
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om klinisk prövning samt en lag om ändring av 

lagen om medicinsk forskning, läkemedelslagen, biobankslagen, lagen om användning av 

mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och lagen om produkter och 

utrustning för hälso- och sjukvård. 

 

Syftet med lagförslaget är att genomföra den lagstiftning som förutsätts i EU-förordningen om 

klinisk prövning. För detta ändamål föreslås att det stiftas en ny lag om klinisk prövning i vilken det 

främst ska finnas bestämmelser om de omständigheter som förutsätts i EU-förordningen och om 

vilka det blir möjligt att föreskriva nationellt. I propositionen föreslås det att en ny nationell 

etikkommitté för klinisk prövning ska inrättas som har i uppgift att etiskt bedöma alla de kliniska 

prövningar som genomförs i Finland. I samband med ändringen ska den nationella kommittén för 

medicinsk forskningsetik läggas ned. Den nya etikkommittén avses vara ett oberoende organ som 

administrativt sett lyder under social- och hälsovårdsministeriet. I den nya lagen avses därtill ingå 

bestämmelser bland annat om bedömning av ansökan om klinisk prövning, informerat samtycke 

och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets behörighet enligt det nationella 

spelrummet enligt EU-förordningen.  

 

I lagen om medicinsk forskning görs flera ändringar som särskilt beror på att bestämmelserna om 

andra medicinska forskningar än kliniska prövningar i denna lag ska vara så enhetliga som möjligt 

med den reglering som gäller kliniska prövningar. I lagen ska dessutom preciseras bestämmelserna 

om regionala etiska kommittéer och föreskrivas om deras samarbete. Därtill föreslås ändringar i 

förfarandet i fråga om hur en sponsor kan få ett andra utlåtande om ett negativt utlåtande som 

regionens etiska kommitté lämnat. Denna uppgift som i dag innehas av nationella kommittén för 

medicinsk forskningsetik ska framöver vara de regionala etiska kommittéernas gemensamma 

uppgift. Därtill föreslås att en ny uppgift för tillsyn av medicinsk forskning ska grundas inom 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. 

 

I läkemedelslagen avses också fortsättningsvis ingå bestämmelser om tillverkning och import av 

prövningsläkemedel till den del som det inte finns bestämmelser om detta i EU-förordningen om 

klinisk prövning eller annars i EU-lagstiftningen.  

 



Enligt förslaget ska bestämmelser om ikraftträdandet av lagarna utfärdas genom förordning av 

statsrådet, [med vissa undantag]. Lagarna uppskattas träda i kraft 2019.  

 

LAGFÖRSLAG 

 

Lag om klinisk prövning 

 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

 

1 § Tillämpningsområde 

 

Denna lag tillämpas på klinisk prövning såsom klinisk prövning definierats i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om 

upphävande av direktiv 2001/20/EG, nedan EU-förordningen om klinisk prövning, och såsom den 

definieras i tillämpningsområdet för förordningen i fråga.  

 

2 § Lagens syfte 

 

Genom lagen genomförs de nationella åtgärder som förutsätts i EU-förordningen om klinisk 

prövning.  

3 § Nationell kontaktpunkt 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är den nationella kontaktpunkt som avses 

i artikel 83.1 i EU-förordningen om klinisk prövning. 

4 § Behörighetskrav 

 

Med prövare avses enligt artikel 2.15 i EU-förordningen om klinisk prövning en person som 

ansvarar för genomförandet av en klinisk prövning på ett prövningsställe. Prövaren ska därtill vara 

läkare eller tandläkare med behörig yrkesmässig och vetenskaplig kompetens. 

 



En medlem av prövningsgruppen som avses i artikel 29.2 c i EU-förordningen om klinisk prövning 

som under en föregående intervju lämnar information som en del av inhämtandet av informerat 

samtycke ska ha tillräckliga uppgifter om den kliniska prövningen i fråga samt om den reglering 

som hänför sig till informerat samtycke.  

 

5 § Sponsorns rättsliga företrädare och kontaktperson 

Om en klinisk prövning ska genomföras endast på Finlands territorium eller endast på Finlands och 

på något annat lands än ett EU- eller EES-lands territorium och sponsorn för den kliniska 

prövningen inte är etablerad i unionen ska denna sponsor utse en rättslig företrädare som avses i 

artikel 74.1 i EU-förordningen om klinisk prövning. Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet kan dock på ansökan av sponsorn bevilja tillstånd till att prövningen i stället för 

en sådan rättslig företrädare har en kontaktperson i enlighet med artikel 74.2.  

Ansökan ska omfatta följande uppgifter: 

1) relevanta uppgifter för identifiering av sponsorn och sponsorns kontaktuppgifter, 

2) orsaker till att sponsorn saknar en rättslig företrädare i unionen, 

3) uppgifterna om den planerade kontaktpersonen och en utredning av dennes lämplighet för 

uppdraget, 

4) anmälan om att kontaktpersonen är villig att åta sig uppdraget, daterad och undertecknad av den 

planerade kontaktpersonen eller en som har rätt att i dennes ställe underteckna anmälan,  

5) en utredning av hur sponsorn bedömer att avsaknaden av en rättslig företrädare inverkar på 

fullgörandet av skyldigheterna enligt EU-förordningen om klinisk prövning, och 

6) datum och underskrift av sponsorn eller av en som har rätt att underteckna i dennes ställe. 

En sponsor som vill utse en kontaktperson i stället för en rättslig företrädare enligt 1 mom. ska 

invänta positivt beslut som vunnit laga kraft om sin ansökan innan ansökan om den kliniska 

prövningen görs via EU-portalen. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar det tillstånd som avses i 1 mom. 

om det bedömer att beviljandet av tillståndet inte leder till betydande risker med tanke på 



uppfyllandet av kraven enligt EU-förordningen om klinisk prövning, i synnerhet med tanke på 

skydd av försökspersonerna och deras rättssäkerhet.  

Om det är fråga om en klinisk prövning som genomförs i Finland och i minst en annan EU- eller 

EES-stat och sponsorn för den kliniska prövningen inte är etablerad i unionen fattar Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet det beslut som avses i artikel 74.3 i EU-förordningen om 

klinisk prövning. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fattar beslutet enligt de 

motiveringar som föreskrivs i 4 mom.  

På det förfarande för att utse en rättslig företrädare för sponsorn som avses i artikel 74 i EU-

förordningen om klinisk prövning och i denna paragraf tillämpas det förfarande som föreskrivs i 12 

§ i förvaltningslagen (434/2003) om inte något annat föreskrivs i denna lag. 

[Bestämmelser om de uppgifter som förutsätts i ansökan och om ansökningsförfarandet får utfärdas 

genom förordning av statsrådet.] 

6 § Försäkring eller annan säkerhet 

Sponsorn ska se till att sponsorns och prövarens ansvar täcks av en gällande försäkring eller någon 

annan lämplig säkerhet. 

2 kap. Bedömning av ansökan om klinisk prövning 

7 § Språket i ansökningshandlingarna 

 

Ansökningshandlingarna enligt bilaga I och II till EU-förordningen om klinisk prövning kan vara på 

finska, svenska eller engelska. De handlingar som avses i del K punkt 60 och del L i bilaga I ska 

lämnas på finska eller svenska.  

8 § Finland som rapporterande medlemsstat  

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utför de uppgifter som föreskrivs den 

rapporterande medlemsstaten i EU-förordningen om klinisk prövning om inte annat föreskrivs i 

denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag. Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet utför också de uppgifter i anslutning till valet av 

rapporterande medlemsstat som hänför sig till en berörd medlemsstat och som föreskrivs i artikel 

5.1 i förordningen. 



Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet bedömer den i artikel 5 i förordningen 

avsedda ansökan med beaktande av alla de aspekter som bestäms i artikel 6.1 i förordningen. Därtill 

ska den nationella etikkommitté för klinisk prövning som avses i 19 § bedöma aspekterna i ansökan 

enligt artikel 6.1 b i förordningen och lämna ett utlåtande. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har till uppgift att utarbeta den 

utredningsrapport (del I i utredningsrapporten) som avses i artikel 6.2 i förordningen. 

