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Sammanfattning 
 

• Inom ett programområde ska det finnas ett etikråd för granskning och rådgivning av 
sådana studerandearbeten som inte ska granskas enligt etikprövnings-lagen. 

• Inom varje programområde ska det ges grundläggande, strukturerad utbildning om 
forskningsetik, förutom vad som krävs om forskningsmetodik, vetenskapsteori och hur en 
uppsats skall utformas. 

• Handledaren för ett studerandearbete ska, vid projektplaneringen, göra en bedömning om 
arbetet är att betrakta som ett forskningsprojekt (genomförs med vetenskaplig metod och 
ska kunna publiceras i vetenskaplig tidskrift) och då, som huvudansvarig för projektet, 
ansvara för att ansökan om ett beslut eller om ett s.k. rådgivande yttrande från en 
etikprövningsnämnd inges i god tid innan projektstarten. 

• Handledaren ska alltid se till att studenten får träna på att beskriva och reflektera över 
etiska problem inom det egna projektet. 

• Projektplanen ska alltid innehålla rubriken ”etiska överväganden”. 
• Inom varje institution (enhet) ska det finnas ett forum (t.ex. lärarmöten, forskargrupper) 

för diskussion av planerade examensarbeten där vid sidan av frågeställning och metod det 
också ges utrymme för etisk reflexion. 

• De vetenskapliga sekreterarna i den regionala avdelningen för etikprövning bör 
regelbundet inbjudas för att utbilda lärargruppen/handledarna i frågor om etisk 
granskning. På samma sätt bör representanter för programområdets etikråd delta i sådan 
utbildning. 
 
 
 

Bakgrund och gällande regelverk 
 
Från och med den 1 juli 2007 infördes ändringar i högskoleförordningen som bl.a. innebär att krav 
på ett självständigt arbete (examensarbete, vetenskapligt arbete) ställs för samtliga examina. Det 
innebär att ett stort antal examensarbeten skall genomföras varje år.   En viktig aspekt på det 
vetenskapliga arbetet är hur frågor av etisk natur hanteras. Det ställs stora krav på 
utbildningssystemet för att klara av denna uppgift. 
 

Etikprövning av forskning på människa  
Den 1 januari 2004 trädde en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor 
(2003:460) (etikprövningslagen) i kraft. Lagen omfattar forskning som innebär ett fysiskt ingrepp 
eller bedrivs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt. Lagen 
gäller även forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa eller avser studier på 
biologiskt material som tagits från en levande eller avliden människa och som kan härledas till 
denna människa. 
 
Lagen förändrades något från 2008 så att all forskning som innefattar behandling av sådana 
personuppgifter som anges i 13 och 21 §§ personuppgiftslagen (känsliga personuppgifter, såsom 
uppgifter om hälsa m.m .) ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga 
samtycke eller inte. Vidare utvidgades lagens tillämpningsområde så att även forskning som utförs 
med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Vid 
arbetet med översynen av etikprövningslagen förutsattes att studerandearbeten inte skall innefatta 
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studier som medför risk för att skada forskningspersoner fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. 
Med studerandearbeten avses ej doktorandstudier. 
 
Ett projekt som ska prövas enligt etikprövningslagen ska definieras som forskning. Av förarbetena 
till etikprövningslagen (prop. 2002/03:50) och i den uppdaterade lagtexten från 2007 framgår att 
studerandearbeten under grundutbildning i normalfallet faller utanför etikprövningen eftersom 
det typiskt sett inte är fråga om forskning. Naturligtvis kan vissa studentarbeten ändå betraktas 
som forskning om det ingår i ett etablerat forskningsprojekt eller ska genomföras med 
vetenskaplig metod som ska kunna publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det kan då finnas krav på 
etikprövning enligt etikprövningslagens bestämmelser. Handledarna har ansvaret för att 
studentarbeten i grundutbildningen etikprövas i de fall det krävs. Att studentarbeten under 
grundutbildning i övrigt bedrivs under etiskt godtagbara former är ett ansvar för institutionen 
ifråga (prop. sid. 92).   
 
