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hanterats vid ett sammanträ
de och vilka som varit närva
rande vid beslutet. De uppgif
terna framgår också av själva 
besluten som alltid är särskilt 
uppsatta och har expedierats 
snabbt till alla berörda.

I samband med att dessa 
problem uppmärksammades 
blev det klart att det sedan en 
längre tid förelegat konflikter 
mellan olika tjänstemän 
inom kansliet. Några av de 
anställda har varit mycket 
kritiska mot i första hand 
kanslichefen och situationen 
under hennes tjänstledighet. 
De hade dock först hösten 
2012 tillskrivit nämnden och 
Vetenskapsrådet, senare även 
Justitiekanslern (JK), med 
anklagelser om svåra miss
förhållanden. Konflikten es
kalerade under hösten och 
drevs med drastiska och 
etiskt tvivelaktiga metoder. 

Detta försvårade i hög grad 
kansliets arbete, och den 
starkt förvrängda bild av 
kansliets verksamhet som 
gavs i medierna har svärtat 
ner inte bara kansliets utan 
hela nämndens verksamhet. 
På det personliga planet har 
unga ambitiösa tjänstemän 
skadats psykologiskt av ryk
ten och förtal, och flera har 
varit långtidssjukskrivna. 

Den mediala uppmärksam
heten ledde till att allmän 
åklagare inledde en förunder
sökning om tjänstefel, vilken 
lades ner då inga misstankar 
om tjänstefel eller annat 
brott kunde konstateras. I be
slutet kommenteras dock att 
man funnit allvarliga brister i 
kansliets hantering av den 
typ som vi ovan beskrivit och 
beklagar. JK har också läm
nat anmälan utan åtgärd. 

Vi vill framhålla att vi an
ser det viktigt att det kom till 
nämndens kännedom att vis
sa brister förelegat vad gäller 
kansliets hantering av vissa 
handlingar. Detta hade enkelt 
kunnat rättas till, och perso
nalkonflikten hanterats bätt
re, om kommunikationen 
mellan kansliet, nämnden 
och värdmyndigheten hade 
varit tydlig.

Hur kan man undvika problem 
i framtiden? Konstruktionen 
med en nämndmyndighet, 

som tillika är gästmyndig
het, är problematisk. Det be
ror på att nämnden, som an
svarar för myndighetens 
verksamhet, inte själv har 
anställningsansvar för sin 
kanslipersonal. Därmed får 
den inte heller på ett natur
ligt sätt insyn i t ex arbets
miljöproblem eller andra 
problem som ska diskuteras 
i personalsamtal med verk
samhetschefen. 

Värdmyndigheten å sin sida 
kan ha svårigheter att bedö
ma tjänstemännens situation 
eftersom den inte är helt in
satt i verksamheten och kan 
känna en osäkerhet om vilket 
ansvar den faktiskt har. 

Kanslipersonalen kan givet
vis uppleva samma osäkerhet 
angående ansvarsförhållan
den och till vem de ska vända 
sig när de anser att problem 
föreligger. När dessutom, 
som i detta fall, hela nämn
den och inte en särskild per
son, t ex ordföranden, är chef 
för myndigheten förvärras 
dessa problem. 

Från ekonomisk synpunkt 
kan det vara svårt att försva
ra att myndigheter med en 
begränsad verksamhet ska ha 
en fullt ut egen organisation. 
Vi menar dock att det inträf
fade kan vara ytterligare ett 
skäl till att Socialdeparte
mentet bör överväga en för
ändring av etikprövnings
organisationen. 

Ett radikalt förslag, som 
diskuterats bl a i förarbetena 
till etikprövningslagen, är att 
den centrala nämnden och de 
sex regionala nämnderna blir 
en enda myndighet med en 
gemensam administration 
och struktur. Det skulle för
bättra möjligheterna till ef
fektivisering, harmonisering 
av beslut och utveckling av 
etikprövningsverksamheten. 

Ett mindre radikalt förslag, 
som enkelt skulle kunna ge
nomföras omgående, är att 
ordföranden i den centrala 
nämnden blir myndighets
chef med ett nära samarbete 
med värdmyndigheten när 
det gäller kansliets personal, 
dess sammansättning och 
funktion. 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna

   ■ debatt & brev

n Projektledarna i DOME vill 
med anledning av tidigare de
battinlägg i Läkartidningen 
om olaglig och oetisk forsk
ning informera om vår forsk
ningsmetodik och vårt delta
gande i Landstinget i Uppsala 
läns (LUL) webbenkät samt 
den s k CESÅenkäten. 

DOME-projektet syftar till  
att bygga upp kunskap om 
nuvarande och framtida pub
lika eHälsotjänster inför det 
nationella införande som be
slutats i olika politiska organ. 
Det är av stor vikt att alla in
tressenters behov och intres
sen tas tillvara i denna kun
skapsuppbyggnad. Ett led i 
detta är att inom DOMEpro
jektet erbjuda intressenter 
att delta i referensgrupper,  
en inbjudan som i dagsläget 
 accepterats av ett tjugotal or
ganisationer. Även Upplands 
allmäna läkarförening har 
inbjudits att delta som refe
rensgrupp för att ha möjlig
het att påverka införandet av 
eHälsotjänster nationellt. 
Detta erbjudande kvarstår. 

DOME-projektet är ett s k  
aktionsforskningsprojekt där 
forskarna deltar och bidrar 
med kunskap i arbetet med 
framtagande av eHälsotjäns
ter tillsammans med verk
samhetens intressenter. Ak
tionsforskning har dubbla 
mål och syftar till att forska 
om förändring och samtidigt 
bidra till förändring. Inom 
DOMEprojektet bedrivs så
väl traditionella kvalitativa 
och kvantitativa forsknings
studier som samarbete med 
intressenter i verksamhets
utveckling för att tillsam
mans skapa ny kunskap.  

Från DOME-projektets sida 
har forskarnas engagemang i 
LUL:s webbenkät endast va
rit att som aktionsforskare 
bidra i framtagandet av några 
av enkätfrågorna. Forskarna 
har således varken varit in
blandade i distribution av 
 enkäten eller i insamling, 
analys och sammanställning/
publicering av data. LUL:s 

webbenkät ingår inte som en 
forskningsstudie i DOME 
projektet, utan har genom
förts som en verksamhetsut
vecklingsstudie av LUL.
 
CESÅ-enkäten, en studie 
som ingår i DOMEprojektet, 
har som syfte att ta del av pa
tientens åsikter och erfaren
heter kring tjänsten att få en 
papperskopia av sin journal 
hemskickad samt patientens 
funderingar inför möjlighe
ten att läsa sin journal på nä
tet. Alla enkätdata har hållits 

separerade från personupp
gifter då inget behov av kopp
ling till individ finns i denna 
studie. Förutom egna studier 
av tillämpliga lagar och för
ordningar har studiens upp
lägg diskuterats med repre
sentanter från etikpröv
ningsnämnder, Datainspek
tionen samt andra erfarna 
forskare inom området.

Mot bakgrund av Upplands 
allmänna läkarförenings 
starka engagemang och i 
grunden positiva inställning 
till att forskning bedrivs 
inom detta område, ser vi 
fram emot förnyade kontak
ter oss emellan. Som vi ser 
det gynnas alla av en öppen 
dialog, och vi hoppas kunna 
övervinna eventuella mot
sättningar eller missför
stånd.
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DOME-projektets forskning 
är laglig och etisk

»… och vi hoppas 
kunna övervinna even-
tuella motsättningar 
eller missförstånd.«