Då den kliniska prövningen inbegriper fler än en medlemsstat ska den nationella etikkommittén för 

klinisk prövning underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet minst om sin 

preliminära syn på ansökan som ett led i utarbetandet av förslaget till del I i utredningsrapporten 

som ska lämnas till de andra medlemsstaterna. Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet ska beakta etikkommitténs syn vid utarbetandet av förslaget. Kommittén ska 

lämna sitt utlåtande senast under konsolideringsfasen enligt artikel 6.5 c i EU-förordningen om 

klinisk prövning. Om etikkommittén har lämnat sitt utlåtande tidigare kan den utifrån aspekter som 

kommit fram under bedömningen behandla ärendet på nytt och vid behov lämna ett nytt utlåtande 

som anses vara kommitténs synpunkt i ärendet.  

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet drar slutsatser rörande den kliniska 

prövningens godtagbarhet i enlighet med artikel 6.3 i förordningen med beaktande av det utlåtande 

som den nationella etikkommittén för klinisk prövning lämnat. Ett negativt utlåtande av 

etikkommittén eller ett utlåtande i vilket det förutsätts att prövningen ska uppfylla särskilda villkor 

innan den kan godtas är bindande för den slutsats som Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet drar. 

Den nationella etikkommittén för klinisk prövning bedömer ansökan med beaktande av alla de 

aspekter som föreskrivs i artikel 7.1 i förordningen. Kommittén utarbetar därtill den 

utredningsrapport som avses i artikel 7.1 (del II i utredningsrapporten) samt utför de övriga 

uppgifter som föreskrivs en berörd och rapporterande medlemsstat enligt artikel 7. Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan underrätta kommittén om aspekter för bedömningen 

och utarbetandet av utredningsrapporten.  

[Närmare bestämmelser om förfarandet rörande bedömningen av ansökan får utfärdas genom 

förordning av statsrådet.] 

9 § Finland som berörd medlemsstat  



När Finland är berörd medlemsstat men inte rapporterande medlemsstat ska Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet utföra de uppgifter som hänför sig till framförandet av 

den berörda medlemsstatens synpunkter och aspekter som avses i artikel 5.3 i EU-förordningen om 

klinisk prövning. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och den nationella etikkommittén för 

klinisk prövning bedömer del I i utredningsrapporten, som den rapporterande medlemsstaten 

utarbetat, enligt den arbetsfördelning som föreskrivs i 8 § 2 mom.  

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet svarar för att lämna synpunkterna till den 

rapporterande medlemsstaten enligt artikel 6.5 i förordningen. Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet ska framföra de observationer som etikkommittén framfört i sitt utlåtande. 

Vid bedömningen av del II i utredningsrapporten tillämpas bestämmelserna i 8 § 6 mom.  

10 § Bedömning av en väsentlig ändring rörande en klinisk prövning 

Då det är fråga om bedömning av en väsentlig ändring som avses i kapitel III i EU-förordningen om 

klinisk prövning tillämpas den arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 8 § i de fall då 

Finland är rapporterande medlemsstat. När Finland är berörd medlemsstat men inte rapporterande 

medlemsstat tillämpas den arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 9 §.  

Vid tillämpning av denna paragraf avses med hänvisningarna till artiklarna 5 och 6 i 8 och 9 § 

motsvarande bestämmelser om validering och bedömning i artiklarna 17, 18, 20, 21 och 22. 

11 § Senare tillägg av en berörd medlemsstat 

När det är fråga om senare tillägg av en ytterligare berörd medlemsstat enligt artikel 14 i EU-

förordningen om klinisk prövning och Finland är rapporterande medlemsstat, ska den 

arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 8 § tillämpas. När Finland är ytterligare berörd 

medlemsstat ska den arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 9 § tillämpas.  

12 § Beslut om klinisk prövning 

De beslut om klinisk prövning som avses i artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23 i EU-förordningen om 

klinisk prövning fattas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. 



Etikkommitténs negativa utlåtande är bindande för det beslut som fattas av Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet enligt bestämmelserna i artiklarna i fråga och i denna lag. 

13 § Samarbete vid bedömning av ansökan 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och den nationella etikkommittén för 

klinisk prövning ska samarbeta för att säkerställa en högkvalitativ bedömning av ansökan och 

flexibla förfaringssätt avseende bedömningen. Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet och etikkommittén ska dock bedöma ansökan självständigt. 

Utöver det som annars föreskrivs i denna lag och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, 

kan bedömningen av ansökan och samarbetet ske åtminstone på följande sätt: 

1) etikkommittén kan underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om 

aspekter i anslutning till validering och bedömning av ansökan samt delta i slutförandet av del I i 

utredningsrapporten, 

2) etikkommittén kan underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om 

behov av ytterligare tidsfrist för bedömningen av ansökan samt om behov av ytterligare information 

av sponsorn,  

3) etikkommittén kan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet framföra 

aspekter då centret enligt artikel 44.2 i EU-förordningen om klinisk prövning bedömer misstänkta 

oförutsedda allvarliga biverkningar enligt artikel 42 och årliga säkerhetsrapporter från sponsorn 

enligt artikel 43, och 

4) etikkommittén och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan tillhandahålla 

varandra råd i frågor om ansökan eller i praktiska, vetenskapliga, etiska och rättsliga frågor av 

allmän natur. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska lämpligen ta hänsyn till de aspekter 

som etikkommittén framfört. 

3 kap. Informerat samtycke 

14 § Informerat samtycke i fråga om försökspersoner som inte är beslutskompetenta  



Försökspersonen är en försöksperson som inte är beslutskompetent på det sätt som avses i artikel 

2.2.19 i EU-förordningen om klinisk prövning då personen på grund av mentala störningar, 

utvecklingsstörning eller någon annan än enbart en åldersrelaterad orsak inte kan lämna informerat 

samtycke.  

Om försökspersonen inte är beslutskompetent ska den lagligen utsedda ställföreträdare enligt artikel 

2.2.20 i EU-förordningen om klinisk prövning som har rätt att lämna informerat samtycke på en 

icke beslutskompetent försökspersons vägnar anses vara hans eller hennes intressebevakare enligt 

lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) om domstolen enligt 29 § 2 mom. i nämnda lag har 

förordnat att intressebevakaren har rätt att företräda huvudmannen i ärenden som gäller beslut om 

personens hälsa eller annat ärende som gäller huvudmannens person. Om en sådan intressebevakare 

inte finns är den lagligen utsedda ställföreträdaren en nära anhörig till den försöksperson som inte är 

beslutskompetent eller någon annan försökspersonen närstående person.  

15 § Informerat samtycke i fråga om minderåriga försökspersoner 

Om försökspersonen är under 18 år ska den lagligen utsedda ställföreträdare enligt artikel 2.2.20 i 

EU-förordningen om klinisk prövning som har rätt att lämna informerat samtycke på en minderårig 

försökspersons vägnar anses vara hans eller hennes vårdnadshavare eller rättsliga företrädare.  

 

Om försökspersonen dock har fyllt 15 år kan han eller hon själv lämna informerat samtycke om 

personen inte med hänsyn till åldern, utvecklingsnivån samt sett till sjukdomens eller prövningens 

natur saknar förmåga att förstå betydelsen av prövningen eller en åtgärd som ingår i prövningen. 

Också i detta fall ska vårdnadshavaren eller intressebevakaren informeras om ärendet. 

Om en försöksperson som är under 18 år, och som inte kan delta i prövningen utan samtycke av 

vårdnadshavaren eller någon annan intressebevakare, har förmåga att inta en ståndpunkt och 

bedöma den information om prövningen han eller hon får krävs också att personen själv ger sitt 

skriftliga samtycke. 

16 § Fånge eller rättspsykiatrisk patient som försöksperson 

Utöver det som föreskrivs om informerat samtycke i EU-förordningen om klinisk prövning och i 

denna lag, får en person som gripits, anhållits, häktats eller tagits i förvar på grund av 

berusningstillstånd med stöd av polislagen (872/2011), förundersökningslagen (805/2011), 

tvångsmedelslagen (806/2011), häktningslagen (768/2005), fängelselagen (767/2005), lagen om 



behandling av berusade (461/1973) eller någon annan lag, eller en person som förordnats till 

undersökning eller vård med stöd av 3 och 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) delta i 

prövningen endast om prövningen kan väntas vara till direkt nytta för personens egen hälsa eller till 

nytta för personens släktingars eller andra i denna paragraf nämnda gruppers hälsa. 

17 § Informerat samtycke vid prövningar som genomförs i kluster 

[I fråga om prövningar som genomförs i kluster som avses i artikel 30 i EU-förordningen om 

klinisk prövning kan prövaren inhämta informerat samtycke genom det förenklade förfarande som 

föreskrivs i artikel 30.2.] 

 

[Ytterligare villkor?] 

