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Kristina Jacobssons ändringsförslag vinner fakultetsstyrelsens bifall. 

Fakultetsstyrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar 

att  fastställa rutiner för etisk prövning gällande examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå 
vid Sahlgrenska akademin enligt bilaga 2 till protokollet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Vetenskapligt arbete under Sahlgrenska akademins utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå: rutiner avseende etisk prövning 

A. Övergripande principer

1. Regeringen förutsätter ” … att arbeten som utförs av studenter inom ramen för högskoleutbildning på
grundnivå eller på avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Detta ansvar
ligger på utbildningsanordnaren.” (Prop 2007/08:44, sid. 20)

2. Att studentarbeten inom Sahlgrenska akademin, SA, genomförs under etiskt säkerställda former
säkerställs bland annat genom etisk granskning av studentarbeten som berör människa eller djur.

3. För studentarbeten som berör människa eller djur men som inte omfattas av EPL och/eller
Djurskyddslagen ska – med undantag för arbeten enligt A.5 – etisk granskning utföras av
prefekt/avdelningschef alternativt verksamhetschef inom sjukvården.

4. För studentarbeten som berör människa ska den etiska granskningen avse sådan verksamhet som
beskrivs i Etikprövningslagen (EPL), § 3 och § 4 (Se bilaga 1).

5. De studentarbeten som inte behöver en formaliserad etisk granskning omfattar
a. Litteraturstudier
b. Arbete som inte innefattar human vävnad och inte heller innefattar djurexperimentella metoder,

exempelvis in-vitro-försök avseende olika kemiska substansers stabilitet och olika substansers
påverkan på bakteriers tillväxt.

c. Arbete, t.ex. metodutveckling, som utförs på redan tillvaratagen vävnad vilken inte kan härledas till
en enskild individ och som inte förutsätter ingrepp, t.ex. blodprovstagning.

d. Arbete som redan omfattas av tidigare etikgodkännande.  Detta gäller även arbeten som initieras av
den projektansvarige och omfattas av tidigare godkännande, men där man i projektplanen inte
specificerat att vissa delar kan komma att genomföras som studentarbete.

6. För studentarbete som utgör en del av ett redan godkänt pågående projekt men som innebär en
förändring av detta projekt ska prefekt/avdelningschef alternativt verksamhetschef enligt gällande
anvisningar från Etikprövningsmyndigheten, EPM, ta ställning till om ändringen är ”väsentlig”, vilket
endast i sådant fall innebär att projektansvarig ska göra en ändringsansökan till EPM.

7. Beträffande studentarbeten som bedrivs utomlands men som bearbetas vid SA gäller SA:s härför
angivna rutiner.

B. Organisation/administration

1. Avseende studentarbeten som fokuserar på människa och som genomförs i sjukvården eller inom SA:
Berörd prefekt/avdelningschef alternativt verksamhetschef ansvarar för att studentarbeten – med
undantag för projekt enligt princip A.5 – efter anmälan från ansvarig handledare granskas ur ett
etiskt perspektiv och avgör därvid om ansökan till EPM krävs.
Om mer än en prefekt/avdelningschef alternativt verksamhetschef berörs ska ansvarig handledare
(huvudhandledare) uppdra åt en av dessa att vara huvudansvarig för att den etiska granskningen
genomförs.

a. Granskningen kan vid behov delegeras till annan person eller till en kommitté som
prefekten/avdelningschefen alternativt verksamhetschefen bedömer vara insatt i etiska
frågeställningar. En sådan delegation är nödvändig om risk för jäv föreligger.

b. Om ansökan till EPM är aktuell, vilket också kan beslutas av projektansvarig, måste godkännande från
EPM erhållas innan projektet påbörjas.

2. Avseende studentarbeten som genomförs med djurexperimentella metoder:
All djurexperimentell forskning ska vara granskad och godkänd av djurförsöksetisk nämnd.
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3. Detaljerade rutiner avseende den praktiska utformningen av den etiska granskningen formuleras vid
behov lokalt inom SA/Sjukvården.

4. Tillgång till uppgifter i patientjournaler förutsätter att studenten erhållit en uppdragstilldelning enligt
bilaga 2.

5. Inför bedömningen av ett avslutat studentarbete ska ett intyg beträffande den etiska granskningen
från EPM alternativt prefekt/avdelningschef eller verksamhetschef uppvisas och bifogas ärendet.

6. Beslut om granskning av ett studentarbete ska dokumenteras hos ansvarig handledare.

C. Projekthantering

1. För varje studentarbete (”projekt”) ska anges en projektansvarig handledare. Om det finns flera
handledare ska en av dessa vara huvudhandledare.

2. Varje projekt ska ha en vetenskaplig frågeställning.
3. I varje projektplan ska etiska överväganden presenteras, vilket även gäller projekt som inte omfattas

av EPL eller Djurskyddslagen.
4. Projekt som klassificeras som forskning enligt EPL (§ 2), vilket alltså även gäller utvecklingsarbete på

vetenskaplig grund, kan vara aktuella för etisk prövning enligt EPL (§§ 3 och 4).
5. Projekt som genomförs med djurexperimentella metoder ska vara etiskt prövade och godkända av

djurförsöksetisk nämnd.
6. Om publicering i internationellt tillgänglig tidskrift är (eller förväntas kunna bli) aktuell ska

etikprövning av EPM övervägas.
7. I ansökan om etikprövning till EPM ska handledaren och inte studenten anges som projektansvarig

och prefekten/avdelningschefen alternativt verksamhetschefen som sökande. Givetvis kan studenten
åläggas att utarbeta ett förslag till ansökan.

