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Etisk granskning av examensarbeten vid institutionen för 
hälsovetenskap 

 
Den bästa och den mesta information om etikprövning finns på centrala 
etikprövningsnämndens hemsida www.epn.se. Här finns information om 
etikprövningslagen och här finns aktuell ansökningsblankett för ansökan till EPN i 
Umeå samt information om exempelvis hur forskningspersoner ska informeras.   
 
 
Etikprövningslag 
Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser 
människor, etikprövningslagen: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460 
Den omfattar forskning på levande personer, samt även forskning på avlidna personer 
och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av 
känsliga personuppgifter. Läs regeringens proposition: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/95/a8511743.pdf 
 
Vissa ändringar i etikprövningslagen trädde i kraft den 1a juni år 2008; lagens definition 
av forskning har ändrats för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt 
lagen och lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar 
behandling av så kallade känsliga personuppgifter ska etikprövas, även forskning som 
utförs med en metod som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen ska 
etikprövas http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/48/06/b497e80c.pdf 
 
All forskning vid institutionen för hälsovetenskap som faller under lagen skall granskas 
av regionala etikprövningsnämnden i Umeå:  http://www.epn.se/umeaa/om-
naemnden.aspx . De regionala etikprövningsnämnderna ska granska forskning och i den 
nya formuleringen av lagen finns en beskrivning av vad som ska avses med forskning. I 
normalfallet ska studentarbeten inte räknas som forskning och därmed inte ingå i den 
etikprövning som lagen föreskriver. Det finns i lagen en tydlig uppdelning mellan vad 
som är forskning och vad som är verksamhetsutveckling, och verksamhetsutveckling 
omfattas inte av lagen. Studentarbeten som är en del av verksamhetsutveckling omfattas 
därför inte av lagen. Lärare, handledare och examinatorer av examensarbeten ska 
överväga om det finns etiskt känsliga frågor i anslutning till studenternas projekt och när 
så är fallet bör projektets genomförande övervägas.  Handledare och examinatorer kan 
vända sig till etiska gruppen för rådgivning och diskussion om projekt. 
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Vad gäller för examensarbeten vid institutionen för hälsovetenskap? 
I kurser som utgör förberedelse till examensarbete skall etiska överväganden i anslutning 
till projektet ingå. Studenterna visar därigenom kännedom om lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor och visar förmåga att göra de bedömningar och 
överväganden ur etiska aspekter som beskrivs i de generella examenfordringarna för 
varje utbildningsnivå.  
 
Empiriska examensarbeten där det finns etiskt känsliga frågor skall etikgranskas vid 
institutionen för hälsovetenskap och etikprövningen ska vara godkänd innan 
datainsamling påbörjas.  
 

• Vid empiriska arbeten på avancerad nivå ska en förenklad version 
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-
VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Skriva-
examensarbete/halsovetenskap/Etisk-granskning-av-examensarbeten-1.80580av 
EPN:s blankett för etikprövning fyllas i av studenten och lämnas in enligt 
anvisningar i respektive kurs. Vid empiriska arbeten på grundnivå ska de etiska 
övervägandena presenteras i PM om inte annat begärs av examinator eller 
kursledning. Informationsbrev till deltagare ska alltid bifogas.  

• Examinator, kurslärare eller kursledning ansvarar för bedömningen och avgör 
om arbetet är godkänt ur etiskt perspektiv, ska revideras eller är underkänt. 
Rutiner för detta specificeras närmare i varje enskild kurs.  

• I följande fall skall den etiska bedömningen ske av institutionens etikgrupp: 
Kursledning eller examinator ansvarar för att så sker i tillämpliga fall.   

o Studentarbeten där deltagarna rekryteras från vården, i egenskap av 
patienter eller närstående till patienter. 

o Frågeställningar som berörs är av känslig natur eller att datainsamlingen 
innehåller känsliga procedurer. 

o Deltagarna är minderåriga. 
I dessa fall skickar studenten via epost ifylld förenklad etikprövningsblankett, 
PM och informationsbrev till respektive ämnesrepresentant som sedan 
vidarebefordrar ärendet för beredning och sammanträde via utsedd administratör 
vid institutionen. Sammanträdestider och inlämningstider framgår på 
institutionens hemsida. Etikgruppens mötesprotokoll och utlåtande diarieförs. 
Utlåtandet skickas till handledare och handledare ansvarar för att meddela 
student(er). Handledare ansvarar sedan för att den slutgiltiga, godkända och 
underskrivna etikansökan lämnas till institutionsadministratör för att diarieföras. 

• I de fall godkänd etikpröving redan föreligger, t ex om studenten gör sitt 
examensarbete inom ramen för pågående forskningsprojekt, behöver ingen särskild 
etikprövning göras vid institutionen, men studenten ska i PM och slutlig rapport 
presentera godkännandet med diarienummer för beslut samt beskriva några centrala 
forskningsetiska överväganden som gjordes i ansökan och som är relevanta i 
förhållande till studentarbetets inriktning.  

http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Skriva-examensarbete/halsovetenskap/Etisk-granskning-av-examensarbeten-1.80580
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Skriva-examensarbete/halsovetenskap/Etisk-granskning-av-examensarbeten-1.80580
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Skriva-examensarbete/halsovetenskap/Etisk-granskning-av-examensarbeten-1.80580
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Etikgruppen vid Institutionen för hälsovetenskap 
 
From 2015-01-01 har den etiska gruppen följande sammansättning: 
 
Jenny Röding, ordförande, ledamot för fysioterapi, universitetslektor Fysioterapi 
Anneli Nyman, vice ordförande, ledamot för arbetsterapi, universitetslektor Arbetsterapi 
Britt-Marie Välivaara, ledamot för omvårdnad, universitetslektor Omvårdnad 
Niklas Lehto, ledamot för medicinsk vetenskap, universitetslektor Medicinsk vetenskap 
Catrine Kostenius, ledamot för hälsovägledare, universitetslektor Hälsopromotion 
Catharina Melander, doktorandrepresentant 
 
 
Varje ledamot har en ersättare 
Stina Rutberg, universitetslektor i fysioterapi 
Maria Prellwitz, universitetslektor i arbetsterapi 
Malin Olsson, universitetslektor i omvårdnad 
Anders Eriksson, universitetslektor, medicinsk vetenskap 
Anita Risberg, universitetslektor i hälsopromotion 
 
Då ordinarie ledamot inte kan närvara är det dennes ansvar att förmedla aktuella 
ärenden till sin ersättare. För att etikgruppen ska vara beslutsför krävs att minst tre 
ledamöter inklusive representant från aktuellt ämne är närvarande. 
 

Summering 

Institutionen för hälsovetenskap har ett övergripande ansvar och prefekten har det 
yttersta ansvaret för att examensarbeten uppfyller de etiska kraven. 

Ett gemensamt förhållningssätt och en enhetlig policy inom institutionen medför att alla 
kommer att behandlas lika, studenter så väl som handledare. 

Etisk granskning är en kvalitetskontroll som är synlig därför att handlingarna diarieförs. 

Etiska gruppens sammanträdanden ska planeras utifrån studenternas behov så att inte 
examensarbeten förhindras eller fördröjs. 
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