklade prövningen. Men ffa är det väsentligt 



att förstå varför man inte skulle etikpröva studentarbeten. Om det är utifrån 

arbetsbelastning är det ju inte ett rimligt skäl, då forskningsdeltagare i sådana fall kan 

utsättas för orimlig risk. Vidare är det rimligt att studentarbeten ingår som del av 

(större) forskningsprojekt som prövas enligt gällande regelverk. 

Vidare anser vi att man inte kan nog betona vikten av att EPN får tillräckliga resurser 

särskilt om uppdraget ska utökas, med bla generell tillsyn. Ett av flera hinder för 

effektiv klinisk patientnära forskning är den byråkratiska processen vid 

etikprövningen, och denna prövning får inte bli mer utdragen än den är nu, utan bör 

istället bli snabbare. 

För SWESEM 

Arin Malkomian 

Ordförande 
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Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104. 

 

SMAF delar uppfattningen att forskning även skall definieras som experiment och 
observationer som utförs av studenter inom högskolan. Försökspersonernas utsatthet och 
de etiska frågeställningarna är dem samma oavsett vem som utför försöken.  

SMAF befarar att kravet på forskningsetiskt godkännande inför studentarbeten omöjliggör 
många arbeten eftersom kostnaden för forskningsetisk ansökan är hög och ansökningarna i 
många fall inte kommer att hinna behandlas innan studenterna måste påbörja sina 
forskningsprojekt. Som en konsekvens kan klinisk forskning i Sverige komma att minska och 
bli mindre betydelsefull, vilket inte är i patienternas intresse. Man bör också se till det 
faktum att etiska övertramp inom ramarna för studentarbeten inte är något känt problem. 
Lagstiftning ska se till att riskerna för patienterna minimeras, men samtidigt skall inte 
studenternas möjlighet till att slutföra sina studier med bibehållen kvalitetsnivå riskeras. 
Kostnaden och arbetsinsatsen av förfarandet ska vara i rimlig nivå till nyttan. SMAF ser inte 
fördelarna av den modell som presenteras i betänkandet, att en kommitté på institutionerna 
skall göra en första översyn av studenternas etikansökan och men att ansökan sedan ändå 
skall till medicinsketisk nämnd för bedömning. SMAFs förslag är att:  

1. De olika studentarbetena på en institution kan bedömas i klump av den 
forskningsetiska kommittén terminsvis i en ansökan och få ett snabbt handläggande.  

2. Forskningsetiska kommittéerna har filialer ute på institutionerna som har liknande 
sammansättning, kunskap och befogenheter som den regionala forskningsetiska 
kommittén. Dessa filialer gör forskningsetiska bedömningar och tar beslut gällande 
studentarbeten. 

3. Avgiften för ansökningar för studentarbeten ses över och kan till exempel 
administreras direkt mellan universiteten och de forskningsetiska kommittéerna utan 
kostnad för de enskilda utbildningarna eller ansvariga forskare, i de fall studierna inte 
redan ingår i befintliga forskningsetiska godkännande på institutionen. Finansieringen 
för den ökade kostnaden att behandla studentarbeten skall inte belasta forskare via 
höjda avgifter för ordinarie forskningsetiska ansökningar. 

4. SMAF befarar att de forskningsetiska kommittéerna kommer att få ett ökat antal 
ärenden och att handläggningstiderna för forskarna kommer att bli längre än idag. 
SMAF befarar att kostnader för forskningsetiks ansökan kommer att öka. Redan idag 
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är avgiften ett hinder för forskare som bedriver studier i mindre omfattning parallellt 
med sin kliniska tjänstgöring. Dessa små kliniska studier är ofta patientnära och 
relevanta, och kunskap ur dessa studier kan ofta direkt appliceras i den kliniska 
vardagen vilket ger en patientnytta och utvecklar vården. Samtidigt är dessa små 
grupperingar av forskare sårbara då finansiering från forskningsanslag är svår i 
konkurrens mot större forskargrupper. Ytterligare något man måste ha i beaktande 
är att det för de forskningsetiska kommittéerna är ett omfattande arbete att bedöma 
ansökningar, och man måste överväga om det i händelse av en betydande ökning av 
ansökningar och därmed ökad arbetsbelastning kan bli problem att fylla platserna i 
kommittéerna, eftersom personer inom universitetsvärlden ofta har många 
förtroendeuppdrag att utföra.  

 

Det är viktigt att medicinsk forskning bedrivs på ett för patienterna och samhället etiskt och 
rättssäkert sätt. Det är också viktigt att omkostnaden för forskarna hålls på en låg nivå och 
att administrationen kring etisk ansökan blir smidig. Detta för att säkerställa att svensk 
medicinsk forskning fortsätter att hålla en hög produktion och kvalitativ nivå. 

Detta betänkande avser etikprövning inom medicinsk och psykologisk forskning i hälso- och 
sjukvård. SMAF vill belysa att det inte finns en självklar skiljelinje mellan medicinsk/ 
psykologisk forskning och annan forskning. Ett exempel är inlärning/ kunskapshämtning/ hos 
paientgruppen barn med hörselnedsättning/ dövhet och cochleaimplantat. Är det medicinsk 
forskning som kräver medicinsketisk prövning eller är det pedagogisk forskning? Andra 
exempel är hur forskning gällande språkvetenskaper ska särskiljas från logopedisk forskning 
som är en medicinsk vetenskap, samt teknisk forskning rörande hjälpmedel där personer 
med funktionshinder är inblandade. Det kan också röra sig om beteendevetenskaplig 
forskning som inte direkt kan kopplas till psykologi eller socialvetenskaplig forskning. Detta 
är exempel på vetenskapliga områden i gränslandet till medicinsk forskning på patienter och 
patientgrupper.  
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Etikprövning – en översyn av reglerna om 
forskning och hälso- och sjukvård  

SOU 2017:104  

 
Utredningen förslår en rad ändringar av regelverket kring etikprövning av forskning på 
människor. SLS och etikdelegationens intresse är i detta sammanhang främst att den 
forskningsetiska lagstiftningen harmonierar med läkares professionsetik och vårdens 
kvalitet och säkerhet. Lagens huvudsyfte, att skydda enskilda – exempelvis patienter 
inom vården – mot övergrepp och kränkningar i samband med forskning på människa 
står i god samklang med dessa aspekter. Likaså föreligger ingen konflikt med lagens 
sekundära ändamål att inom den ram som lagen sätter ge utrymme för värdefull 
forskning.  
 
Författningsförslagen innebär en rad förtydliganden, t ex avseende vad som räknas som 
forskning, hur flera samverkande huvudmän ska organisera sig vid etikprövning, samt 
forskningshuvudmannens ansvar att säkerställa lagens efterlevnad, att därmed utkräva 
arbetsgivaransvar inom den egna organisation, mm. Samtliga dessa utgör en förbättring 
av regelverket. 
 
SLS vill utöver detta kort kommentera några av huvudförslagen: 
 

1. Ökning av det maximala straffvärdet för uppsåtliga etikprövningsbrott från 6 
månader till 2 års fängelse. 

Erfarenheten har tyvärr visat, att det nödvändigt att samhället på detta vis markerar 
allvaret med lagens syfte, så att detta kan uppnås. Det är i synnerhet viktigt för att 
preskriptionstiden ska kunna förlängas, så att upptäckta etikprövningsbrott kan 
beivras i högre grad än hittills. Förhoppningsvis har detta även en förebyggande 
effekt. Utöver detta bedömer SLS att straffskärpningen är viktigt för att bevara 
allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården och dess professioner, likväl som 
för forskningen. 
 
2. Explicit oaktsamhetsrekvisit för straffansvar för etikprövningsbrott 

Detta står i god samklang med läkares professionsetik (som ställer höga krav på 
professionellt ansvarstagande) och är väl motiverat av lagens syfte att skydda 
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patienter mot övergrepp och kränkningar, samt med övriga grunder som nämns 
under punkt 1. 

 
3. Borttagande av undantaget för studentarbeten som i övrigt uppfyller lagens 

villkor för krav på etikprövning. 
Undantaget har ända sedan lagens instiftande saknat grund i lagens bakomliggande 
syfte att skydda enskilda mot övergrepp och kränkningar. Ur 
patientsäkerhetsperspektiv är det därför mycket väl motiverat att undantaget tas 
bort. Det föreslagna systemet för att säkra efterlevnad genom särskilda inrättningar 
vid lärosäten framstår dock som lite oklart.  
 
