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Forskningsetik
• Etiska normer för vilken forskning som får
bedrivas, och på vilket sätt
• Regleras av både lagar och etiska riktlinjer
• Syftar framförallt till att
• Skydda forskningspersonerna
• Skydda forskningens anseende
• Hjälpa och stödja forskarna vid intressekonflikter
och svåra avvägningar
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Begrepp
• Forskningsetik – Övergripande term, men
begränsas ibland till överväganden av etiska
frågor som berör dem som medverkar i
forskningen
• Forskaretik - Etiska frågor som gäller själva
hantverket, forskarens ansvar gentemot
forskningen, forskarsamhället och
samhället i övrigt
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Forskningsetikens verktyg
• Informerat samtycke
• Val av forskningspersoner
• Avvägningen mellan risk och nytta
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Etikprövningslagen
Gäller för forskning som
• innefattar behandling av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i
EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar
i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden. (3§)
• innebär ett fysiskt ingrepp, på såväl levande som avliden (4§)
• sker med en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt
eller psykiskt eller innebär en uppenbar risk att skada
forskningspersonen (4§)
• utförs på biologiskt material från levande eller avliden människa
och är spårbart (4§)
Gäller enbart (den del av) forskning som utförs i Sverige (5§)

Känsliga personuppgifter är
uppgifter som (ensamt eller
tillsammans med andra
uppgifter) går att koppla till
enskild person och som
innehåller uppgift om:
- (Ras) eller Etniskt ursprung
- Politiska åsikter
- Religiös eller filosofisk övertygelse
- Medlemskap i fackförening
- Hälsa
- Sexualliv
- Sexuell läggning
- Genetiska och
biometriska uppgifter
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Några etiska utmaningar i
kliniknära forskning
Redan insamlat material
• En datainsamling kan aldrig godkännas i
efterhand, men registerforskning kan vara
en möjlighet
• Kan samtycke inhämtas i efterhand?
• Kan data anonymiseras?
• Finns risk för baklängesidentifiering?
• Var går gränsen mellan
verksamhetsutveckling och forskning?
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Några etiska utmaningar i
kliniknära forskning
Utsatta grupper
• Urval
• Avvägning skydd och rättvisa
• Finns risk för stigmatisering?
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Några etiska utmaningar i
kliniknära forskning
Samtycke och frivillighet
• Epl 3 § vs 4 §
• Beroenderelationer
• Barns samtycke?
• Aktivt samtycke eller opt-out?
• Beslutskompetens
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Tack för
uppmärksamheten!

Frågor?
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