 

18 § Behandling av personuppgifter efter att samtycke återkallats 

 

[kesken] 

  

4 kap. Etisk granskning 

19 § Nationell etikkommitté för klinisk prövning 

En oberoende nationell etikkommitté för klinisk prövning är verksam i samband med social- och 

hälsovårdsministeriet.  

Statsrådet tillsätter etikkommittén på framställan av social- och hälsovårdsministeriet för tre år åt 

gången. Etikkommittén ska ha företrädare minst för klinisk prövning, medicin, statistik, etik och 

juridik samt en lekmannarepresentation som särskilt företräder patienternas syn.  

Vid tillsättande av etikkommittén utser statsrådet en ordförande för etikkommittén och ett lämpligt 

antal personer som vid förhinder för kommitténs ordförande kan sköta hans eller hennes uppgifter 

eller uppgifter som annan medlem i kommittén (vice ordförande). Statsrådet utser därtill minst 30 

personer som andra medlemmar i kommittén. Statsrådet får komplettera och annars ändra 

sammansättningen av kommittén under dess mandatperiod. 

Om kommitténs ordförande, vice ordförande eller annan medlem avgår eller avlider mitt i 

mandatperioden får social- och hälsovårdsministeriet utse en annan person i dennes ställe för resten 



av mandatperioden. Att utse en annan person är obligatoriskt om kommitténs sammansättning 

annars inte uppfyller förutsättningarna enligt 2 och 3 mom. Därtill får social- och 

hälsovårdsministeriet ändra kommitténs sammansättning på ändamålsenligt sätt om det bedömer att 

någon av medlemmarna inte kan fortsätta sin uppgift i etikkommittén på grund av sina intressen 

eller övriga särskilda skäl.  

Kommitténs verksamhet kan delas in i sektioner. 

Också övriga varaktiga eller tillfälliga sakkunniga som kommittén kallat kan delta i kommitténs 

granskningsarbete. 

Etikkommittén har ett ständigt sekretariat som leds av en heltidsanställd generalsekreterare. 

Etikkommittén kan också ha annan personal. Antalet medlemmar i det ständiga sekretariatet och 

andra anställda ska vara tillräckligt för att etikkommitténs uppgifter kan utföras enligt de 

skyldigheter som föreskrivs i EU-förordningen om klinisk prövning och i denna lag. Social- och 

hälsovårdsministeriet utser generalsekreteraren, de övriga medlemmarna i det ständiga sekretariatet 

och den övriga personalen.  

Närmare bestämmelser om det sätt på vilket etikkommitténs uppgifter utförs, organiseringen av 

verksamheten och det ständiga sekretariatets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

20 § Etikkommitténs övriga uppgifter 

Utöver det som i denna lag föreskrivs om uppgifterna för den nationella etikkommittén för klinisk 

prövning har kommittén därtill följande uppgifter: 

1) lämna utlåtande enligt 27 § i biobankslagen (688/2012) då det är fråga om användning av prover 

och uppgifter för klinisk prövning, 

2) lämna utlåtande enligt 11, 19, 20 eller 21 a § i lagen om användning av mänskliga organ, 

vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) då det är fråga om användning av organ, 

vävnader och celler för klinisk prövning,  

3) fungera som sakkunnig i forskningsetiska frågor kring kliniska prövningar, 

4) delta i myndighetssamarbete avseende forskningsetiska frågor kring internationella kliniska 

prövningar, och 



5) främja medborgardialog om klinisk prövning. 

Etikkommittén bedömer utlåtandeärenden i enlighet med 1 mom. 1 och 2 punkten som en del av 

den bedömning av klinisk prövning som avses i 8–11 §.  

Sponsorn lämnar de uppgifter som behövs för bedömningen i ansökan om klinisk prövning som en 

del av prövningsprotokollet enligt del D i bilaga I till EU-förordningen om klinisk prövning eller i 

en separat handling eller som en del av ansökningshandlingar för väsentlig ändring enligt bilaga II. 

Närmare bestämmelser om förfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

21 § Etikkommitténs sammansättning 

Den nationella etikkommittén för klinisk prövning är beslutför när ordföranden eller vice 

ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande. Vid den etiska bedömningen av en 

ansökan ska minst en lekmannamedlem delta i behandlingen. 

I varje behandling i etikkommittén enligt denna lag ska relevant medicinsk sakkunskap samt 

juridisk och etisk sakkunskap vara företrädda.  

En specialist i pediatrik ska vara företrädd eller höras i etikkommittén i de fall då den behandlar en 

klinisk prövning för minderåriga samt en specialist inom den aktuella sjukdomen då den behandlar 

klinisk prövning för vuxna försökspersoner som inte är beslutskompetenta.  

Etikkommittén kan höra sakkunniga också i andra fall utöver dem som avses i 3 mom. En 

företrädare för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan höras som sakkunnig. 

Den sakkunniga får inte delta i etikkommitténs beslutsfattande. I stället för att höra en sakkunnig 

muntligen kan etikkommittén begära ett skriftligt utlåtande av denne.  

22 § Etikkommitténs beslutsförfarande 

Vid beslut om det utlåtande som den nationella etikkommittén för klinisk prövning ska lämna om 

en ansökan ska samförstånd eftersträvas. Om etikkommittén inte är enhällig i sitt beslut om 

utlåtandet ska minst två tredjedelar ställa sig bakom det positiva utlåtandet.  

Utlåtandet kan förknippas med särskilda villkor som ska uppfyllas för att prövningen ska 

godkännas. Dessa särskilda villkor ska noteras i detalj. 



Etikkommittén ska vid behandlingen av ett ärende enligt 13 § 2 mom. 1–3 punkten eftersträva 

samförstånd. Om etikkommittén inte är enhällig ska beslut i ärendet fattas genom omröstning med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens, eller om denne är frånvarande, vice 

ordförandens röst. Etikkommittén fattar beslut om fullmakt enligt 24 § 2 mom. enhälligt. 

23 § Etikkommitténs utlåtande med anledning av klagomål 

Om ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har överklagats hos 

förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen enligt 30 § och förvaltningsdomstolen 

eller högsta förvaltningsdomstolen begär ett utlåtande av den nationella etikkommittén för klinisk 

prövning ska etikkommittén behandla ärendet i en särskild sammansättning. 

I ett fall enligt 1 mom. ska etikkommittén behandla ärendet och fatta beslut i en sammansättning 

med fem medlemmar, varav fyra är kommitténs ordförande eller vice ordförande samt en 

lekmannamedlem, och ingen av dem får ha deltagit i en tidigare behandling av ansökan i fråga. Vid 

behov får dock ordföranden eller vice ordföranden vid behandlingen av och beslutsfattandet i 

ärendet ersättas av en medlem som företräder juridisk sakkunskap.  

Om tillräckligt många ojäviga personer för behandlingen av ärendet inte finns tillgängliga ska en 

sådan ojävig medlem i kommittén, vars sakkunskap, erfarenhet och kompetens är särskilt lämpliga 

för uppgiften, delta i behandlingen och avgörandet av ärendet i stället för den sammansättning som 

avses i 2 mom. 

Vid beslut om det utlåtande som föreskrivs i paragrafen ska samförstånd eftersträvas. Om 

etikkommittén inte är enhällig ska beslut i ärendet fattas genom omröstning med enkel majoritet.  

24 § Fullmakt att agera på etikkommitténs vägnar  

Trots bestämmelserna i 21 och 22 § får en uppgift som avses i 13 § 2 mom. i stället för den 

nationella etikkommittén för klinisk prövning utföras och därtill relaterade beslut fattas av 

ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller det ständiga sekretariatet om ärendet inte är så 

betydande att det kräver behandling av beslutför etikkommitté enligt 21 §.  

Ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller det ständiga sekretariatet befullmäktigas för de 

uppgifter som avses i 1 mom. av etikkommittén som är beslutför enligt bestämmelserna i 21 §. För 



att utföra uppgifter enligt 13 § 1 mom. 4 punkten behövs emellertid ingen fullmakt av 

etikkommittén.  

 

25 § Etikkommitténs sammanträden 

Den nationella etikkommittén för klinisk prövning kan behandla ett utlåtandeärende, behandla ett 

annat ärende och besluta om utlåtandets innehåll på ett sammanträde där alla deltagare är 

närvarande i samma rum (ordinarie sammanträde) eller på ett sammanträde som helt eller delvis 

sker i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde). De ärenden som föreskrivs i 13 § 2 mom. 

och den fullmakt som avses i 24 § 2 mom. kan därtill behandlas elektroniskt (elektroniskt 

beslutsförfarande). 