Etikprövningen sker hos de regionala etikprövningsnämnderna. Nämnderna, som är sex till 
antalet, är självständiga myndigheter, indelade i två eller flera avdelningar. Minst en avdelning på 
varje ort prövar ärenden inom det medicinska området och en avdelning prövar ärenden som rör 
övrig forskning. Studier som inte faller inom etikprövningslagens tillämpningsområde kan också 
granskas av den regionala etikprövningsnämnden, som då avger ett s.k. rådgivande yttrande. Skäl 
till att begära ett sådant kan exempelvis vara att den ansvarige forskaren bedömer att det finns 
behov av etikprövning eller om det krävs av anslagsgivare eller för publicering i en vetenskaplig 
tidskrift. Etikprövning av ett projekt skall göras innan projektet påbörjas. Organisationen för 
etikprövningen kan komma att förändras något enligt en ny statlig utredning 2017.    
 
Etikprövning av en regional etikprövningsnämnd är avgiftsbelagd även om ett s.k. rådgivande 
yttrande begärs. (Se också www.epn.se).   
 

Etikprövning av forskning på djur  
Användning av djur i djurförsök ska, enligt djurskyddslagen (1988:534), godkännas från etisk 
synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Inget undantag 
görs för användning av försöksdjur i undervisning. Vid prövningen av ett ärende skall nämnden 
väga försökets betydelse mot lidandet för djuret. Alla ryggradsdjur omfattas av bestämmelserna.  
 

Kommentarer till regelverket 
När man inte behöver ansöka om etisk prövning av studerandearbeten enligt 
etikprövningslagen 
Utbildningsansvariga och då i första hand handledaren och ansvarig institution/enhet ska se till att 
studerandearbetet bedrivs enligt godtagbara etiska principer. Helsingsforsdeklarationen och andra 
etiska principer är en bra utgångspunkt (www.codex.vr.se).  
 
Andra relevanta dokument är personuppgiftslagen (1998:204), bestämmelser om journalföring i 
patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring (SOSFS 2008:14).  
I studerandearbetet ska beaktas allmänna etiska principer om god hantering av data, informerat 
samtycke i förekommande fall och etisk bedömning av risk och nytta. I de fall journaldata används 
förutsätts att mensprövning enligt sekretesslagen görs av vårdgivaren, i regel delegerat till 
verksamhetschefen. Om det gäller registerdata innehållande känsliga personuppgifter utanför 
hälso-och sjukvården är det registeransvariga som gör bedömningen. 
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Medicinska fakulteten i Umeå har nyligen (mars-2017) beslutat att det ska inrättas etikråd inom 
olika programråd som ska granska studerandearbeten och ge råd om studerandearbeten som inte 
ska granskas av en regional etikprövningsnämnd.  
 
Det är väsentligt att det bedrivs undervisning om etiska frågor inom fakultetens samtliga program 
för såväl handledare som studenter inför examensarbetet. De vetenskapliga sekreterarna i 
etikprövnings-nämnderna har redan ett sådant utbildningsuppdrag. Vidare kan medlemmar av 
utbildningsområdets etikråd bidra med sådan undervisning. 
  
När man är osäker om ett studerandearbete ska etikprövas enligt lagen 
Om student och handledare är osäkra exempelvis om man senare kan vilja publicera resultaten 
eller att det kan komma att ingå i ett avhandlingsarbete, kan man ansöka om en bedömning av 
etiknämnden och begära ett s.k ”rådgivande yttrande” (särskild kryssruta på blanketten). Samma 
ansökningsblankett som vid vanlig prövning enligt etikprövningslagen ska då användas (laddas 
ner via www.epn.se). Det bör vara ansvarig handledare som skriver under ansökan som ansvarig 
för genomförande av studien även om studenten kan delta i skrivandet av ansökan som en del i 
utbildningen.  
 
Nämnden granskar ansökan enlig vanliga principer men fattar inget beslut (godkännande/eller ej) 
utan avger ett rådgivande yttrande t.ex. ”Nämnden ser inga etiska problem med projektet” 
alternativt föreslår ändringar. Ett rådgivande yttrande har samma avgift som en ordinarie 
prövning och kan bara avges om datainsamlingen inte påbörjats.  
 
Ett rådgivande yttrande kan inte överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Ärendet tas upp 
vid nämndmöte som sker en gång per månad varför det behövs en god planering för att arbetet 
skall kunna startas enligt tidsschemat. 
 
Etikprövning kan aldrig ske i efterhand 
En etikprövningsnämnd kan inte pröva projekt i efterhand. Detsamma gäller rådgivande yttrande. 
Det betyder att vid osäkerhet rekommenderas etikprövning i god tid.  En nämnd kan som regel 
inte ge ett förhandsbesked om ett visst projekt måste etikprövas enligt lagen (eller ej) utan att det 
har granskats i nämnden. Granskning sker inte förrän avgiften har erlagts. 
Skriv texten här. 
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