4. Centrala etikprövningsnämnden ges ett explicit tillsynsuppdrag 
Detta är en viktig förändring och väl motiverad av samma skäl som under punkt 1 
ovan. Det förutsätter att nämnden tillförs adekvata resurser för att fullgöra 
uppdraget och organiserar om sig för att, i linje med lagförslaget, bli en mer 
proaktivt arbetande myndighet. 

 
5. Särskild regel om etikprövning i efterhand för klinisk forskning, som innebär 

hälso- och sjukvårdsinsats där det skulle allvarligt hota patientens liv eller hälsa 
att avvakta en etikprövning (§6a) 

Denna förändring har stor betydelse ur SLSs perspektiv. Den verkar innebära ett 
försök att fastställa en ordning för sådan forskning inom vården som i det förflutna 
antingen (felaktigt) antagits inte vara forskning, eller som skjutits upp i väntan på 
forskningsetisk prövning med, enligt utredningen, oacceptabla följer för enskilda 
patienter. SLSs bedömning är dock att detta förslag innebär en kraftig försämring. 
Det skapar en s.k. gråzon i den forskningsetiska lagstiftningen där det tidigare inte 
funnits någon. Den gör det dessutom av skäl som inte har sin grund i verkligheten 
(vilket utvecklas nedan). Regelförändringen skulle dessutom ske till priset av 
betydande rättsosäkerhet, påtaglig risk för oönskad glidning i rättstillämpningen, 
uppenbar konflikt med det allmänna rättsmedvetandet, samt avsevärt ökade 
pedagogiska utmaningar att få forskare och patienter att förstå regleringens 
innebörd. 

Förändringen innebär att forskningshuvudmannen tillskrivs ansvaret för sådan 
forskning som avses i §6a. Detta verkar innebära, att en verksamhetschef inom 
vården (i rollen av forskningshuvudman) eller en prefekt vid en 
universitetsinstitution, där en verksam läkare har en delad akademisk anställning, 
kan bli rättsligt ansvarig med direkt straffansvar för åtgärder som med lagens 
medgivande vidtagits av läkare på rent medicinska grunder, trots att företrädaren 
för forskningshuvudmannen normalt saknar såväl vederbörlig kunskap om som 
möjlighet att styra sådana beslut. Om etikprövningen i efterhand resulterar i att 
forskningen bedöms ha varit grovt och uppsåtligen lagstridig, kan således en person 
som saknat all möjlighet att påverka skeendet drabbas av upp till två års fängelse i 
straffrättslig påföljd. Detta framstår inte som rättssäkert och heller inte som i 
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överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Samma sak gäller om 
utredningens avsikt är att ingen part har rättsligt ansvar för om det utförs lagstridig 
forskning med åberopande av §6a (enligt det beslut som etikprövningsnämnden tar 
i efterhand). Har ett brott begåtts måste det finnas en rättsligt ansvarig 
gärningsperson. En paragraf av detta slag skulle därför behöva kombineras med att 
det rättsliga ansvaret för att lagens bestämmelser efterlevs i dessa specifika fall helt 
och hållet tillfaller den medicinskt ansvarige läkare som tar beslut att forska inom 
ramen för §6a.  

Samtidigt finns starka principiella skäl mot §6a oavsett hur den utformas i detalj. 
Om vård bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet har patienten en 
dokumenterad nytta av den, men om de insatser som görs är forskning, så är inte 
detta villkor uppfyllt. Detta talar för att den situation som §6a är ägnad att reglera i 
realiteten aldrig uppkommer. Möjligen har utredningen här vilseletts av det 
förhållandet att en läkare i en kliniskt prekär situation, när alla beprövade 
möjligheter uttömts, kan lockas att ”chansa”, eller att behandlingsrutiner kan 
inbegripa moment av ”trial and error” inom ramen för empiriska 
behandlingsupplägg, samt att resultatet av sådana kliniska insatser i efterhand kan 
vara intressanta att redovisa i forskning. För att möjliggöra det sistnämnda behövs 
dock inte §6a, och för att möjliggöra det förra behövs inget stöd i etikprövningslagen 
(då det inte är forskning enligt lagens definition).  

En försvårande omständighet är att §6a kan locka läkare att i ökande grad vidta 
obeprövade medicinska insatser i hopp (och kanske tro), att deras beslut kan bli i 
efterhand berättigade genom etikprövning. Förslaget är därmed ägnat att stimulera 
en oönskad glidning i regelefterlevnaden, och därpå följande icke önskvärd 
anpassning av praxis. Resultatet blir att det i etikprövningsregleringen uppstår 
precis en sådan juridisk ”gråzon”, som en del trott att hittillsvarande lagstiftning 
haft, men som i själva verket aldrig har existerat. Detta är synnerligen allvarligt i 
ljuset av de fall som nyligen debatterats i Sverige, där medvetna upplägg vid 
Karolinska och Sahlgrenska universitetssjukhusen inneburit att kliniska forskare 
rutinmässigt inväntat ”lovande” patienter att experimentera på. §6a skulle därför 
medföra en påtaglig försämring av enskilda patienters skydd mot övergrepp och 
kränkning i medicinsk forskning. Den skulle också medföra ett omfattande 
pedagogiskt problem i att få aktörer att förstå vad som är lagligt och vad som inte är 
lagligt. 

Det är en bättre lösning att lagen även i fortsättningen stadgar att om en vårdinsats 
är forskning i lagens mening, så ska den etikprövas på förhand på samma villkor 
som annan forskning. Detta undviker att det skapas gråzoner som kan exploateras 
av oseriösa aktörer, samt även problemet med brist på rättssäkerhet för 
forskningshuvudmannen och svag överensstämmelse med det allmänna 
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rättsmedvetandet.  

6. Tydliggörande av sjukvårdshuvudmans ansvar att etiskt pröva nya metoder enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen. 

Med ett tillägg om digitaliserande teknologi är detta förtydligande är godtagbart. Det 
bör dock kompletteras med ett uttryckligt krav att sjukvårdshuvudmannen är 
skyldig att inrätta sådana instanser och handläggningsordningar som gör att det är 
realistiskt att tro att de faktiskt tar detta ansvar. 
 
 

För Svenska Läkaresällskapet 
 
 
Mikael Sandlund, ordförande  Christian Munthe, ledamot 
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SOU 2017:104  Svenska Infektionsläkarföreningen 

SILF har tagit del av betänkandet Etikprövning SOU 2017:104 

 

Betänkandets författare beskriver i sin sammanfattning behovet av förtydliganden av vissa centrala 

begrepp som ”Forskning” och ”Forskningshuvudman”.  Man anger även att det i utredningens 

uppdrag har ingått att föreslå hur det kan säkerställas att forskning som har sitt ursprung i hälso- och 

sjukvårdsverksamhet, men som senare ligger till grund för vetenskapliga arbeten, genomgår 

etikprövning innan dessa arbeten påbörjas. 

Forskningsbegreppet föreslås av utredarna omfatta vetenskapligt experimentellt eller vetenskapligt 

teoretiskt arbete och vetenskapliga studier genom observation, om arbetet sker för att inhämta ny 

kunskap, samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.  

Man föreslår att studentundantaget tas bort, dvs arbeten som utförs under utbildning på grund- eller 

avancerad nivå, ska etikprövas om det faller inom lagens tillämpningsområde.  

SILF välkomnar dessa utredningens ovanstående försök till klargöranden, men ser att det fortsatt 

råder oklarheter när det gäller vissa kvalitets- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården. 

Framför allt gäller detta det obligatoriska arbete som läkare under specialiseringstjänstgöring (ST) ska 

utföra under sin ST-utbildning för förvärvande av specialistkompetens enl. reglementet från 

Socialstyrelsen.  

Specialisttjänstgöringen är ju inte en högskoleutbildning i egentlig mening, utan en anställning, och 

kan därför inte förmodas falla under studentundantaget.  

Det skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer som SILFs medlemmar (läkare under utbildning till 

infektionsläkare) utför, är många gånger i form av observationsstudier, med syfte att utvärdera 

befintliga metoder och rutiner (kvalitetsarbete på vetenskaplig grund), vilket i vissa fall faller under 

patientsäkerhetslagens krav på vårdgivarens ansvar att utföra ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. ST-arbeten utförs mer sällan som vetenskapliga experiment, kliniska 

prövningar eller kliniska experiment av oprövade metoder.  

