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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning (Rek. 
6/2019) 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 6/2019 

vad angår Felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning  för rådets 

del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att vara en pådrivare för att få till stånd en gemensam nordisk kommitté för 

etiskt godkännande av kliniska studier 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Ländernas delade meningar om en eventuell gemensam nordisk kommitté har redo-

visats i ett svar på en i princip likalydande rekommendation från Nordiska rådet, 

ställd till de nordiska regeringarna (Svar på Rek. 7/2019). Mot den bakgrunden väljer 

ministerrådet att som svar på denna rekommendation (Rek. 6/2019), hänvisa till re-

kommendationssvar 7/2019. 

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen inte kan uppfyllas. 
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Utskottets synpunkter 

Utskottet konstaterade att Nordiska ministerrådet i sitt svar hänvisar till svaret från 

de nordiska regeringarna i samma ärende. Då det inte fanns enighet bland länderna 

om förutsättningarna för att etablera en nordiska kommitté för etiskt godkännande 

av klinisk forskning finns det heller inte förutsättningar för Nordiska ministerrådet att 

gå vidare med saken. Utskottet beslutade därför att lägga meddelandet till handling-

arna och anse saken för slutbehandlad för rådets del. 
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