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Remissvar: En ny organisation för 
etikprövning av forskning, Ds 2016:46 
 
 
Bakgrund 
Sveriges Tandläkarförbund har genom Saco fått möjlighet att lämna 
synpunkter på promemorian ”En ny organisation för etikprövning av 
forskning, Ds 2016:46” om val av framtida modell. 

 
Förslaget i sin helhet 
Sveriges Tandläkarförbund välkomnar i huvudsak förslaget och ser positivt 
på innehållet i den föreslagna modellen. I promemorian konstateras att 
nuvarande system fungerar relativt väl och att man inte vill förändra 
alltför mycket med det nya förslaget. Sveriges Tandläkarförbund 
instämmer delvis i detta ställningstagande och konstaterar att vår 
uppfattning i allt väsentligt överensstämmer med förslaget, vilket är 
positivt. Nedan följer synpunkter och kommentarer på förslaget.  
 
IT-baserat ansökningsförfarande 
Att införa ett IT-baserat ansökningsförfarande är en efterlängtad 
förbättring som underlättar, förenklar och effektiviserar etikprövningen. 
Om man tittar på hur man submitterar vetenskapliga artiklar elektroniskt 
jämfört med t ex analog submittering i vetenskapliga publikationer så 
inser man omedelbart skillnaden. Det kan inte nog framhållas betydelsen 
av denna förändring i tider när allt mer forskningsresurser åtgår till 
administration.  
 
Handläggningstider och överklagande 
Att handläggningstiderna med det nya systemet blir kortare och mer 
jämnt fördelade över året är också välkommet. Likformighet och 
oberoende är mycket positivt. Effektiv handläggning av överklaganden är 
också en mycket bra och efterlängtad utveckling. Likaså är minskad risk 
för jäv och minskade möjligheter till "kommitté-shopping" ytterst positivt. 
 
Förslag till regional organisation  
Förslaget med regionala kommittéer är också välkommet eftersom det ger 
geografisk närhet som underlättar om man till exempel behöver inställa 
sig och diskutera något. Det ger lokal förankring och underlättar också 
för att föra ut kunskap om etiska frågor vilket kan leda till en ökad 
medvetenhet lokalt, vilket är utmärkt. Ska ansökningarna nu fördelas 
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slumpmässigt mellan de olika kommittéerna, vilket ger bättre effektivitet 
och mindre risk för jäv, så kommer dock knappast ärendena att hamna i 
närområdet mer än undantagsvis, vilket rimmar illa med grundtanken i 
förslaget. Sveriges Tandläkarförbund efterlyser därför en mer utförlig 
analys av hur ärendehanteringen ska fungera, vilket saknas i förslaget. 
 
 Avgifter 
Sveriges Tandläkarförbund är ytterst oroat över att det föreslås en höjning 
av avgifterna vilket inte är acceptabelt. En total ökning av arvodena med 
9,5 Mkr kommer framför allt drabba forskning som finansieras med 
basanslag d v s forskning som redan tidigare genom förslag i 
forskningsproppen hamnar i ett sämre läge jämfört med forskning med 
sökta medel. Eftersom motsvarande höjning av basanslaget inte föreslås 
drabbar det forskningen hårt. Forskning som finansieras med externa 
medel kan ta höjd för kostnadsökningen i ansökan om forskningsmedel, 
men det kan man inte om forskningen finansieras med basanslag.  
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