I SLFs tolkningar av ST (som de presenteras på SLS hemsida) står följande: "Skriftligt arbete enligt 

vetenskapliga principer: ST-läkaren ska under handledning genomföra ett skriftligt arbete utformat 

som ett originalarbete eller som en review-artikel. För att arbetet ska bli meningsfullt bör det 

lämpligen ses som en fördjupning av den kompetens som uppnåtts under grundutbildningen. Arbetet 

kan med fördel presenteras skriftligen och muntligen i seminarieform.” 

Vi har tidigare (2015) i SILF försökt utreda om presentation av ett ST-arbete på en nationell 

specialitetskonferens innebär vetenskaplig publicering och därmed ett skäl att etikpröva alla ST-

arbeten. De svar vi fått från centrala EPN ledde till bifogat ställningstagande, dvs att ST-projekt som 

man planerar att publicera i vetenskaplig tidskrift eller som del av disputation bör betraktas som 

vetenskaplig forskning, liksom arbeten som omfattar någon typ av intervention vilka därmed ska 

etikprövas. Kvalitetsarbeten däremot, även om de innefattar känsliga uppgifter, skall prövas av 

verksamhetschef eller annan ansvarig på kliniken.  



SOU 2017:104  Svenska Infektionsläkarföreningen 

SILFs huvudsakliga fråga till utredningen är vad utredningens förslag innebär för utformande och 

genomförande av det obligatoriska vetenskapliga arbetet under specialisttjänstgöring, och huruvida 

bortagandet av studentundantaget på något sätt påverkar behovet av prövning av etiknämnd av 

dessa arbeten. SILF önskar att dessa frågeställningar klargörs. 

 

För SILF styrelse 

Anita Hällgren 

Vetenskaplig sekreterare 

SILF 
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 Linköping 150224  

 

 Angående ST-arbeten, presentation vid Infektionsläkarföreningens vårmöte 
och etikprövning  
Inför planering av ett ST-projekt bör ett ställningstagande göras huruvida arbetet är ett 
kvalitetsarbete eller forskning. Detta gäller särskilt arbeten som omfattar känsliga personuppgifter 
eller åtgärder som på något sätt kan tänkas utgöra en risk för personernas integritet eller hälsa. En 
tolkning av etikprövningsnämndens (EPNs) praxis kan vara att ST-projekt som man planerar att 
publicera i vetenskaplig tidskrift eller som del av disputation bör betraktas som vetenskaplig 
forskning, liksom arbeten som omfattar någon typ av intervention. För kvalitetsarbeten som omfattar 
känsliga personuppgifter följer då:  
 
1. ST-projektet är ett utvärderingsarbete på uppgift av verksamhetschefen  

2. EPN anser inte att detta utvecklingsarbete skall prövas av dem, utan av ”exempelvis lärare eller 
ansvariga läkare eller verksamhetschefer”, i detta fall lämpligen handledare. Denna prövning får 
rimligen anses genomförd innan arbetet påbörjas.  
 
3. Presentation av kvalitetsarbetet vid ett nationellt möte för hälso- och sjukvårdspersonal, som tex 
SILFs vårmöte, som inte är riktat till allmänheten, är då att betrakta som myndighetsinternt 
utvärderingsarbete då presentationen hålls inom hälso- och sjukvården och inte når en bredare 
allmänhet. Detsamma gäller då för publicering av abstract i Infektionsläkaren och på hemsidan, så 
länge den sistnämnda skyddas av det nuvarande kravet på angivande av att arbeta i hälso- och 
sjukvård för att kunna läsa sådan text.  
SILFs styrelse förutsätter att ovanstående prövning är genomförd inför anmälan av abstract till 
Vårmötet. Någon ytterligare kontroll utifrån etiska frågeställningar kommer inte att göras i 
antagningsprocessen.  
 
Infektionsläkarföreningens styrelse gm.  

Anita Hällgren, Vetenskaplig sekreterare  
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Svensk Kirurgisk Förenings remissvar på  
”Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen” 
SOU 2017:104 
 

 

 

Svensk Kirurgisk Förening (SKF) välkomnar att forskning tydligt definieras på sidan 20-21 

samt 339-340. 

 

Svensk Kirurgisk Förening (SKF) anser att det kan vara rimligt att det så kallade 

studentundantaget tas bort. SKF ser dock inte att fördelarna med en första prövning hos ett 

särskilt organ hos lärosätet innan etikprövning görs, eller att man beaktat den extra arbetsinsats 

dessa medför.  Man bör betänka att kvalitetsarbeten, som tidigare kunnat utföras på uppdrag 

av verksamhetschef utan etikprövning, men som den nya definitionen av forskning ska 

etikprövas, inte bara utförs vid universitetsenheter. För dessa finns då ingen första instans vid 

något lärosäte. Likaså bör man betänka att de vetenskapliga arbeten som utförs inom ST 

utbildningen nu kommer att behöva etikprövas. SKF ser därför att man bör hitta en lösning 

som fungerar för samtliga arbeten av denna typ och som inte ligger på ett lärosäte. 

Forskningen ska inbegripa observationsstudier och med den definition som görs av forskning 

blir det svårare att avgöra vad som är kvalitetssäkring och vad som är forskning. Det är också 

stor risk att införandet av ett organ hos lärosätet som ska bedöma om etikprövning ska sökas 

medför extra krångel, oklarheter och administration. Det ligger inte i utredningens uppdrag att 

närmare beskriva detta organ men fördelarna/vikten med att införa ett sådant organ måste 

förtydligas. 

 

Enligt betänkandet ska ansökan om etiktillstånd upprättas i efterhand vid åtgärder som utförs i 

akuta situationer som utförs inom ramen för hälso- och sjukvård och där det inte finns någon 

etablerad metod (s28), detta oavsett syftet med åtgärden. Utredningen gör bedömningen att 

syftet med åtgärden inte bör användas som enda utgångspunkt i bedömningen om åtgärden ska 

utföras som forskningsstudie eller inte. Utredningen ger inte något tydligt svar på definitionen 

av forskning i dessa situationer utan menar ”att behandlande läkare alltid, i samråd med andra, 

ska ta ställning till om det är möjligt att utföra metoden som en forskningsstudie, med hänsyn 

till patientens tillstånd och övriga omständigheter. Om det är möjligt är detta att föredra, och 

då ska metoden granskas av en etikprövningsnämnd.” Anledningen till att man inte vill 

använda syftet för definition av forskning beskrivs på sidan 374 ” Utredningen gör 

bedömningen att syftet med åtgärden inte bör användas som enda utgångspunkt i 

bedömningen om åtgärden ska utföras som forskningsstudie eller inte.” Ett syfte med 

ändringarna är att förtydliga om en diagnos eller behandlingsmetod har använts inom 

vårdgivarens verksamhet och att denna bedömning ska göras av ett organ i vårdgivarens 

organisation. Universitetssjukhusen har redan sådana råd och att förtydliga reglerna och 

permanenta råden löser inte problemen med hur varje enhet ser på vilka metoder som ska 

genomgå etisk prövning. Den myndighet som får ansvar på nationell nivå får därför stor 

betydelse för att vården ska kunna utvecklas jämlikt i hela landet. Så länge praxis inte är tydlig  
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finns det en överhängande risk att vårdens utveckling stannar upp pga försiktighet att ändra 

gamla rutiner. 

 

SKF anser inte att man beaktat att denna typ av situationer är frekvent förekommande inom 

akutsjukvården.  På flertalet sjukhuset finns i dag inget administrativt stöd för etikprövning. 

Om lagen ska följas så som SKF tolkar det utifrån betänkandet måste man beakta att även små 

sjukhus  

 

kommer att behöva söka etiktillstånd i efterhand vid upprepade tillfällen, och de kraftigt ökade 

kostnader som detta innebär. Man bör göra en avvägning om huruvida den vård som då inte 

kan utföras (pga bristande resurser) motsvarar den vinst som det utvidgade 

forskningsbegreppet ger. Man måste också betänka att ett motstånd mot den administrativa 

processen att etikpröva i efterhand kan leda till att man inom sjukvården avstår från åtgärder 

som inte är vetenskapligt belagda, men där en åtgärd skulle kunna vara av nytta. Detta kan 

vara en del av syftet med betänkandet, men detta framgår inte klart av skrivelsen. En lösning 

på detta administrativa arbetet kunde vara att upprätta ”akut jourverksamhet” i 

etikprövningsnämnderna. Ordf. samt vetenskaplig sekr. i etikprövningsnämnderna kunde då få 

mandat att tillsammans avgöra akuta ärenden utan att höra nämnden. Ett annat alternativ 

kunde vara att det föreslagna ”etikorgan/råd” hos vårdgivaren skulle kunna tänkas ha en 

kontrollerande/beviljande funktion och som då skulle godkänna alla ingrepp/behandlingar som 

inte omfattas att beprövad erfarenhet/praxis. Den ”akuta jourverksamhet” kan givetvis ingå i 

ett sådant organ. 

