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Yttrande över promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de
regionala etikprövningsnämnderna
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
ÄRENDET
Utbildningsdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt stf förvaltningschefens
tj änsteutlåtande.
I promemorian föreslås förändringar i reglerna för de regionala etikprövningsnämnderna. Förslagen till förändringar tillstyrks av Stockholms läns landsting.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Utbildningsdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).
Stf förvaltningschefen har i tjänsteutlåtande den 3 november 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som eget yttrande till Utbildningsdepartementet
anta förvaltningens tjänsteutlåtande i detta ärende.
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 november 2011.
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Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala
etikprövningsnämnderna

1

Sammanfattning

Denna remisspromemoria har utarbetats inom Utbildningsdepartementet och innehåller förslag och bedömningar när det gäller förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala
etikprövningsnämnderna.
I promemorian föreslås att regeringen meddelar föreskrifter om vilken
myndighet som ska utse ledamöter och ersättare för ledamöter som inte
är ordförande eller ersättare för ordförande i de regionala
etikprövningsnämnderna. Vidare görs bedömningen att ledamöter och
ersättare för ledamöter med vetenskaplig, kompetens bör utses av
Vetenskapsrådet efter förslag av vissa universitet och att ledamöter och
ersättare för ledamöter som företräder allmänna intressen bör utses av
Vetenskapsrådet efter förslag av vissa landsting. Dessutom görs
bedömningen att det inte längre bör utses personliga ersättare för
samtliga ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna. Det är
tillräckligt att det utses ett begränsat antal ersättare för ledamöter som
inte är ordförande. För ledamöter som är ordförande bör regeringen
liksom tidigare utse personliga ersättare.
De författningsändringar som föranleds av promemorians förslag och
bedömningar bör träda i kraft den 1 juli 2012. De författningsändringar
som rör antalet ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna bör dock tillämpas första gången för ersättare som förordnas
från och med den 1 januari 2013.
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Yttrande över departementspromemorian
Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala
etikprövningsnämnderna
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna
synpunkter på promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de
regionala etikprövningsnämnderna (U2011/5742/F).
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-03
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som eget yttrande till Utbildningsdepartementet anta förvaltningens
tjänsteutlåtande i detta ärende.
Förvaltningens förslag och motivering
I promemorian föreslås att regeringen meddelar föreskrifter om vilken
myndighet som ska utse ledamöter och ersättare för ledamöter som inte är
ordförande eller ersättare för ordförande i de regionala etikprövningsnämnderna. Vidare föreslås att ledamöter och ersättare för ledamöter med
vetenskaplig kompetens bör utses av Vetenskapsrådet efter förslag av vissa
universitet. Ledamöter och ersättare för ledamöter som företräder
allmänna intressen bör utses av Vetenskapsrådet efter förslag av vissa
landsting. Dessutom görs bedömningen att det inte längre bör utses
personliga ersättare för samtliga ledamöter i de regionala etikprövnings nämnderna. Det är tillräckligt att det utses ett begränsat antal ersättare för
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ledamöter som inte är ordförande. För ledamöter som är ordförande bör
regeringen liksom tidigare utse personliga ersättare.
Ändringar i enlighet med detta görs i lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor och förordningen (2007:1069) med
instruktion för regionala etikprövningsnämnder.
De föreslagna ändringarna tillstyrks.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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