Etikkommittén och medlemmarna i etikkommittén, företrädare för det ständiga sekretariatet, 

sakkunniga eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och dess företrädare ska 

sörja för datasäkerheten och för att utomstående inte kan få tillgång till sekretessbelagda uppgifter. 

Protokoll ska föras över ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt 

beslutsförfarande.  

26 § Naturen av etikkommitténs behandling 

Ett utlåtande som etikkommittén lämnat i enlighet med denna lag eller annan behandling av ett 

ärende enligt denna lag är inte förvaltningsbeslut enligt förvaltningslagen och de kan inte 

överklagas. 

5 kap. Avgifter och ersättningar 

27 § Avgiftsfrihet för prövningsläkemedel, övriga produkter och metoder och undantag 

Prövningsläkemedlen, tilläggsläkemedlen, kostnaderna för de produkter och den utrustning för 

hälso- och sjukvård som används för administrering av dem samt kostnaderna för de förfaranden 

som krävs specifikt enligt prövningsprotokollet ska inte bäras av försökspersonen, om det inte 

föreligger motiverade grunder till annat förfarande. Närmare bestämmelser om kriterierna för 

motiverade grunder får utfärdas genom förordning av statsrådet.  



28 § Ersättning till försökspersonen 

Ersättning för deltagande i prövningen får inte betalas till försökspersonen, hans eller hennes 

vårdnadshavare, nära anhöriga, någon annan honom eller henne närstående person eller hans eller 

hennes lagligen utsedda ställföreträdare. Skälig ersättning för utgifter och inkomstbortfall med 

koppling till prövningen samt för annan olägenhet kan dock betalas till dem. 

Bestämmelser om grunderna för ersättning och ersättningsbeloppen får utfärdas genom förordning 

av statsrådet. 

29 § Etikkommitténs arvoden och ersättningar 

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till 

ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i den nationella etikkommittén för klinisk 

prövning och om grunderna för arvoden till sakkunniga.  

I fråga om ersättning för resekostnader iakttas statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal om 

resekostnadsersättningar.  

30 § Avgifter som tas ut av aktörer 

En gemensam avgift för etisk och vetenskaplig bedömning av klinisk prövning kan tas ut enligt det 

som föreskrivs i artiklarna 86 och 87 i EU-förordningen om klinisk prövning. Avgiften fördelas 

mellan den nationella etikkommittén för klinisk prövning och Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet. En avgift kan också tas ut för inspektioner av kliniska prövningar. 

Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av social- och 

hälsovårdsministeriet. 

6 kap. Synpunkter 

 

31 § Styrning och tillsyn 

 

Styrning och tillsyn av kliniska prövningar sköts av Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet som är underställt social- och hälsovårdsministeriet.  

 



Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är behörig myndighet för bedömning 

enligt artikel 44 i EU-förordningen om klinisk prövning samt för att vidta de korrigerande åtgärder 

som föreskrivs i artikel 77 och vidtar de övriga åtgärderna som en berörd medlemsstat enligt artikel 

77 ska vidta. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är behörig myndighet också 

i fråga om övriga uppgifter som hänför sig till tillsyn enligt EU-förordningen om klinisk prövning 

om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag. 

 

32 § Inspektioner 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är behörig myndighet för de inspektioner 

som föreskrivs i artikel 78 i EU-förordningen om klinisk prövning och i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2017/556 om detaljerade förfaranden för rutinerna för inspektioner 

av god klinisk sed i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 

(nedan genomförandeförordningen 556/2017).  

 

Bestämmelser om inspektörernas befogenheter finns i artikel 10 i genomförandeförordningen 

556/2017. De handlingar som avses i artikel 10.4 ska ges inspektören utan avgift. Inspektören kan i 

enlighet med artikel 77 i EU-förordningen om klinisk prövning kräva att korrigerande åtgärder ska 

vidtas.  

 

Om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet anser att det är nödvändigt att anlita 

en extern sakkunnig för inspektionen får centret utse och anlita en sådan sakkunnig. En 

förutsättning för detta förfarande är att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 

självt huvudsakligen ansvarar för inspektionen och slutsatserna medan den sakkunnigas roll endast 

är att biträda det. Den sakkunniga kan i sin biträdande roll delta i åtgärderna enligt artikel 10.2 och 

10.3 på det sätt som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställer och se de 

uppgifter som föreskrivs i punkterna i fråga.  

 

Inspektörer från andra EU- och EES-länder som uppfyller förutsättningarna enligt EU-förordningen 

om klinisk prövning och genomförandeförordningen 556/2017 har rätt att på begäran besöka 

prövningsställen på Finlands territorium och lokalerna för andra parter som deltar i den kliniska 

prövningen samt rätt att få tillgång till uppgifter om prövningen. Denna rätt föreligger också om 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämnar en begäran om detta till andra EU- 

och EES-länder. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet deltar i besök i lokalerna.  



 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utarbetar och inrättar det kvalitetssystem 

för inspektioner som avses i artikel 3.1 i genomförandeförordningen 556/2017.  

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet får meddela ålägganden om förfaranden i 

anslutning till inspektionerna i enlighet med EU-förordningen om klinisk prövning och 

genomförandeförordningen 556/2017. 

 

33 § Sökande av ändring 

 

Omprövning av ett beslut som fattats med stöd av 5 och 12 § i denna lag och artikel 77 i EU-

förordningen om klinisk prövning och av inspektörens åläggande får begäras hos Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Om 

begäran om omprövning gäller ärenden som hänför sig till ett utlåtande som lämnats av den 

nationella etikkommittén för klinisk prövning begär Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet ett utlåtande av etikkommittén om detta inte är uppenbart onödigt. 

 

Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 

förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av 

förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen 

beviljar besvärstillstånd.  

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att överklaga beslut av 

förvaltningsdomstolen. 

 

Beslut enligt 5 och 12 § i denna lag och artikel 77 i EU-förordningen om klinisk prövning och 

inspektörens ålägganden ska iakttas trots sökande av ändring om besvärsmyndigheten inte 

bestämmer något annat. 

34 § Straffbestämmelser 

[kesken] 

7 kap. Särskilda bestämmelser 



35 § Förklaring om intressen 

De medlemmar i den nationella etikkommittén för klinisk prövning och de sakkunniga som deltar i 

bedömningen av ansökningar ska varje år till social- och hälsovårdsministeriet skriftligen avge en 

förklaring om sina ekonomiska intressen i enlighet med artikel 9.2 i EU-förordningen om klinisk 

prövning. De personer i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som deltar i 

bedömningen av ansökningar ska lämna en sådan förklaring och inspektörerna ska lämna en 

förklaring om intressen i enlighet med artikel 5.3 i genomförandeförordningen 556/2017 till behörig 

myndighet enligt 3 § i lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 

(593/2009).  

36 § Jäv och tjänsteansvar 

I fråga om jäv för medlemmar och sakkunniga i den nationella etikkommittén för klinisk prövning 

och för sakkunniga enligt 32 § 3 mom. när de deltar i förfarande enligt denna lag gäller vad som i 

förvaltningslagen bestäms om jäv för tjänstemän. 

På medlemmarna i etikkommittén och på sakkunniga enligt 32 § 3 mom. ska tillämpas 

bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar då de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser 

om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 

37 § Sekretess 

Den som i samband med behandlingen av ärenden som avses i EU-förordningen om klinisk 

prövning eller i denna lag har fått kännedom om konfidentiella uppgifter som gäller 

prövningsprotokollet, uppgifter om en annan persons egenskaper, hälsotillstånd, personliga 

förhållanden eller ekonomiska ställning eller om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, 

får inte för utomstående röja dessa uppgifter. 

Regleringen i 1 mom. ska iakttas om inte något annat följer av EU-förordningen om klinisk 

prövning, bestämmelser som utfärdats med stöd av den, denna lag eller någon annan lag. Därtill får 

sådan information trots 1 mom. röjas till behörig myndighet om det är nödvändigt med tanke på 

människors säkerhet och hälsa eller för att anmäla lagstridighet.  

8 kap. Ikraftträdande 

 



Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

De bestämmelser om kliniska prövningar som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska tillämpas 

enligt det som föreskrivs i artikel 98 i EU-förordningen om klinisk prövning. 

  



 

 

Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning 

 

I enlighet med riksdagens beslut  

upphävs i lagen om medicinsk forskning (488/1999) 2 a kap., 

ändras 1–3 §, 5, 6 och 6 a §, 7–12 §, 16–24 § och 27 §, och 

fogas till lagen nya 4 a, 19 a och 19 b §, ett nytt 4 a kap. och en ny 23 a §  

som följer: 

 

1 kap. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

1 §  

 

Tillämpningsområde 

 

Denna lag tillämpas på medicinsk forskning till den del inget annat föreskrivs om den genom lag. 