 

SKF ser en viss risk men också fördelar kring resonemanget att ha flera forskningshuvudmän.  

I nuläget utgör trots allt en av behörig företrädare påskriven etikansökan ett visst incitament 

för att studien faktiskt ska få de nödvändiga kliniska resurserna för att studien kan genomföras. 

Det är samtidigt bra att ha en huvudansvarig forskningshuvudman som ansvarar för ansökan 

om etikprövning, men att delegering är möjlig och att det krävs att delegeringen är tydlig. 

 

 

2018-04-10 

 

 

För Svensk Kirurgisk Förening 

 

 

 

Malin Sund    Sara Regnér 

Internationell sekreterare, styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

  
  





Remissvar från SFKK och FKM 

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104 

 

Tack för möjligheten att inkomma med remissvar. 

 

Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM) är emot 
förslaget att avskaffa etikprövningsundantaget för studentprojekt och kvalitetsarbete eftersom en 
icke oansenlig del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom klinisk kemi respektive klinisk 
mikrobiologi görs i projektform av studenter med handledning från respektive verksamhet. Att inte 
undanta etikprövningskravet för läkarstudenter, naturvetare, biomedicinare samt inte minst 
biomedicinsk analytiker-studenter som måste utföra obligatoriska examensarbeten inom ramen för 
sin utbildning kommer att göra det svårt för många av dem att slutföra sina studier i tid. ST-läkarnas 
obligatoriska kurser i medicinsk vetenskap, där det ofta ingår ett vetenskapligt arbete kombinerat 
med kvalitetsarbete, kommer också att försvåras.  

Om kravet på etisk granskning av studentprojekt och kvalitetsarbeten införs innebär det inte bara att 
man riskerar att försvåra genomförandet inom tidsramarna för utbildningen. För många studenter 
kan det i praktiken bli omöjligt att hitta handledare som är villiga att bistå ifall det krävs en etisk 
prövning av dessa typer av obligatoriska projekt. Man kan argumentera att etikprövning ska ingå i 
utbildningen, men det tar lång tid att skriva etikansökningar och det medför en ökad kostnad att 
genomföra projekten, varför risken för att det blir svårt att hitta handledare inte får negligeras.  

Det föreslagna speciella rådet underlättar knappast då det bara innebär ytterligare en instans som tar 
tid och därmed fördröjer processen.  

Sammanfattningsvis ställer sig SFKK och FKM negativa till förslaget därför att det kommer att 
omöjliggöra projekt för studenter som krävs i den moderna Läkarutbildningen sedan den Bologna-
anpassats samt i BMA-utbildningen och andra utbildningar av personalkategorier som våra 
verksamheter är beroende av. Om kravet på etisk granskning av alla projekt ändå införs så krävs det 
att man tillför stora resurser till de etiska granskarna samt förkortar och förenklar 
ansökningsprocessen avsevärt samt gör den kostnadsfri för dessa typer av projekt.   

 

 

Lars Breimer, docent överläkare Håkan Janson, docent 

Ordförande i SFKK Vetenskaplig sekreterare i FKM 

 2018-03-26  
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Remissvar	från	Svensk	Lungmedicinsk	Förening	(SLMF)	

”Etikprövning	–	en	översyn	av	reglerna	om	forskning	och	hälso-	
och	sjukvård	(SOU	2017:104)”	
 

Betänkandet om etikprövning gällande forskning inom hälso- och sjukvård anses ha stor betydelse 
och aktualitet. Arbete har genomförts med stor noggrannhet. Inom SLMF har betänkandet 
diskuterats och analyserats inom styrelsen och av medlemmar i SLMFs vetenskapliga kommitté. 
Följande synpunkter har framförts under diskussionerna: 

1. Forskning	-	studentundantaget	
Vi inser att samma etiska regelverk måste användas vid alla forskningsprojekt inom hälso- och 
sjukvård, men att borttagandet av studentundantaget bedöms som problematisk ur ett praktiskt 
perspektiv. Etikansökan för varje enskilt studentprojekt ger en kraftig ökning av arbetsbördan för 
involverad handledare och student. Hanteringsprocessen av etiska ansökningar och 
bedömningen hos regionala etiskprövningsnämnder behöver i så fall kapacitetsanpassas för att 
motsvara det antal ökade förväntade ansökningar, även om enligt föreslaget ett nyinrättat lokalt 
organ ska bedöma studentprojekten innan etikprövning. Det kan annars finnas en risk att denna 
lagändring har en negativ inverkan på genomförandet av studenternas examensuppgifter och 
därigenom utbildningsmöjligheter. Finns det många exempel på oetiska studier som genomförts 
inom ramen av studentundantaget att man kan rättfärdiga denna förändring? Projekt som 
enbart innefattar kvalitetsuppföljning som led i klinikens interna förbättringsarbete bör rimligtvis 
inte behöva EPN prövning. 

2. Huvudmannaskap	
Bra med ett förtydligande när forskningen bedrivs inom verksamheter hos flera huvudmän. Inga 
övriga kommentarer. 

3. Centrala	etikprövningsnämndens	tillsyn	
Positivt med tydlig ansvarsfördelning för uppföljning av gällande bestämmelser. Inga övriga 
kommentarer. 

4. Översyn	av	straffbestämmelser	
SLMF kan ej bidra med bedömning av straffmått. Inga övriga kommentarer. 



Svensk Lungmedicinsk förening (SLMF) 

5. Verksamhet	i	gränsområdet	mellan	klinisk	forskning	och	hälso-	och	sjukvård	
”Utredningen konstaterar att huvudregeln, enkelt uttryckt, är att hälso- och sjukvård ska bedrivas 
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att det enda lagstadgade undantaget från 
denna princip är nödrätten…..” Under diskussionen uppkommer flera möjliga scenarier där det 
fortfarande uppfattas som oklart var den exakta gränsen mellan forskning och utveckling av 
klinisk praxis går. Ett exempel är arbete med nationella kvalitetsregister. Ett förtydligande om när 
man behöver ansöka om etikprövning vid analys av avidentifierade registerdata skulle vara av 
värde.  

6. Etisk	bedömning	av	nya	metoder	i	hälso-	och	sjukvården	
Införandet av ny diagnostiska och terapeutiska metoder tillhör den kliniska vardagen för många 
läkare inom det lungmedicinska området men även hos de flesta andra medicinska discipliner. 
Ett förtydligande om hur och när man bör ansöka om etisk prövning är av stor betydelse. 

 

 

 

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) 

 

Ragnberth Helleday Ludger Grote  Anders Blomberg 
Ordförande  Vetenskaplig  Tillförordnad Ordförande 
       Sekreterare   Vetenskapliga Kommittén 
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Stockholm 5 april 2018 

Remissvar från Sektionen för Läkemedelslära, Svenska Läkaresällskapet på 
utredningen ” Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och 
sjukvård” (SOU 2017:104)  

Sammanfattning 
Vi välkomnar översynen, och stöder borttagandet av studentundantaget, men vill betona 
vikten av att enligt förslaget tillskapa en bedömningsinstans för studentarbeten på lärosätena, 
och göra Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ansvarigt för detta.  
Däremot anser vi att möjligheten till etikprövning i efterhand bör tas bort och att därför 
2003:460 6a § bör tas bort och övriga paragrafer korrigeras i enlighet med denna förändring. 
Vi anser inte att klinisk läkemedelsprövning ska ha en särställning i detta avseende, utan att 
möjligheten till efterhandsprövning bör tas bort även för andra åtgärder. 
 
