
 
 
Motion från Sjukhusläkarna:  
 

Etiska genvägar är senvägar 
 
Hela det svenska medicinska forskarsamhället har skakats om av den debatt som följt av 
senaste årens oredlighet i forskning vid några av våra mest kända universitet. Några av de 
problem som uppdagats är en valhänt hantering av ett flertal etiska frågor. I kölvattnet till 
denna diskussion har även frågor väckts vad som gäller för kvalitetsarbeten som inte direkt 
omfattas av etikprövningslagen (EPL) och hit hör exempelvis olika former av student-, ST-och 
kvalitetsarbeten. Även EU:s nya dataskyddsdirektiv har ökat den allmänna medvetenheten 
om integritet, sekretess och skydd av datoriserade personuppgifter. Studentarbeten och 
andra utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården behandlar känsliga personuppgifter. 
 
I slutet av 2017 presenterades betänkandet av utredningen: ”Etikprövning – en översyn av 
reglerna om forskning och hälso- och sjukvård” (SOU 2017:104). I betänkandet föreslås att 
studentarbeten som utgör forskning och faller inom EPL:s tillämpningsområde ska 
etikprövas. För att inte skapa undanträngningseffekter på de regionala nämnderna föreslås 
även att om forskningen bedrivs inom ramen för statlig högskoleutbildning så ska 
etikprövningen ske av ett särskilt organ hos lärosätet, så att bara de projekt som behöver 
formenlig prövning förs vidare till nämnden.  
 
Vår tolkning är att studentarbeten eller utvecklingsprojekt som inte faller inom 
högskoleförordningen och som inte omfattas av EPL således inte behöver ha någon extern 
etisk granskning. Några av hindren för formenlig etikprövning är att en del projekt sker 
under viss tidspress vilket försvårar etikprövning i förväg, att en prövning är förenad med en 
viss kostnad och att nämnderna inte skulle mäkta med den utökade arbetsbördan 
volymmässigt. Å andra sidan kan värdet av att etikpröva projekt tidigt i en forskarutbildning 
inte underskattas. 
 
Sjukhusläkarna yrkar  
 
att man inom Läkarförbundet arbetar för att ett regelverk utformas för etisk 

granskning av projekt och utvecklingsarbeten som inte omfattas av nuvarande 
och kommande etikprövningslag.  

att  man inom Läkarförbundet verkar för en ökad medvetenhet om behovet av 
etisk granskning av projekt och utvecklingsarbeten, inklusive student- och ST-
arbeten. 

 