 

Denna lag tillämpas inte på klinisk prövning. Bestämmelser om klinisk prövning finns i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av 

humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (nedan EU-förordningen om klinisk 

prövning), i lagen om klinisk prövning ( / ) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa. 

 

Med avvikelse från 2 mom. ska 3 kap. i denna lag tillämpas på klinisk prövning om inget annat 

bestäms i EU-förordningen om klinisk prövning, lagen om klinisk prövning och de bestämmelser 

som utfärdats med stöd av dessa eller någon annanstans. 

 

2 §  

 

Definitioner 

 

I denna lag avses med 



 

1) medicinsk forskning sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt 

embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, 

symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet, 

och som inte är klinisk prövning enligt definitionen i EU-förordningen om klinisk prövning; i 3 kap. 

avses med medicinsk forskning också klinisk prövning, 

 

2) embryo en sådan levande grupp av celler som kommit till som ett resultat av en befruktning och 

som inte har fäst sig i en kvinnas kropp, 

 

3) foster ett levande embryo som fäst sig i en kvinnas kropp, 

 

4) forskare en person som ansvarar för genomförandet av forskningen på ett forskningsställe,  

 

5) sponsor en person, ett företag, en institution eller en organisation som ansvarar för att inleda, 

organisera och ordna med finansieringen av en klinisk prövning, 

 

6) forskningsplan en handling som beskriver vilka syften den medicinska forskningen har, hur den 

är utformad och vilka metoder som ska användas samt vilka statistiska överväganden som gjorts 

och hur den är upplagd; termen forskningsplan inbegriper också senare versioner och ändringar av 

forskningsplanen, och 

 

7) forskning som genomförs i kluster medicinsk forskning i vilken de personer som undersöks delas 

in i grupper med olika interventioner i stället för att utsätta enskilda personer för 

forskningsinterventionen. 

 

3 §  

 

Allmänna förutsättningar för medicinsk forskning och utlåtandeförfarande 

 

Inom den medicinska forskningen ska principen om människovärdets okränkbarhet respekteras. 

Forskningen kan endast genomföras då de undersökta personernas rätt till fysisk och mental 

integritet samt till privatliv säkerställs, liksom rätten till skydd av de uppgifter som rör dem i 

enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen om datasekretess. De personer som undersöks får inte 



utsättas för någon otillbörlig påverkan, inte heller av ekonomisk karaktär, för att delta i den 

medicinska forskningen. 

 

Sponsorn ska upprätta en ändamålsenlig forskningsplan innan den medicinska forskningen inleds. 

Den medicinska forskningen ska utformas för att medföra minsta möjliga smärta, obehag, rädsla 

och andra förutsebara risker för de personer som undersöks, och både risknivån och graden av 

lidande ska särskilt definieras i forskningsplanen och övervakas ständigt. 

 

Innan den medicinska forskningen inleds ska den i 17 § 1 mom. avsedda regionala etiska kommittén 

lämna ett positivt utlåtande om, eller, i de fall som avses i 5 mom., ska det i 19 a § 2 mom. avsedda 

regionala etiska kommittéernas samarbetsmöte skriftligen lämna ett positivt utlåtande om 

forskningsplanen och de handlingar och förfaranden som grundar sig på det. Utlåtandet kan också 

lämnas elektroniskt. 

 

Om sponsorn ändrar sin forskningsplan så att ändringen kan påverka säkerheten för de personer 

som undersöks eller ändrar tolkningen av de vetenskapliga dokument som stöder genomförandet av 

forskningen eller om ändringen annars är betydelsefull, ska sponsorn begära ett utlåtande om 

ändringen av den regionala etiska kommittén. Forskningen får inte fortsätta enligt den ändrade 

planen förrän den etiska kommittén lämnat ett positivt utlåtande om den ändrade planen. Om 

kommitténs utlåtande innehåller villkor, ska planen ändras på det sätt som krävs i utlåtandet innan 

forskningen får fortsätta, eller om utlåtandet är negativt eller innehåller villkor, kan forskningen 

alternativt fortsätta enligt den ursprungliga planen om inte säkerheten för de personer som 

undersöks kräver att forskningen avbryts eller avslutas.  

 

Om det i 2 eller 3 mom. avsedda utlåtande som den etiska kommittén lämnat är negativt eller 

innehåller villkor kan sponsorn föra ärendet för behandling till de regionala etiska kommittéernas 

samarbetsmöte som avses i 19 a § 2 mom. Samarbetsmötets utlåtande är det slutliga etiska 

ställningstagandet i ärendet. Om en ändring enligt 4 mom. görs i forskningsplanen i fråga ska 

utlåtandeärendet behandlas av behörig regional etisk kommitté.  

 

Ett utlåtande enligt denna lag som den etiska kommittén eller de regionala etiska kommittéernas 

samarbetsmöte lämnat är inte förvaltningsbeslut enligt förvaltningslagen och det kan inte 

överklagas hos förvaltningsdomstolen. På behandlingen av ett utlåtandeärende tillämpas dock 2, 4–



6 kap., 31–34 §, 36 §, 8 a, 9 och 10 kap. i förvaltningslagen, om inte något annat föreskrivs i denna 

lag. 

 

 

2 kap. 

 

Medicinsk forskning som gäller människor 

 

4 a § Kompetenskrav 

 

Forskaren ska ha behörig yrkesmässig och vetenskaplig kompetens som krävs för forskningen i 

fråga. 

 

En läkare med behörig kompetens, eller en tandläkare med behörig kompetens, om det är fråga om 

odontologisk forskning, ansvarar för den läkarvård som ges till de personer som undersöks. 

 

5 § 

 

Sponsor och ansvarig forskare 

 

En medicinsk forskning ska ha en sponsor. En forskare kan också vara sponsor. 

 

I fråga om medicinsk forskning ska ansvariga forskare utses för varje forskningsställe. Den 

ansvariga forskaren är ansvarig ledare för forskarlaget på ett forskningsställe där medicinsk 

forskning bedrivs. Om endast en forskare deltar i forskningen eller är verksam på ett 

forskningsställe är denna forskare också ansvarig forskare. 

 

Sponsorn ska se till att det för forskningen finns kompetent personal, tillräcklig utrustning och 

apparatur och att forskningen även i övrigt kan genomföras under trygga förhållanden. Sponsorn 

ska se till att bestämmelserna om medicinsk forskning iakttas när den medicinska forskningen 

bedrivs. Den ansvariga forskaren ska se till att dessa krav uppfylls på forskningsstället. 

 

Den ansvariga forskaren ska avbryta forskningen genast när den undersökta personens säkerhet 

kräver det. Om det vid genomförandet av forskningen framkommer sådana nya uppgifter om 



genomförandet av forskningen som har betydelse för de undersökta personernas säkerhet, ska 

sponsorn och den ansvariga forskaren omedelbart vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att 

skydda de undersökta personerna. Sponsorn ska utan dröjsmål underrätta Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet om att forskningen avbrutits på grund av orsaker som 

hänför sig till de undersökta personernas säkerhet, om de nya uppgifterna och om de åtgärder som 

vidtagits med anledning av de undersökta personernas säkerhet. Sponsorn och den ansvariga 

forskaren på forskningsstället ansvarar för att myndighetsföreskrifter iakttas. 

 

Sponsorn ansvarar för kontakterna till den etiska kommittén och myndigheterna. Sponsorn kan dock 

avtala med den ansvariga forskaren att denne har hand om kontakterna. Om det finns flera ansvariga 

forskare kan de tillsammans och med sponsorns samtycke avtala om att en av dem fungerar som 

kontaktperson för den etiska kommittén och myndigheterna (samordnande ansvarig forskare). Den 

etiska kommittén eller myndigheterna kan emellertid förutsätta att sponsorn själv sköter 

kontakterna. 

 

6 §  

 

Informerat samtycke 

 

Medicinsk forskning där forskningsobjektet är en människa får inte bedrivas utan ett informerat 

samtycke. För att det samtycke som den som undersöks lämnat anses vara informerat samtycke ska 

alla förutsättningar enligt denna paragraf uppfyllas. Om forskningen gäller en person som inte är 

beslutskompetent ska därtill förutsättningarna enligt 7 § uppfyllas och om forskningen gäller en 

minderårig ska därtill förutsättningarna enligt 8 § uppfyllas. 