1.1 LAG OM ÄNDRING I LAGEN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR 
Föreslagen lydelse av 2003:460 2§ samt införande av 23b§ 
Sektionen för läkemedelslära tillstyrker den föreslagna definitionen av forskning och vi 
tillstyrker borttagandet av det s.k. studentundantaget (se även 6.1 i SOU 2017:104). Vi tycker 
att det är viktigt att det är verksamhetens karaktär och innehåll som styr behovet av 
etikprövning och inte vem som utför arbetet.  
Däremot anser vi att det skulle kunna medföra en orimlig börda för nuvarande organisation, 
varför vi vill betona vikten av att UKÄ ansvarar för att specifika organ för detta tillskapas vid 
lärosätena. Detta är av yttersta vikt - behovet av etikprövning ska inte negligeras på grund av 
att de praktiska förutsättningarna inte finns på plats. Vi önskar ett förtydligande av hur 
bedömningen skall ske då arbetet ska utföras vid universitet eller högskolor som inte är 
statliga, då detta är lika viktigt och vi inte tycker att det framgår tydligt av utredningens 
förslag. 
 
Vi tillstyrker också den föreslagna förändringen av definitionen av forskningshuvudman (se 
även 7.9 i SOU 2017:104), vilken vi tycker på ett utmärkt sätt tydliggör de olika 
ansvarsområdena vid samarbete mellan flera huvudmän. 
 
Föreslaget införande av 2003:460 6a§ (beskrivs även i 10.12 SOU 2017:104) 
Sektionen för läkemedelslära avstyrker förslaget till införande av denna paragraf och 
avstyrker därmed utredningens förslag att det i vissa fall ska vara möjlighet med etikprövning 
i efterhand. I ett livshotande läge och när alla åtgärder som är utförda enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet är uttömda återstår inget annat än att utefter professionell bästa förmåga 
göra vad som för stunden anses lämpligast. Detta är praxis inom hälso- och sjukvården och 
faller inom den legitimerade yrkesutövarens ansvar. En akut hälso- eller sjukvårdsinsats med 
ny metod för att söka undanröja allvarligt hot mot patientens liv eller hälsa är dock inte att 
jämställa med forskning och kan enligt vår uppfattning inte etikprövas i efterhand. Vi anser 
att sådana handlingar i förekommande fall ska dokumenteras, i enlighet med 
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Helsingforsdeklarationen artikel 37, men vi anser alltså att man inte kan etikpröva åtgärden i 
efterhand. Med stöd av dokumentationen bör man däremot sedan kunna ansöka prospektivt 
om att fortsättningsvis systematiskt utvärdera metoden, d.v.s. bedriva forskning. Vi anser att 
detta förfarande bör gälla även då insatsen omfattar användning av läkemedel. 
 
Föreslaget till förändring av 2003:460 34§ 
Vi tillstyrker förtydligandet och utvidgningen av Centrala etikprövningsnämndens 
tillsynsansvar (se även 8.6 SOU 2017:104), och att Centrala etikprövningsnämnden ska utöva 
tillsyn över etikprövningslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag 
oavsett vilken verksamhet som ska granskas. Vi tillstyrker i linje med detta också förslaget 
om borttagande av bestämmelsen om att Centrala etikprövningsnämnden inte har tillsyn i den 
mån tillsynen faller inom någon annan myndighets ansvarsområde. 
 
 
1.2 FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING I HÖGSKOLELAGEN 
Föreslaget införande av 1992:1434, 2 kap 10 § (se även 6.10) 
Förslaget om särskilda organ vid högskolorna för forskningsetisk bedömning av forskning 
som ska utföras enbart av student på grundnivå eller avancerad nivå tillstyrks i enlighet med 
vårt samtycke till förändring av 2003:460 2§ respektive 23b§ enligt ovan. 
 
1.4 FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 
Föreslagen ändring i 2017:30, 5 kap 3 § (se även 11.6 SOU 2017:104) 
 
Vi samtycker principiellt till den förändrade lydelsen, men ifrågasätter den begränsning som 
görs i exemplen avseende metoder som berör existentiella frågor, då det är vår uppfattning att 
det spektrum av metoder som kan beröra existentiella frågor är mycket mer omfattande än så. 
I praktiken gäller all hälso- och sjukvårdsverksamhet existentiella frågor – förebyggande av 
sjukdom, diagnostik av sjukdom, lindrande av symtom eller botande av sjukdom respektive 
döendet. Vi har svårt att se att någon hälso -  och sjukvårdsmetod helt kan bedömas inte 
beröra en existentiell fråga. 
 
Vi önskar ett förtydligande av vad som avses med lydelsen särskilt organ i paragrafen och på 
vilken nivå det skulle ligga. För att säkerställa kompetens i bedömningarna och lika vård bör 
inte ett sådant särskilt organ finnas på alltför lokal nivå, t.ex. på små vårdenheter. 
 
1.5 FÖRSLAG TILL FÖRORDNING OM ÄNDRING I HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN 
Föreslagen ändring i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) (se även 6.10) 
Vi tillstyrker att göra kunskaper om etikprövningslagen till ett obligatoriskt inslag i 
forskarutbildningen vid universitet och högskolor, och att det i examensbeskrivningen för 
doktorsexamen tas in ett krav på att doktoranden ska visa kunskap om relevanta författningar 
avseende forskning som avser människor, det vill säga inte uteslutande etikprövning. Vi vill i 
detta sammanhang betona att vi anser att det är viktigt att det ska gälla all forskning 
omfattande människor och inte uteslutande medicinsk forskning. 
 

Margareta Reis och Eva Wikström Jonsson 

för 

Svenska läkaresällskapets sektion för läkemedelslära 
c/o Klinisk farmakologi L7:03 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
17176 Stockholm 
Mail: eva.vikstrom-jonsson@sll.se 

mailto:eva.vikstrom-jonsson@sll.se


Synpunkter på remiss avseende Betänkande av Utredningen om översyn av 
etikprövningen (SOU 2017:104) från Svensk Förening för Medicinsk Radiologi 
(SFMR) 

Vi motsätter oss det förslag på ändring som innebär att studentarbeten ska bli 
föremål för etikprövning. Studentarbeten bör inte begränsas till sammanfattningar av 
litteraturgenomgångar eller metodbeskrivningar av undersökningstekniker som 
undantas etikprövning. De bör också kunna omfatta patientmaterial, vilket inom 
specialiteten Medicinsk Radiologi innebär bilder och oftast parat med därför relevanta 
patientdata. Dessa senare arbeten fordrar etikprövning. Det är svårt att tro att en 
lokal nämnd skulle kunna annat än högst marginellt påverka (minska) antalet studier 
som behöver gå till etikprövning.  

Förslaget kommer att leda till avsevärt större merarbete för handledarna med att 
skriva EPN-ansökningar och innebär också en avsevärd ekonomisk belastning för att 
betala EPN för att behandla alla dessa ansökningar. De rådande svårigheterna med 
att rekrytera handledare för studentarbeten kommer med största sannolikhet att 
försvåras om den nya lagen godkänns. Dessutom kommer det att vara svårt att hinna 
hantera alla dessa etikprövningar inom rimlig tid inför påbörjande av studentarbeten, 
vilket riskerar att studenterna blir försenade med sitt studentarbete och därmed 
åtföljande risk att studenten inte kommer att få godkänd kurs. 

Vi motsätter oss även det förslag på ändring som innebär att alla arbeten utförda 
inom yrkesutbildning (ST-utbildning) skall bli automatiskt föremål för etikprövning. 
Yrkesutbildning finns på många orter i landet och inte endast vid universitetssjukhus 
och ett av de moment som ingår i utbildningen är att göra ett begränsat vetenskapligt 
arbete. Redan idag är det svårt att hitta handledare för dessa vetenskapliga arbeten, 
att öka arbetsbörda och ekonomisk belastning riskerar att försvåra processen 
ytterligare. Sammantaget ser vi att ST-läkare riskerar att inte uppfylla kraven för 
godkänd utbildning i rimlig tid.  

Likaså motsätter vi oss de förändringar som nödvändiggör etikprövning av 
metodutveckling inom verksamheten. Det är inte rimligt att försvåra sådan 
metodutveckling genom att kräva etikprövning för allt som inte som omfattas av 
”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det finns tekniska landvinningar inom 
radiologiska och nuklearmedicinska avbildningstekniker under senare år som man 
kan bedöma med allra största sannolikhet kommer patienterna till nytta. Det förefaller 
märkligt att användning av sådan utveckling ska falla under etikprövning. Inte heller 
här bedöms en lokal nämnd kunna ha annat än marginell roll för dessa bedömningar. 
Detta torde generellt leda till ökade kostnader, utökad administration samt 
fördröjningar av analyser.  

