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Ärende: Beslut om att diarieföra reviderad forskningspersonsinformation  
 
Bakgrund 
Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut av univer-
sitetsstyrelsen den 12 juni 2001. Behovet av en forskningsetisk kommitté har sin grund bl a 
i bestämmelser i lagen och förordningen om etikprövning av forskning som avser männi-
skor samt i 1 kap. 3 a § högskolelagen som föreskriver att vetenskapens trovärdighet och 
god forskningssed skall värnas i högskolornas verksamhet. 
 
All forskning vid Karlstads universitet som kan omfattas av bestämmelserna i etikpröv-
ningslagen ska innan projektstart anmälas till den forskningsetiska kommittén. Den forsk-
ningsetiska kommittén bedömer om en ansökan omfattas av etikprövningslagen eller inte. 
Finner den forskningsetiska kommittén att ansökan omfattas av bestämmelserna i etik-
prövningslagen ska ansökan skickas till den regionala etikprövningsnämnden för prövning. 
Finner den forskningsetiska kommittén att forskningen inte omfattas av bestämmelserna i 
etikprövningslagen kan den istället lämna ett rådgivande yttrande.  
 
Datainspektionen genomför under hösten 2011 en tillsyn av högskolor, universitet och 
myndigheter vad gäller forskningsprojekt som hanterar känsliga personuppgifter och där 
informerat samtycke ingår, detta med anledning av indikationer på att det finns brister i 
hantering av inhämtande av informerat samtycke. En stor del av de rådgivande yttranden 
som forskningsetiska kommittén lämnar härrör från brister i information till forskningsper-
soner då det gäller inhämtande av informerat samtycke. Kommittén lämnar synpunkter och 
i vissa fall råd om direkta förändringar i informationsbrev vilket delges de sökande. Kom-
mittén överlåter till den enskilde forskaren att därpå revidera och omformulera sin inform-
ation till forskningspersonerna i enlighet med råd och anvisningar. Då information till 
forskningspersoner utgör en handling där Karlstads universitet framträder som huvudman 
är det av stor vikt att den slutliga och reviderade informationen till forskningspersoner 
återförs till forskningsetiska kommittén och diarieförs tillsammans med behandlad ansökan 
samt att handlingar som rör information till forskningspersoner inom projekt där Karlstads 
universitet är huvudman finns att tillgå i universitetets diarium.   
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar att den slutliga och reviderade informationen till forskningspersoner åter-
förs till forskningsetiska kommittén och diarieförs tillsammans med behandlad ansökan.   
 
 



2(2) 
I detta ärende har Thomas Blom beslutat och Annica Löfdahl har varit föredragande. Su-
sanna Göransdotter, studentkårens ordförande har varit med om den slutliga handläggning-
en utan att delta i avgörandet. 
 
Undertecknat original finns i diariet. 
 
Thomas Blom 
 Annica Löfdahl 
 
Kopia av beslutet utsänt till; 
- Diariet 
- Forskningsetiska kommittén 
- Dekaner 
- Prefekter 
 
Beslutet anmäls till Universitetsstyrelsen: Nej 
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