 

Den person som undersöks ska utifrån den information som ges kunna förstå 

1) den medicinska forskningens karaktär, mål, nytta, konsekvenser, risker och olägenheter,  

2) den undersökta personens rättigheter och garantier avseende skyddet av honom eller henne, 

särskilt personens rätt att vägra att delta och rätten att när som helst avsluta sitt deltagande i 

forskningen utan negativa följder och utan att behöva motivera sitt beslut, 

3) omständigheterna kring genomförandet av den medicinska forskningen, inbegripet hur länge den 

person som undersöks förväntas delta i den,  

4) möjliga behandlingsalternativ, inbegripet uppföljning om den undersökta personens deltagande i 

den medicinska forskningen avbryts, och 



5) hur den information som samlas i forskningen hanteras. 

 

Den information som ges till den person som undersöks ska vara uttömmande, kortfattad, tydlig, 

relevant och begriplig för en lekman. Därtill ska information ges om arrangemang avseende 

skadestånd och information om tillgängligheten av resultaten av den medicinska forskningen. 

 

Informationen ska tillhandahållas under en föregående intervju med en medlem av 

forskningsgruppen som har tillräckliga uppgifter om den medicinska forskningen i fråga och om 

den lagstiftning som gäller informerat samtycke. Under intervjun ska det kontrolleras att den person 

som undersöks har förstått informationen. Under intervjun ska särskild uppmärksamhet ägnas åt 

informationsbehoven hos specifika patientgrupper och enskilda personer som undersöks samt åt de 

metoder som används för att förmedla informationen.  

 

Ett informerat samtycke ska vara skriftligt och det ska dateras och undertecknas av den som 

undersöks och den person som genomför intervjun. Om den person som undersöks är oförmögen att 

skriva får samtycke ges och registreras på annat lämpligt sätt i närvaro av minst ett oberoende 

vittne. I det fallet ska vittnet underteckna och datera dokumentet om informerat samtycke.  

 

Kravet på skriftligt samtycke kan frångås också när lämnandet av personuppgifter kan strida mot 

den undersökta personens intresse och forskningen bara orsakar honom eller henne obetydlig 

belastning och inte medför olägenheter för hans eller hennes hälsa. Sådant samtycke ska lämnas i 

närvaro av minst ett oberoende vittne som undertecknar och daterar dokumentet om inhämtande av 

informerat samtycke. Personuppgifterna om den person som undersöks antecknas inte i 

forskningsdokumenten i sådana fall. 

 

Samtycket kan också lämnas elektroniskt och då behövs med avvikelse från 6 mom. inte det 

dokument som undertecknas av den som undersöks och den person som genomför intervjun. 

Informerat samtycke ska lämnas på ett sätt som gör det möjligt att fastställa identiteten hos den som 

lämnat samtycket. Om den person som undersöks är oförmögen att lämna samtycket elektroniskt 

tillämpas bestämmelsen om vittne i 6 mom.  

 

Det informerade samtycket ska dokumenteras. När den person som undersöks inte är 

beslutskompetent eller om han eller hon är minderårig, ska den person som genomför intervjun som 



ett led i att inhämta informerat samtycke också dokumentera den undersökta personens, som inte är 

beslutskompetent eller som är minderårig, egen ståndpunkt som inhämtats enligt 7 och 8 §. 

 

Den person som undersöks ska ges tillräckligt med tid att överväga sitt beslut att delta i den 

medicinska forskningen. Den person som undersöks ska få en kopia av det dokument genom vilket 

det informerade samtycket har getts. 

 

Den information som avses i 2 och 3 mom. ska ges i skriftlig form och finnas tillgänglig för den 

undersökta personen. Också information i elektronisk form uppfyller de förutsättningar som 

föreskrivs i detta moment men den ska på den undersökta personens begäran lämnas på papper. Den 

person som undersöks ska få kontaktuppgifterna till den part som vid behov tillhandahåller 

ytterligare information. 

 

Den person som undersöks får när som helst utan negativa följder och utan att behöva motivera sitt 

beslut avsluta sitt deltagande i en medicinsk forskning genom att återta sitt informerade samtycke. 

Den undersökta personen ska informeras om denna rätt innan forskningen inleds. 

 

Om en person som undersöks själv inte kan ge ett informerat samtycke, ska informationen ges till 

en person som har rätt att ge ett informerat samtycke i den undersökta personens ställe i enlighet 

med 7 och 8 §. Då tillämpas bestämmelserna ovan på en sådan person. 

 

Närmare bestämmelser om innehållet i den handling där samtycket ges och om de uppgifter som 

ska antecknas i forskningsdokumenten beträffande muntligt samtycke utfärdas genom förordning av 

statsrådet. 

 

6 a § 

 

Behandling av personuppgifter efter återtagande av samtycke 

 

[kesken] 

 

7 § 

 

Forskning som gäller försökspersoner som inte är beslutskompetenta 



 

En person som på grund av mental störning, utvecklingsstörning eller av någon annan motsvarande 

orsak än enbart en åldersrelaterad orsak saknar förmåga att på giltigt sätt lämna informerat 

samtycke till forskning (försöksperson som inte är beslutskompetent) får vara föremål för forskning 

endast om forskningen är avgörande för försökspersoner som inte är beslutskompetenta och data av 

motsvarande giltighet inte kan erhållas i forskningar på personer som har förmåga att ge sitt 

informerade samtycke eller genom andra forskningsmetoder. Forskningen ska ha ett direkt samband 

med den sjukdom som försökspersonen som inte är beslutskompetent lider av. 

 

Därtill förutsätts att det finns vetenskapliga skäl att anta att 

1) deltagande i forskningen medför en direkt nytta som uppväger riskerna och bördorna för en 

försöksperson som inte är beslutskompetent, eller 

2) deltagande i forskningen medför viss nytta för den population som den berörda försökspersonen 

som inte är beslutskompetent representerar när forskningen har ett direkt samband med den 

livshotande eller försvagande sjukdom som personen lider av och forskningen innebär enbart 

minimala risker och bördor för den berörda försökspersonen som inte är beslutskompetent jämfört 

med standardbehandlingen av den sjukdom som han eller hon lider av. 

 

Försökspersonen som inte är beslutskompetent får delta i forskningen endast om hans eller hennes 

intressebevakare som har förordnats enligt lagen om förmyndarverksamhet och som domstolen 

enligt 29 § 2 mom. i nämnda lag har förordnat att företräda huvudmannen i ärenden som gäller 

beslut om personens hälsa eller annat ärende som gäller huvudmannens person, har gett sitt 

skriftliga samtycke till det efter att intressebevakaren har getts informationen enligt 6 § 2 och 3 

mom. på det sätt som föreskrivs i 6 § 1–9 mom. Om en sådan intressebevakare inte finns ska ett 

sådant samtycke inhämtas av en nära anhörig till den försöksperson som inte är beslutskompetent 

eller någon annan personen närstående person. Om en försöksperson som inte är beslutskompetent 

före beslutsinkompetensens inträde har gett eller har vägrat att ge informerat samtycke är denna 

ståndpunkt avgörande.  

 

Försökspersonen ska höras på ett sätt som motsvarar personens förmåga att förstå och personen ska 

i den mån det är möjligt bidra till att lämna samtycket. Försökspersonen ska få den information som 

avses i 6 § 2 och 3 mom. på ett sätt som motsvarar hans eller hennes förmåga att förstå av en 

medlem i forskningsgruppen med tillräcklig kompetens till växelverkan med den specifika 

patientgrupp som försökspersonen som inte är beslutskompetent företräder. Forskaren ska 



respektera försökspersonens uttryckliga önskan att vägra att delta eller att när som helst avsluta sitt 

deltagande i forskningen. På återtagande av samtycke tillämpas bestämmelserna i 6 § 11 mom. 

 

8 § 

 

Forskning som gäller minderåriga 

 

En minderårig får vara föremål för forskning endast om motsvarande vetenskapliga resultat inte kan 

uppnås genom forskning där andra personer utgör forskningsobjekt och förutsatt att forskningen 

innebär endast en obetydlig risk för skada eller påfrestning för den minderåriga. 

 

Därtill förutsätts att det finns vetenskapliga skäl att anta att 

1) deltagande i forskningen medför en direkt nytta som uppväger riskerna och bördorna för en 

undersökt person som är minderårig, eller 

2) deltagande i forskningen medför viss nytta för den population som den minderåriga representerar 

och forskningen innebär enbart minimala risker och bördor för den minderåriga; om den 

minderåriga lider av en sjukdom jämförs sådan risk och börda med standardbehandlingen av den 

sjukdom som han eller hon lider av. 