Vi finner att det är oklart hur vanligt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård skall 
hanteras, tex framtagande av  nya rutiner, förändrade undersökningsprotokoll,  
bokningsrutiner, studier av flöden,  etc. skall hanteras. Hur vet man när man måste 
söka etikprövning eller inte?  Skall man alltid söka etikprövning så leder detta till 
avsevärt utökad administration på kliniken men även för de lokala 
etikprövningsnämnderna samt fördröjning av förändrade rutiner för att underlätta i 
hälso-sjukvården. 



 

Vi finner kravet på utbildning/kurs i etikprövningslagen för doktorander för forskning 
på människor bra men borde det inte också gälla för t.ex. djurförsök, och biologiskt 
material etc. Alla doktorander gör inte sin avhandling enbart på människor så den 
satsen verkar begränsade. Eller kommer kunskaper och utbildning inom dessa övriga 
områden att hanteras separat? 

Vi finner det oklart hur forskningshuvudman som ju har huvudansvar och kan 
straffbeläggas oavsett juridisk person, statlig myndighet, eller sjukvården skall 
kontinuerligt kunna kontrollera att forskning utförd av enskilda forskare endast utförs i 
enlighet med godkänt EPN. Kommer det finns krav på regelbunden återrapportering 
från enskild forskare till forskningens huvudman. Hur skall detta skötas? Är det 
förenligt med patient och person integritet enligt nya lagar? Här kan behövas ett 
förtydligande. 

VI håller med om att det är viktigt att uppenbar oegentlighet skall straffas. Det är dock 
viktigt att inte straffskalorna är rimliga och att det inte slår över på andra hållet och 
hämmar kvalitetsutveckling och klinisk forskning, vilket skulle kunna ske med en höjd 
straffskala. Om det blir orimliga straffskalor så riskerar man också att många avstår 
att göra visa viktiga studier, att det blir svårare att få kompententa handledare, kräver 
utökad administration och utökade kostnader för sjukvården. Detta då det finns risk 
att forskare kommer att slänga in EPN på ALLT för att vara på säkra sidan. Detta 
leder till ökad arbetsbelastning, större krav på forsknings huvudman, ökade krav på 
tillsyn, förseningar och ökade kostnader i sjukvården.  

Vi finner att tidpunkten 1 januari 2019 för att ändringarna skall börja gälla är för snäv 
för att hinna gör de omställningar som kan behövas ffa avseende studentarbeten om 
det skall hinna tillsättas lokala nämnder som granskar dessa innan de går vidare till 
etikprövningsnämnden.  

 

Vi finner att språket i betänkandet är ställvis onödigt högtravande. Varför använda 
orden ”rekvisit och ”subsidiär” i stället för ”förutsättning” och ”understödjande”? 

 

Andra meningen i näst sista stycket innehåller troligen ett ”inte” för mycket? ”Det är 
dock viktigt att inte straffskalorna är rimliga och att det inte slår över på andra hållet och 
hämmar kvalitetsutveckling och klinisk forskning, vilket skulle kunna ske med en höjd 
straffskala." 
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Svensk Njurmedicinsk Förening 
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Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen (SOU 2017:104) 
 
Vi ställer oss överlag positiva till förslaget om förändrad etikprövning såsom det presenteras i 
förslaget från utredaren. 
 
En påtaglig konsekvens kommer dock att bli en kraftigt ökad mängd ärenden för 
etikprövningsnämnderna, i och med att undantaget för arbete som utförs 
inom ramen för högskoleutbildning (det s.k. studentundantaget) tas bort. Borttagandet av 
studentundantaget leder till att en stor del av studentarbetena på läkar- och 
sjuksköterskeprogram skall genomgå etikprövning. Detsamma gäller de vetenskapliga arbeten 
som görs under läkarnas specialisttjänstgöring (ST-tjänst). 
 
Innan förslaget till ny lag om etikprövning genomförs bör därför konsekvenserna av den 
ökade mängden ärenden utredas och man måste försäkra sig om att etikprövningsnämnderna 
har tillräckliga resurser. 
 
I övrigt vill vi trycka på vikten av att de situationer där etikprövning kan sökas i efterhand blir 
noggrant beskrivna. Detta för att undvika etiska övertramp i gränslandet mellan klinisk 
verksamhet och forskning. 
 
 
För styrelsen för Svensk Njurmedicinsk förening 
Anders Persson 



Synpunkter från Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) på remiss avseende 
Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen 
 
Vi motsätter oss det förslag på ändring som innebär att studentarbeten ska bli föremål för 
etikprövning. Studentarbeten bör inte begränsas till sammanfattningar av 
litteraturgenomgångar eller metodbeskrivningar av undersökningstekniker som undantas 
etikprövning. De bör också kunna omfatta patientmaterial, vilket inom alla avbildande 
tekniker innebär bilder och oftast parat med därtill relevanta patientdata. Dessa senare arbeten 
fordrar etikprövning. 
Det är svårt att tro att en lokal nämnd skulle kunna annat än högst marginellt påverka 
(minska) antalet studier som behöver gå till etikprövning.  
 
Förslaget kommer att leda till avsevärt mycket större arbete för handledarna med att skriva 
EPN-ansökningar och innebär också en avsevärd ekonomisk belastning för att betala EPN för 
att behandla alla dessa ansökningar. De rådande svårigheterna med att att rekrytera 
handledare för studentarbetena kommer med största sannolikhet att försvåras om den nya 
lagen godkänns. 
 
Likaså motsätter vi oss de förändringar som nödvändiggör etikprövning av metodutveckling 
inom verksamheten. Det är inte rimligt att försvåra sådan metodutveckling genom att kräva 
etikprövning för allt som inte som omfattas av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det 
finns tekniska landvinningar inom radiologiska och nuklearmedicinska avbildningstekniker 
under senare år som man kan bedöma med allra största sannolikhet kommer patienterna till 
nytta. Det förefaller märkligt att användning av sådan utveckling ska falla under etikprövning. 
Inte heller här bedöms en lokal nämnd kunna ha något annan än marginell roll för dessa 
bedömningar.  
 
Vi finner det oklart hur forskningshuvudmannen med huvudansvar kontinuerligt ska kunna 
kontrollera att forskning utförd av enskilda forskare utförs i enlighet med godkänt EPN? Hur 
har man tänkt att detta praktiskt ska skall lösas? 
 
Om förslaget går igenom i nuvarande skrivning avseende studentarbetena behövs lång 
omställningstid. 
 
Språket i betänkandet är ställvis onödigt högtravande. Varför använda orden ”rekvisit 
och ”subsidiär” i stället för ”förutsättning” och ”understödjande”? 
 
 
 
 
 



Från: Nils Hailer
Till: Susann Asplund
Kopia: Magnus Karlsson; Hans Mallmin
Ärende: Betänkande ang etikprövning
Datum: den 16 mars 2018 09:58:34

Hej,

skriver till dig i egenskap av vetenskaplig sekreterare i Svensk Ortopedisk Förening, och
som svar på betänkandet "Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso-
och sjukvård, SOU 2017:104”.

En i våra ögon väsentlig föreslagen förändring är att undantaget för arbete som utförs inom
ramen för grundutbildning (”studentundantaget”) tas bort, alltså att även varje
”studentprojekt” som innefattar forskning på patienter ska etikprövas.

Mot detta kan ställas att det redan idag är så att de flesta studentarbeten etikprövas,
eftersom de mestadels ingår i ett större sammanhang som publiceras i vetenskapliga
tidskrifter, som i sin tur kräver EPN-godkännande. Fördelen med att inte behöva ha EPN-
godkännandet redan vid starten av studentarbetet är att man inom dess ram kan påbörja
datainsamling från exemplevis journaler, och använda detta som en del i ett senare EPN-
prövat större projekt. Det kommer att innebära en relativt stor tidsförlust att behöva invänta
EPN-godkännandet INNAN studenten påbörjat sin insamling, och kanske omöjliggöra ett
antal projekt.

Undertecknad har aldrig varit med om att enskilda studentarbeten utnyttjats till att låta bli
att söka EPN-godkännande där detta hade behövts.

I korthet måste regeringen alltså vara medveten om att man inför ett hinder för enklare,
avgränsade projekt som utförs under utbildningen, och som i de allra flesta fall ändå
genomgår etikprövning i ett senare skede.

