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Remiss avseende betänkande
En ny organisation för etikprövning av
forskning (Ds 2016:46)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet tillstyrker förslagen och vill anföra följande:
Etikprövning av högsta kvalité är en förutsättning för att få forskning av
högsta vetenskapliga kvalité. Det är därför viktigt att den nya
myndigheten som föreslås rekryterar ledamöter som har mycket god
vetenskaplig kompetens och en lång erfarenhet av forskning. Detta
borgar för oberoende och legitimitet vilket är en förutsättning för en väl
fungerande etikprövning.
Även rekryteringen av allmänrepresentanter är en viktig del då dessa
personer ska bidra till en breddning av kompetensen och att andra
värderingar och intressen beaktas under prövningen.
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De bemyndiganden som Vetenskapsrådet idag har genom 12 §
förordningen om etikprövning att föreskriva om undantag och
verkställighet föreslås flyttas till den nya etikprövningsmyndigheten.
Vetenskapsrådet har inget att erinra mot förslaget.
Enligt Vetenskapsrådets instruktion 1 § punkten 17 har Vetenskapsrådet
ansvar att anordna utbildningen för ledamöter och ersättare i Centrala
etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.
Detta ansvar föreslås övergå till den nya etikprövningsmyndigheten.
Vetenskapsrådet har inget att erinra mot förslaget.
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Vetenskapsrådet
Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i
närvaro av rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund
och avdelningschefen Maria Thuveson, föredragande. I den slutliga
handläggningen har huvudsekreteraren för medicin och hälsa,
Jan-Ingvar Jönsson deltagit.
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