 

En minderårig får vara föremål för forskning endast om hans eller hennes vårdnadshavare eller 

någon annan rättslig företrädare har lämnat informerat samtycke efter att vårdnadshavaren eller 

någon annan rättslig företrädare getts informationen enligt 6 § 2 och 3 mom. på det sätt som 

föreskrivs i 6 § 1–9 mom. 

 

Med avvikelse från 3 mom. kan den minderåriga om han eller hon fyllt 15 år själv lämna informerat 

samtycke om han eller hon inte med hänsyn till åldern, utvecklingsnivån samt sett till sjukdomens 

eller forskningens natur saknar förmåga att förstå betydelsen av forskningen eller en åtgärd som 

ingår i forskningen. Också i detta fall ska vårdnadshavaren informeras om ärendet. 

 

Den minderåriga ska höras och han eller hon ska bidra till att lämna informerat samtycke enligt sin 

ålder och utvecklingsnivå. Den minderåriga ska på ett sätt som motsvarar hans eller hennes ålder 

och utvecklingsnivå få den information som avses i 6 § 2 och 3 mom. av forskaren eller av en 

medlem i forskningsgruppen som har utbildning eller erfarenhet av att arbeta med barn.  

 



Om en person som är under 18 år, och som enligt 3 eller 4 mom. inte kan delta i forskningen utan 

samtycke av vårdnadshavaren eller någon annan rättslig företrädare, har förmåga att inta en 

ståndpunkt och bedöma den information han eller hon fått krävs också att personen själv ger sitt 

skriftliga samtycke. Om en minderårig person som undersöks som har förmåga att inta en 

ståndpunkt och bedöma den information som getts enligt 6 §, motsätter sig forskningen eller en 

åtgärd som ingår i forskningen ska personens ståndpunkt respekteras med beaktande av personens 

ålder och utvecklingsnivå. Forskaren ska respektera den minderårigas uttryckliga önskan att vägra 

att delta eller att när som helst avsluta sitt deltagande i forskningen. På återtagande av samtycke 

tillämpas bestämmelserna i 6 § 11 mom. 

 

När en minderårig person som undersöks i vars ställe vårdnadshavaren eller någon annan rättslig 

företrädare har lämnat informerat samtycke under den tid forskningen pågår uppnår de 

förutsättningar som avses i 4 mom. ska den minderåriga informeras om rätten att avsluta 

deltagandet i forskningen. 

 

9 § 

 

Forskning som gäller gravida eller ammande kvinnor 

 

[kesken] 

 

 

10 §  

 

Forskning som gäller fångar eller rättspsykiatriska patienter 

 

Utöver det som i denna lag föreskrivs om informerat samtycke, får en person som gripits, anhållits, 

häktats eller tagits i förvar på grund av berusningstillstånd med stöd av polislagen (872/2011), 

förundersökningslagen (805/2011), tvångsmedelslagen (806/2011), häktningslagen (768/2005), 

fängelselagen (767/2005), lagen om behandling av berusade (461/1973) eller någon annan lag, eller 

en person som förordnats till undersökning eller vård med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen 

(1116/1990) delta i forskningen endast om forskningen kan väntas vara till direkt nytta för 

personens egen hälsa eller till nytta för personens släktingars eller andra i denna paragraf nämnda 

gruppers hälsa. 



 

[10 a § Förenklat förfarande för samtycke i fråga om forskning som genomförs i kluster?] 

 

[10 b § Forskning i nödsituationer?] 

 

2 a kap. (upphävs) 

 

3 kap. 

 

Forskning som gäller embryon och foster 

 

11 § 

 

Förutsättningarna för forskning som gäller embryon 

 

Ett embryo utanför kvinnans kropp får vara föremål för medicinsk forskning endast vid de 

inrättningar som fått tillstånd för detta av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. 

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd utfärdas genom förordning 

av statsrådet. 

 

Medicinsk forskning som gäller ett sådant embryo är tillåten endast om det inte förflutit mer än 14 

dygn efter det att embryot har bildats. Den tid som embryot har varit djupfryst räknas inte med i 

denna tid. 

 

12 § 

 

Samtycke till forskning som gäller embryon 

 

Ett embryo utanför kvinnans kropp får inte vara föremål för medicinsk forskning utan skriftligt 

samtycke av dem som donerat könscellerna. Donatorerna ska lämnas sådan information som avses i 

6 § 2 och 3 mom. på det sätt som föreskrivs i 6 § 1–9 mom. På återtagande av samtycke tillämpas 

på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 6 § 11 mom. 

 



Ett embryo som kommit till av donerade könsceller får inte användas för forskning efter det att ett 

återtagande av samtycke har tagits emot. 

 

Forskning som gäller ett embryo som finns i kvinnans kropp får inte bedrivas utan skriftligt 

samtycke av kvinnan. 

 

14 § 

 

Samtycke till forskning som gäller foster 

 

Ett foster får inte vara föremål för forskning utan skriftligt samtycke av den gravida kvinnan. 

 

I fråga om förfarandet med samtycke och förutsättningarna i fråga om den som är föremål för 

forskning gäller i tillämpliga delar 6, 6 a och 7–10 §. 

 

4 kap. 

 

Etiska kommittéer 

 

16 §  

 

Regionala etiska kommittéer 

 

Varje sjukvårdsdistrikt med ett universitet som ger läkarutbildning ska ha minst en etisk kommitté 

(regional etisk kommitté). Den regionala etiska kommittén ska följa, styra och bedöma 

behandlingen av forskningsetiska frågor inom sitt område. Kommitténs område täcker det 

specialupptagningsområde som avses i 9 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och de 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Den regionala etiska kommittén tillsätts av 

sjukvårdsdistriktets styrelse. 

 

På den regionala etiska kommittén tillämpas det som i kommunallagen (410/2015) föreskrivs om 

kommittéer om inte något annat föreskrivs i denna lag.  

 

 



 

 

 

Från och med 1.1.2020: 

 

16 § 

 

Regionala etiska kommittéer 

 

Varje landskap med ett universitet som ger läkarutbildning ska ha minst en etisk kommitté (regional 

etisk kommitté). Den regionala etiska kommittén ska följa, styra och bedöma behandlingen av 

forskningsetiska frågor inom sitt område. Kommitténs område täcker det samarbetsområde inom 

social- och hälsovård som avses i 10 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ( / ) och de 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Den regionala etiska kommittén tillsätts av 

landskapsstyrelsen. 

 

På den regionala etiska kommittén tillämpas det som i landskapslagen ( / ) föreskrivs om 

kommittéer om inte något annat föreskrivs i denna lag. 

 

17 §  

 

Bedömning av forskningsprojekt 

 

De regionala etiska kommittéerna ska på förhand utvärdera forskningsprojekten och ge utlåtanden 

om dem. Utlåtande ges av den regionala etiska kommitté inom vars område forskningen i huvudsak 

kommer att bedrivas eller inom vars område den i 5 § 5 mom. avsedda samordnande forskaren är 

verksam.  

 

Vid övervägande av utlåtandet ska kommittén beakta särskilt följande: 

 

[kesken, laaditaan lista] 

 

Kommittén ska i sitt utlåtande lägga fram sin motiverade synpunkt på om forskningen är etiskt 

godtagbar eller inte. 



 

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för utlåtanden utfärdas genom förordning av social- och 

hälsovårdsministeriet. 

 

18 § 

 

Sammansättning 

 

Den etiska kommittén ska ha en ordförande och minst sex andra medlemmar, varav en är vice 

ordförande. För medlemmarna ska finnas ett behövligt antal suppleanter. Suppleanterna behöver 

inte vara personliga. 

 

I kommittén ska det finnas företrädare för forskningsetisk, medicinsk, hälso- eller vårdvetenskaplig 

och juridisk sakkunskap. Minst två medlemmar ska vara lekmän.  

 

Då beslut fattas om ett utlåtande, ska i beslutsfattandet delta kommitténs ordförande eller vice 

ordförande samt minst hälften av de andra medlemmarna, dock minst fyra andra medlemmar. Då 

beslut fattas om ett utlåtande, ska åtminstone en medlem vara lekman och åtminstone två 

medlemmar ska vara personer utanför forskningsenheten. 

 

Den etiska kommittén kan på sitt möte höra sponsorn, en forskare eller en sakkunnig. Den kan 

också begära ett skriftligt utlåtande av en sakkunnig.  