Vänligen,
Nils Hailer

Professor of Orthopaedics
Department of Surgical Sciences/Orthopaedics
Uppsala University Hospital
SE – 751 85 Uppsala
Sweden

phone: +46 – 18 – 611 90 38
alt. phone: +46 – 18 – 611 44 67
(Anneli Johansson)
fax: +46 – 18 – 50 94 27
e-Mail: nils.hailer@surgsci.uu.se

mailto:susann.asplund@sls.se
mailto:magnus.karlsson@med.lu.se
mailto:hans.mallmin@telia.com
mailto:nils.hailer@surgsci.uu.se


Remissvar från Svensk förening för palliativ medicin, SFPM, gällande 
betänkande:  

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och 
sjukvård , SOU 2017:104 
 

Vi har tagit del av utredningen och finner att man grundligt går igenom regelverket och kommit med 
konstruktiva förslag till ändringar för att tydliggöra ansvarsfrågor.  

Vad gäller verksamhet i gränsland mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård är det värdefullt att 

man betonar kontroll och ansvar på flera nivåer - regelverk, verksamhetschef, profession. Det är också bra 

att man tagit fram konkreta riktlinjer (s 361) för vägledning. 
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Att. Susann Asplund Johansson 
Organisationssekreterare 
Svenska Läkaresällskapet 
 
Svensk Reumatologisk Förenings remissvar angående betänkandet Etikprövning – en 
översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104 
 
Den aktuella utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (2003:460). Dessutom avses en förändring av bestämmelsen i 5 kap. 3 
§ hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Avseende lagändringarna i sig har svensk reumatologisk förening inga särskilda synpunkter. 
Vi noterar dock att utredningen upprepat använder begreppet ” vetenskap och beprövad 
erfarenhet” som skiljelinjen mellan hälso-och sjukvård och klinisk forskning utan att närmare 
precisera begreppet. I utredningen hänvisas till rapporten från SMER ” Etiska bedömningar i 
gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning” (2016:1), men också i denna rapport 
skriver man att "En viktig fråga i sammanhanget är när en metod kan anses vara tillräckligt 
vetenskapligt prövad för att introduceras som en etablerad behandlingsmetod i hälso- och 
sjukvården. I dag finns inga tydliga regler eller riktlinjer för detta.” Det bör förtydligas att 
”vetenskap och beprövad erfarenhet” innefattar en bedömning och värdering, och saknar en 
absolut definition. 
 
I sammanfattningen av utredningen skriver man "I de fall en behandling, metod eller annan 
åtgärd som inte har stöd i vetenskap eller beprövad erfarenhet utförs eller vidtas inom 
hälso- och sjukvården kan det, om verksamheten uppfyller de krav som anges i 
etikprövningslagen, utgöra forskning i den lagens bemärkelse.” Med tanke på att begreppet 
”vetenskap eller beprövad erfarenhet” behöver definieras för varje specifikt tillfälle lagen 
används, så riskerar detta att bli oförutsägbart, om inte långtgående förenklingar görs. I 
detta sammanhang är det viktigt att den fria förskrivningsrätten inte försvinner, så att 
exempelvis ett förenklat synsätt leder till att förskrivning av läkemedel off-label jämställs 
med forskning. Att den fria förskrivningsrätten eller förskrivning off-label inte nämns i 
utredningen är en brist. Det finns exempel på att det inte alltid ligger i läkemedelsföretagens 
intresse att ansöka om indikation för behandling av ett tillstånd även om det vetenskapliga 
underlaget finns (äldre preparat utan patent, konkurrerande preparat inom företaget, 
sjukdomar med låg prevalens). Inom reumatologin, med ett antal sjukdomar med tillstånd 
för vilka inget registrerat preparat har godkänd indikation, är detta en väsentlig fråga. Det är 
angeläget att en omskriven etikprövningslag inte innebär en risk att patienter inte får 
behandling på grund av att vårdgivaren inte anser att det ligger i dennes intresse att 
genomföra behandlingen som en forskningsstudie eller att den fria förskrivningsrätten 
inskränks. 
 
Umeå 180405 
 
För Svensk Reumatologisk Förening 
 
Lotta Ljung 
Vice ordförande 



 

      YTTRANDE  

2018‐04‐05 

 

Svensk förening för anestesi och intensivvårds (SFAI) yttrande om SOU 2017:104 

SFAI har tagit del av promemorian ” Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso‐ 

och sjukvård” SOU 2017:104 som redogör för förändringar i etikprövningslagen. Förslaget innebär 

bland annat att undantaget från etikprövning för undervisning tas bort, utvidgad tillsynsansvar för 

Centrala etikprövningsnämnden, höjd maximalstraff för uppsåtliga brott mot etikprövningslagen, och 

speciella fall retroaktiv etikprövning.   

SFAI välkomnar förslagen som till stora delar kommer att leda till tydligare regelverk för 

etiskprövning av forskning. 

Etiskprövning	av	studentarbeten		

SFAI anser att förslag att studentarbeten bedöms först forskningsetiskt hos lärosätet för att sedan 

etikgodkännande söks hos en etikprövningsnämnd. SFAI motsätter sig denna 

dubbelansökningsprocess med bedömning på lärosätet och vid etikprövningsnämnd. Detta 

förfarande riskerar fördröjning av att få etisk prövning av studentarbeten med risk för att möjlighet 

att ta ut examina fördröjs.  

Vidare anser SFAI att, trots att Sverige som ett av få länder infört avgiftsbeläggning av etiskprövning, 

har varken handläggningstiderna blivit väsentligen kortare eller kvaliteten på bedömningarna hos 

etikprövningsnämnd förändrats väsentlig från forskarperspektiv. Att nu inför en avgift på en 

betydande del av studentarbeten innebär, som utredaren själv skriver ”innebär alltför stora 

kostnader för lärosätena”.  

Bedömning av studentarbeten kommer dessutom förlänga handläggningstider för alla typer av 

etiskprövningar vilket kommer att göra det svårare att bedriva forskning i Sverige.  

SFAI anser därför att förslaget i betänkandet om hur etiskprövning av studentarbete ska ske 

(etikprövningslagen § 23b) inte ska införas i dess nuvarande form.  

Företrädare	för	forskningshuvudmannen	

SFAI anser att förslaget att företrädare för forskningshuvudmannen som åsidosätter ansvar för att 

etikprövningslagen följs kan åläggas straffansvar med fängelse upp till två år enligt 38 § 

etikprövningslagen kommer inte är i linje med hur ansvar utkrävs i andra delar av den statliga 

administrationen. SFAI motsätter sig därför detta förslag (etikprövningslagen § 38). 



Straffbestämmelserna i etikprövningslagen 

SFAI anser att förslaget att forskare som bryter mot 6 § i etikprövningslagen kan åläggas straffansvar 

med fängelse upp till två år enligt 38 § etikprövningslagen innebär en straffsats för detta brott som är 

onödigt högt. SFAI anser att betydligt lägre straffsats har tillräckligt avskräckande effekt. Vidare anser 

SFAI en betydande del av straffet som en enskild forskare får är de ekonomiska och sociala 

konsekvenser av att forskarens karriär omöjliggörs av en fällande dom. SFAI motsätter sig därför det 

nya skrivningen för etikprövningslagens § 38. 

 

Å SFAIs vägnar 

 
Miklos Lipcsey 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
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Svensk Transplantationsförenings synpunkter på 
SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av 
reglerna om forskning och hälso-och sjukvård 
 

Svensk Transplantationsförening (STF) avger följande yttrande kring SOU 2017:104 
koncentrerat kring åtta centrala punkter i utredningen. 

1. Ändrad definition av forskning. Med forskning ska avses vetenskapligt experimentellt eller 
vetenskapligt teoretiskt arbete och vetenskapliga studier genom observation, om arbetet eller 
studierna sker för att hämta in ny kunskap, samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.   
 
STF menar att detta förtydligande är bra då det på detta sätt förtydligas att etikprövningslagen 
inte gäller enbart vid forskning som innefattar experiment.  Vi menar att även 
observationsstudier av olika slag bör falla inom lagens tillämpningsområde. 
 
2. Studentundantaget. Enligt förslaget tas studentundantaget bort. Utredningen konstaterar 
att studentarbeten ibland kan uppfylla de rekvisit som anges i etikprövningslagen och skulle, 
om de utförts i annat sammanhang, krävt godkänd etikprövning för att få utföras.  
 
