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Etikgranskning av studentarbeten vid Hälsohögskolan 

Det finns två olika system för extern etisk granskning av forskning.  

• Begreppet etikprövning avser myndighetsbeslut som sker enligt lag. I Sverige görs detta vid 
etikprövningsnämnd (EPN) enligt Etikprövningslagen (EPL). EPN är en särskild statlig myndighet, 
med domare som ordförande och vars ledamöter tillsatts av regeringen. Det engelska begreppet för 
EPN och internationella motsvarigheter där dessa finns är ethical review board 

• Begreppet etikgranskning är inte knutet till svensk lag och den svenska myndigheten, utan avser 
internationellt den inomvetenskapliga granskning som sker inom ramen för universitetens och 
högskolornas verksamhet, i särskilda forskningsetiska kommittéer. Dessa är inte myndighetsbeslut 
utan har alltid karaktären av rådgivande yttranden utifrån internationellt accepterade 
forskningsetiska principer. Det engelska begrepp som förekommer är t.ex. research ethics 
committee och ethical review committee. 

Detta PM berör vad som gäller för studentarbeten inom ramen för högskoleutbildning. Dessa genomförs på 
grundnivå eller på avancerad nivå (d.v.s. kandidat-, magister- eller masteruppsatser). Dessa arbeten är 
vanligtvis inte forskning i EPLs mening. De kan normalt därmed inte prövas av den regionala EPN. Då EPL 
reviderades 2008 ansåg regeringen att studenter på denna nivå inte bör åläggas det ansvar som det innebär 
att bedriva verksamhet där det finns risk att skada människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. 
Samtidigt uttalades det att det förutsätts att arbeten inom ramen för utbildning bedrivs under etiskt 
säkerställda och trygga former. Detta ansvar ligger då på utbildningsanordnaren vilket framgår av 
högskolelagen. Det är tydligt att det finns gränsdragningsproblem och vissa arbeten som genomförs av 
personer under utbildning kan kräva prövning av nämnden.  

Följande tre punkter bör enligt Centrala etikprövningsnämnden beaktas: 

• Är studien är en del i ett doktorandarbete, d.v.s. att arbetet avses bli en del antingen i någon annans 
doktorandprojekt eller i studentens eget doktorandprojekt, omfattas det av EPL 

• Genomförs studien som en del i en etablerad forskares projekt där avsikten är att presentera 
resultaten i vetenskapliga sammanhang omfattas det av EPL. Den etablerade forskaren bör vid 
etikansökan anges som projektansvarig 

• För studentarbeten som baseras på registerdata från t.ex. Socialstyrelsen krävs i allmänhet ett 
godkännande från en EPN för att få tillgång till data 

EPN godkänner vanligtvis inte projekt i efterhand. Det viktigt att ansökan lämnas in ifall det föreligger 
osäkerhet om projektet omfattas av EPL. Kansliet vid EPN liksom de vetenskapliga sekreterarna kan ge 
allmänna råd (vilket inte är det samma som ett rådgivande yttrande) men kan aldrig ge ett bindande 
förhandsbesked; för detta krävs en komplett ansökan. Om nämnden skulle finna att projektet inte omfattas 
av lagen kan nämnden, om forskaren önskat det, avge ett rådgivande yttrande. 

Under vissa omständigheter kan studentarbeten som inte är doktorandprojekt och ej del av annan forskares 
projekt dock bedömas som forskning. Då är EPN tillämpligt även på dessa. Vägledande beslut i Centrala 
etikprövningsnämnden (CEPN) har slagit fast att studentuppsats kan ses som forskning och tas upp i EPN 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 

• Att studien har en vetenskaplig design 
• Att studien genomförs av forskare eller under handledning av forskare 

• Att vetenskaplig publicering planeras (CEPN-beslut, dnr Ö 40-2011) 

Om dessa kriterier är uppfyllda så skall EPL tillämpas på samma sätt som för annan forskning.  
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I andra fall saknas möjlighet för studentuppsatsprojekt att prövas i EPN. Men vid behov kan dessa granskas 
i den lokala forskningsetiska kommittén, för ett rådgivande yttrande. Det kan göras för att hantera andra 
etiska problem än de som faller under EPL, eller om man avser att publicera vetenskapligt och där 
tidskriften kräver etisk granskning. 

Det finns ingen rekommendation om att studentuppsatser på grundnivå eller avancerad nivå rutinmässigt 
ska lämna in ansökan om forskningsetisk granskning. De flesta etiska problem kan vanligen hanteras inom 
ramen för uppsatshandledning, som kan använda sig av högskolans mall för etisk egengranskning (länk 
finns på kommitténs hemsida).  

På avancerad nivå kan skrivandet av en forskningsetikansökan också i sig innebära en träning i 
vetenskapligt arbete. Ofta är det därför lämpligt att studenten utarbetar ett förslag, men själva ansökan bör i 
sin slutliga form dock inte lämnas in av studenten utan av studentens handledare, d.v.s. av den 
projektansvarige (som givetvis måste ha ett kort CV, vilket ska bifogas ansökan). 

Det är viktigt att framhålla att ett examensarbete som läggs fram vid Hälsohögskolan inte kan betraktas som 
ett internt arbete för organisationer inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst. Hälsohögskolan är en 
extern organisation i förhållande till dessa verksamheter. Sekretessbelagd information kan inte utan 
etikprövning utlämnas för forskning utanför dessa organisationer, ens om samtycke föreligger. I den mån 
känsliga personuppgifter förekommer i studier om förbättringsarbete, så måste även dessa alltid 
underkastas etikprövning i regional nämnd på samma sätt som vid annan forskning. EPN tar upp dessa 
under förutsättning att de tre kriterierna ovan är uppfyllda.  

Den lokala forskningsetiska kommittén på Hälsohögskolan i Jönköping (eller motsvarande lokala 
kommittéer på andra håll) kan avge rådgivande yttranden endast över projekt som inte faller under EPL. 
Kommittén yttrar sig inte om forskning som innehåller känsliga personuppgifter eller mänskliga 
vävnadsprover som kan härledas till individ, eller innebär avsiktlig påverkan (t.ex. experiment eller annan 
interventionsstudie) eller där det finns risk för skadlig påverkan (trots att den inte är avsiktlig). I dessa fall 
hänvisar kommittén till prövning i EPN. Forskning som saknar dessa inslag och som kan granskas inom 
kommittén kan t.ex. gälla studier som bygger på personalintervjuer eller enkäter om vårdens rutiner, 
kvalitet etc. Dessutom kan studier handla om kliniska data vilka rutinmässigt samlats tidigare, under 
förutsättning att dessa är fullständigt avidentifierade innan de lämnar kliniken eller verksamheten. Det kan 
också handla om aggregerade data, d.v.s. data på gruppnivå. I vissa fall yttrar sig kommittén även om 
studier om kvalitet och förbättringsarbete inom vård och omsorg som görs enligt annan lagstiftning – 
främst Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). För dessa finns ett särskilt PM på 
forskningsetiska kommitténs hemsida: ”Etisk granskning av forskning om förbättringsarbeten inom vård 
och sociala verksamheter”.  

 