D. Projektkategorier

1. Experimentellt arbete.
a) Arbete som innefattar human vävnad som kan härledas till en enskild individ ska vara etikprövat av

EPM.
b) Arbete som avser människa och som innebär fysisk eller psykisk intervention och som inte omfattas

av ett tidigare etikgodkännande ska etikprövas av EPM.
2. Arbete som avser djur eller innefattar djurexperimentella metoder ska etikprövas av djurförsöksetisk

nämnd, om projektarbetet inte redan omfattas av tidigare etikgodkännande.
3. Registerstudie.
a) Regional studie, t.ex. kvalitetsarbete inom verksamheten. Prefekten/avdelningschefen alternativt

verksamhetschefen ska granska projektet ur ett etiskt perspektiv och avgöra om ansökan till EPM
krävs.

b) Nationell studie (t.ex. data från Socialstyrelsen) ska etikprövas av EPM.
4. Journalstudie (inom sjukvården etc.) inklusive analys av medicinska bilder.
a) Prefekten/avdelningschefen alternativt verksamhetschefen ska granska projektet ur ett etiskt

perspektiv och avgöra om ansökan till EPM krävs.
b) För medverkande student ska alltid – även beträffande arbeten som ingår i en redan etikgodkänd

studie – prefekten/avdelningschefen alternativt verksamhetschefen utfärda en uppdragstilldelning
enligt bilaga 2, vilket förutsätter att studenten erhållit adekvat information om sekretess.

5. Studie innefattande forskningspersoner, som inte ingår i annan studie, innefattande intervju- och
enkätstudier.
Prefekten/avdelningschefen alternativt verksamhetschefen ska granska projektet ur ett etiskt
perspektiv och avgöra om ansökan till EPM krävs.
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Viktiga författningstexter - utdrag Underbilaga 1 

Etikprövningslagen (EPL), §§ 2, 3 och 4 
2 § I denna lag avses med 
forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier 
genom observation, om arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och 
utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete eller sådana studier som 
utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, 
forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars 
verksamhet forskningen utförs, 
forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och 
behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 4.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2019:1144). 
3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga 
personuppgifter), eller 

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Lag (2018:1999). 
4 § Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som 

1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,
2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt

eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, 
3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan

härledas till denna människa, 
4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller
5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden

människa och kan härledas till denna människa. Lag (2008:192). 

EU:s dataskyddsförordning, artikel 9.1 
Artikel 9 
Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 
1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person,
uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska
vara förbjuden.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:
a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa
personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den
registrerade.
… 
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Uppdragstilldelning – tilldelning av särskilda uppdrag 

Uppdragstagarens namn: Befattning/funktion: (anställd som, studerande inom, projektanställd, m.m.) 

Klicka här för att ange text. 

Eventuellt VGR-ID: Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 

Handledare: (om student) Verksamhet: 

Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. 

Uppdrag 

Kortfattad beskrivning av kvalitetsutvecklingsuppdraget: 

Klicka här för att ange text. 
Begränsning/särskilda förbehåll: 

Klicka här för att ange text. 
Tidsperiod: 

fr.o.m: Klicka här för att ange datum. t.o.m: Klicka här för att ange datum.

Underskrift verksamhetschef eller enhetschef 
efter delegation från verksamhetschef 

_________________________________________ 
Datum och namnteckning 

Underskrift av uppdragstagare 

_________________________________________ 
Datum och namnteckning 

Bakgrund 

I Sahlgrenska Universitetssjukhusets ”Riktlinje för åtkomst till patientuppgifter” finns beskrivet hur 
patientdatalagens ska tillämpas. När du deltar i vården av en patient får du, när du tilldelats 
behörighet till journalsystem eller andra system (såväl analoga som digitala) innehållande 
patientuppgifter, ta del av patientuppgifter enligt patientdatalagens regler. Detsamma gäller när du 
enligt din arbetsbeskrivning har rätt till att ta del av patientuppgifter för olika ändamål i hälso- och 
sjukvården, till exempel administration. 

Utöver möjligheten att ta del av patientuppgifter enligt ovan har verksamheten behov av 
kvalitetsuppföljning där åtkomst till patientdata är nödvändigt. Exempel på uppdrag kan vara: 

 Ta del av uppgifter från verksamheten i syfte att systematiskt utvärdera kvalitet och resultat inom

 verksamheten.

 Ta fram statistik.

 Ta fram kliniska fallbeskrivningar till undervisning.

 Ta fram kliniska fallbeskrivningar till kollegiala kvalitetsdiskussioner.

Tänk på att: 

 Redovisning av kvalitetsuppdraget ska ske endast på gruppnivå, utan möjlighet till identifiering av
enskilda patientuppgifter.

 Det inte är tillåtet att spara patientuppgifter i någon form.

 Arbetsmaterial som t.ex. minnesanteckningar och utkast till journalanteckningar inte får innehålla
uppgifter som kan möjliggöra för utomstående att identifiera patienter.

 Arbetsmaterial ska förstöras efter att arbetsuppgiften slutförts.

 Sedvanliga sekretessregler gäller. Sekretessen och tystnadsplikten gäller även efter avslutat
uppdrag.

Blankett diarieförs inom verksamheten, uppdragstagare erhåller kopia. 
Loggranskning sker enligt gällande rutin. 
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