STF menar att utgångspunkten bör vara att upprätthålla skyddet för forskningspersonerna 
oavsett vem som utför arbetet. Dock menar STF att konsekvenserna av att ta bort undantaget 
för arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 
nivå är betydande och behöver övervägas. Dels kommer mängder av ansökningar att drabba 
EPN för studentarbeten. Dels kommer samtliga lärosäten som bedriver utbildning till 
sjukgymnast, fysioterapeut och andra professionsyrken att behöva ändra om hela sin struktur 
för examensarbeten på avancerad nivå. I princip inga empiriska studier kommer att kunna 
genomföras vilket riskerar att utarma kunskapsutvecklingen inom dessa discipliner. Endast 
studenter som kan ingå i redan befintliga empiriska projekt med etablerade forskare kommer 
att kunna genomföra empiriska studier. Istället kommer en mäng litteratursammanställningar 
att genomföras med begränsat värde för kunskapsutveckling och en begränsning av 
vetenskaplig metodkompetens hos studenter på avancerad nivå är en betydande risk.  
 
3. Ändring i definition av forskningshuvudman. Definitionen av forskningshuvudman föreslås 
ändrad på så sätt att med forskningshuvudman avses en eller flera statliga myndigheter eller 
fysiska eller juridiska personer i vars verksamhet forskningen utförs. På det sättet betonas att 
forskning ofta bedrivs i samarbete mellan flera huvudmän och att de inblandade huvudmännen 
ansvarar för den del av forskningen som utförs inom den egna verksamheten.  
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Denna ändring menar STF är bra för att förtydliga olika aktörers ansvar i forskningsprojekt. 

Utredningen föreslår också att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar 
forskningshuvudmannen har, d.v.s. att forskning i forskningshuvudmannens verksamhet inte 
får utförs i strid med etikprövningslagen och för att villkor som har meddelats i samband med 
godkännande vid etikprövning följs, samt att det görs en ansökan om etikprövning av 
forskning som utförs i huvudmannens verksamhet.  

STF anser att detta är en bra skärpning av forskningshuvudmannens ansvar, men efterlyser 
hur tydlighet kring hur detta ansvar ska följas upp. 

4. Centrala etikprövningsnämndens tillsyn. Förslaget innebär ett förtydligande och 
utvidgning av centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar. Utredningen bedömer att 
Centrala etikprövningsnämnden ska utöva tillsyn över etikprövningslagen och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen oavsett vilken verksamhet som ska granskas.  

STF samtycker till detta förslag, men ställer sig frågande kring hur denna centrala myndighet 
ska utöva sitt tillsynsansvar och huruvida det berör den enskilda forskningsledaren direkt eller 
kommer att ske i form av kontroll av de regionala nämndernas verksamhet. 

5. Översyn av straffbestämmelserna i nya etikprövningslagen. Vissa ändringar planeras av 
straffansvaret, straffmaximum för uppsåtligt brott höjs till 2 års fängelse, preskriptionstiden 
blir 5 år istället för 2 år.  

STF menar att denna straffskärpning är rimlig och önskvärd. 

6. Kunskap om etikprövning. Utredningen föreslår att kunskaper om etikprövningslagen ska 
utgöra ett obligatoriskt inslag i forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Detta då 
utredningen bedömt att den osäkerhet som i vissa fall finns avseende etikprövningslagens 
forskningsdefinition och gränsdragningen mellan forskning och närliggande verksamhet i 
många fall beror på att kunskapen om etikprövningslagen generellt är för låg eller att frågor 
om etikprövning inte ges tillräcklig uppmärksamhet.  

STF menar att detta obligatorium är utmärkt då det höjer den vetenskapliga 
”allmänbildningen” kring forskningsetiska krav och skyldigheter. 
7. Verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Utredningen gör 
bedömningen att gränsen för vad som är hälso-och sjukvård och vad som är forskning går vid 
vad som kan bedömas utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet. Så fort man vidtar en 
åtgärd som ligger utanför detta område ska den bedömas som forskning, och 
etikprövningslagens bestämmelser blir tillämpliga. Detta innebär att nya obeprövade diagnos-
eller behandlingsmetoder i normalfallet kan prövas endast inom ramen för en klinisk 
forskningsstudie som beviljats tillstånd enligt etikprövningslagen. Detta gäller även vid 
användning av obeprövade metoder i syfte att bota och lindra sjukdom hos enstaka allvarliga 



3 
 

sjuka patienter. Utredningen gör en klar gräns mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
forskning, men begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet är fortfarande odefinierade 
vilket skapar utrymme för tolkning.  

STF vill peka på följande svårighet att så fort man vidtar en åtgärd som ligger utanför 
vetenskap och beprövad erfarenhet så ska den bedömas som forskning. Men vem gör 
bedömningen vad som ligger utanför vetenskap och beprövad erfarenhet?  

STF menar att förslaget ovan är ambitiöst som i förlängningen kan bidra till en större ordning 
i införandet av nya metoder inom landstingens sjukvårdande verksamheter. Genomförandet 
ställer krav på en organisation med tydlig styrning av det ordnade införandet, men också av 
implementering och uppföljning av beslut. Här bör utredningens slutbetänkande vägleda i hur 
en dylik organisation kan och bör se ut. 

8. Etisk bedömning av nya metoder i hälso- och sjukvård. Utredningen föreslår att 
bestämmelsen i 5 kap. 3 § Hälso-och sjukvårdslagen (vårdgivaren ska se till att metoden har 
bedömts från individ-och samhällsetiska aspekter innan en ny diagnos-eller 
behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i 
hälso-och sjukvården) ska byggas ut och förtydligas. Bestämmelsen ändras på så sätt att ordet 
”ny” tas bort. I stället anges att bedömningen ska göras innan en diagnos-eller 
behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i 
en vårdgivares verksamhet. Syftet är att förtydliga att det avgörande är om diagnos-eller 
behandlingsmetoden tidigare har använts inom den aktuella vårdgivarens verksamhet eller 
inte; en bedömning ska göras även om metoden allmänt sett inte är ny. Etisk bedömning ska 
göras hos varje vårdgivare. Varje vårdgivare ska inrätta ett särskilt organ för att göra detta. 

 
STF menar att denna utbyggnad är viktig för att säkerställa reflektion och analys kring hur 
nya metoder drabbar den enskilda patienten. Däremot kan man ju fundera på generaliteten 
om metoden sedan tidigare har etikgranskats och tillämpats inom annan verksamhet i 
Sverige och i studier befunnits ligga inom vetenskap och beprövad erfarenhet. För en del av 
dessa är det naturligtvis bra att ett t.ex. ett HTA-centrum kan gå in och värdera om metoden 
ligger inom detta område och om data tyder på att metoden uppfyller kraven och värdet för 
att inkorporeras i en verksamhet. För andra metoder kan det dock möjligen innebära ett 
försenat införande och möjligen ojämlik vård om varje vårdgivare skall göra en förnyad etisk 
granskning före spridning. Skall det reserveras för nya metoder i verksamheten metoder som 
inte tidigare är etikgranskade i Sverige?  

Stockholm 2018-04-17 

Gunnar Söderdahl- ordförande i Svensk Transplantationsförening 
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Angående betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, 
SOU 2017:104 (pdf 2 MB) 

Styrelsen för Svensk Förening för Oto-rino-larygologi, huvud & Halskirurgi (SFOHH) har tagit del av 
betänkandet ovan. Styrelsen ställer sig positiv till översynens slutsatser vad gäller hur etikprövning 
bör utvecklas och ansvar fördelas. 

Vad gäller studentundantaget ser vi positivt på en förbättrad styrning som även innefattar en 
förhandsprövning av särskild instans. Vi har dock identifierat ett potentiellt problem vad gäller 
finansieringen av avgifterna för etikprövning om alla examensarbeten på utbildningen skall 
etikprövas. Förslagsvis tilldelas lärosätena särskilda medel för att lösa denna uppgift. 

Vi ställer oss tveksamma till möjligheten att kunna göra etikansökan i efterhand då detta primärt 
står i konflikt med översynens allmänna andemening att vetenskap/forskning är särskild från kliniken 
och att forskning skall etikprövas i förhand. Vi är dock öppna för att översynen har specifika fall i 
åtanke där annat förfarande är till men för dessa patienter. Det krävs dock ett rigoröst regelverk 
kring sådana undantag om denna möjlighet skall erbjudas utöver den generella hållningen att 
särskilja forskning från klinik. 

 

För styrelsen SFOHH 

 

 

Johan Hellgren Vetenskaplig Sekreterare SFOHH 
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