 

Närmare bestämmelser om den etiska kommitténs sammansättning kan utfärdas genom förordning 

av statsrådet.  

 

19 §  

 

Jäv för medlem och sakkunnig 

 

I fråga om jäv för en medlem och en sakkunnig i en etisk kommitté gäller vad som i 

förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om jäv för tjänstemän. 

 

19 a § 



 

Samarbete mellan regionala etiska kommittéer 

 

De regionala etiska kommittéerna ska samarbeta då de följer, styr och samordnar medicinska 

forskningsetiska frågor. De regionala etiska kommittéernas verksamhet i anslutning till etisk 

bedömning ska grunda sig på gemensamma rutiner och linjer. 

 

De regionala etiska kommittéerna ska vid behov sammanträda för att lämna ett utlåtande om 

medicinsk forskning enligt 3 § 4 mom. [samt ett utlåtande om inrättande av en biobank enligt 6 § i 

biobankslagen] (de regionala etiska kommittéernas samarbetsmöte).  

 

Ordförandeskapet för de regionala etiska kommittéernas möten roterar med två års mellanrum på 

det sätt som de regionala etiska kommittéerna avtalat. De regionala etiska kommittéernas 

samarbetsmöte är beslutfört när utöver ordföranden två andra medlemmar, som inte är lekmän, i 

varje regional etisk kommitté i ett landskap enligt 16 § 1 mom. samt tillsammans två 

lekmannamedlemmar i några regionala kommittéer är närvarande. 

 

När de regionala etiska kommittéernas samarbetsmöte behandlar ett ärende enligt 3 § 5 mom. får 

den regionala etiska kommitté som lämnat det utlåtande som samarbetsmötet ska behandla, med 

avvikelse från 3 mom. inte delta i behandlingen av utlåtandeärendet eller beslutet om utlåtandet. 

[Inte heller den regionala etiska kommitté inom vars område en biobank ska inrättas får delta i 

behandlingen av utlåtandeärendet eller beslutet om utlåtandet.] Ordföranden för eller en annan 

medlem i en sådan regional etisk kommitté ska dock höras på samarbetsmötet. 

 

På de regionala etiska kommittéernas samarbetsmöte tillämpas 17 § 2–4 mom., 18 § 2 och 4 mom. 

och 19 §. På samarbetsmötet tillämpas inte kommunallagen/landskapslagen, utom 98–100 § i 

kommunallagen/85–87 § i landskapslagen. 

 

De regionala etiska kommittéerna kan vid behov lämna gemensamma ställningstaganden och 

utlåtanden om forskningsetiska frågor som gäller medicinsk forskning. Vid behandlingen av ett 

sådant ärende ska 3 mom. tillämpas.  

 

 Kommentti: Biopankkilakiin liittyviä ehdotuksia arvioidaan vielä kokonaisuutena. On 

kuitenkin mietitty vaihtoehtoisia malleja siitä, mikä eettinen toimikunta voisi antaa lausunnon ja 



mistä asioista jatkossa, kun TUKIJA lopettaa nykymuotoisen toimintansa.  Eräs vaihtoehto olisi, 

että tietosuojavaltuutettu tekisi arvioinnin biopankista sitä perustettaessa ja lisäksi toimivaltainen 

viranomainen voisi pyytää tarvittaessa lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Alla on kaksi vaihtoehtoa 

lausunnon antajaa koskien: 

ALTERNATIV 1: 

[Behörig myndighet] kan begära ett utlåtande om anmälan av en regional etisk kommitté som dock 

inte får vara den regionala etiska kommitté inom vars verksamhetsområde biobanken enligt 16 § 1 

mom. ska inrättas. Utlåtande kan begäras om frågor som hänför sig till inhämtande av informerat 

samtycke eller övriga forskningsetiska frågor som [behörig myndighet] specificerat. Den etiska 

kommittén ska i sitt utlåtande fästa särskild uppmärksamhet vid verksamhetens etiska godtagbarhet. 

Biobanken står för avgiften för utlåtandet.  

 

ALTERNATIV 2: 

[Behörig myndighet] kan begära ett utlåtande om anmälan av de regionala etiska kommittéernas 

samarbetsmöte i enlighet med 19 a § i forskningslagen. Utlåtande kan begäras om frågor som 

hänför sig till inhämtande av informerat samtycke eller övriga forskningsetiska frågor som [behörig 

myndighet] specificerat. Samarbetsmötet ska i sitt utlåtande fästa särskild uppmärksamhet vid 

verksamhetens etiska godtagbarhet. Biobanken står för avgiften för utlåtandet. 

 

19 b §  

 

Anmälan om intressen 

 

De personer som föreslås som medlemmar till en etisk kommitté ska innan den etiska kommittén 

tillsätts till det organ som tillsätter den etiska kommittén lämna en skriftlig förklaring om sina 

ekonomiska intressen och övriga intressen som kan vara av betydelse för utförandet av uppgiften. 

Medlemmen ska också utan dröjsmål anmäla eventuella betydande ändringar i sina intressen. 

 

20 § 

 

Anmälan om etisk kommitté 

 



Sjukvårdsdistriktet/landskapet ska göra en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet om tillsättande och nedläggning av en regional etisk kommitté och om 

kommitténs kontaktperson.  

 

4 a kap. Tillsyn 

 

20 a § Övervakning av medicinsk forskning 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet övervakar medicinska forskningar.  

 

Om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet observerar brister, säkerhetsrisker 

eller andra missförhållanden får det avbryta den medicinska forskningen tillfälligt eller slutligt. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan därtill kräva att vilken som helst 

aspekt av den medicinska forskningen ska ändras för att forskningen ska uppfylla förutsättningarna 

i lagstiftningen. 

 

Trots sekretessbestämmelserna ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utan 

dröjsmål anmäla en åtgärd enligt 2 mom. eller 20 c § till den regionala etiska kommitté som har 

lämnat utlåtande om den medicinska forskningen i fråga samt till ledningen av forskningsstället om 

detta inte förhindrar uppfyllandet av de mål på grund av vilka övervakningen sker. 

 

20 b § Inspektion av medicinsk forskning 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan inspektera den verksamhet som 

bedrivs av en verksamhetsenhet/serviceenhet inom social- och hälsovård, en forskningsinstitution 

eller en annan institution, ett universitet, ett företag eller en offentlig eller privat juridisk person 

eller fysisk person eller det forskningsställe där medicinsk forskning ska bedrivas, där forskning 

pågår eller där forskning tidigare bedrivits. Inspektionen kan utföras utan förhandsmeddelande.  

 

Inspektören ska få tillträde till alla de lokaler som används för verksamhet enligt denna lag. I 

samband med inspektionen ska alla de handlingar som är nödvändiga med tanke på inspektionen 

och som inspektören begär trots sekretessbestämmelserna uppvisas. Därtill ska inspektören på 

begäran trots sekretessbestämmelserna utan avgift få kopior av de handlingar som är nödvändiga 

med tanke på inspektionen samt prover på substanser och produkter i verksamhetsstället för separat 



närmare undersökning. Inspektören har också rätt att göra bildinspelningar och övriga inspelningar 

under inspektionen. Lokaler avsedda för permanent boende får emellertid inspekteras endast om 

inspektionen är nödvändig för att säkerställa säkerheten hos den person som undersöks och övriga 

personer. 

 

Polisen ska vid behov ge Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet handräckning 

för att utföra inspektionen. 

 

På inspektionen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003).  

 

En avgift kan tas ut för inspektionen. Bestämmelser om de avgifter som tas ut för inspektionerna 

utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

 

20 c § Inspektörens åläggande 

 

Inspektören kan meddela ålägganden för att avhjälpa brister eller missförhållanden. Då åläggandet 

meddelas ska en tidsfrist fastställas inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Åläggandet kan 

förenas med vite. 

 

20 d § Tillsyn över och återkallande av tillstånd för forskning som gäller embryon 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan återkalla ett i 11 § avsett tillstånd, om 

gällande bestämmelser eller föreskrifter inte iakttas i forskningsverksamheten. Om det förekommer 

brister eller missförhållanden i verksamheten, kan Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet bestämma att verksamheten ska avbrytas tills bristerna eller missförhållandena 

har avhjälpts, eller återkalla det beviljade tillståndet. 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan inspektera den inrättning som har 

ansökt om tillstånd enligt 11 § eller som har beviljats sådant tillstånd. På inspektionen tillämpas 

bestämmelserna i 20 b och 20 c §.  

 

20 e § Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets rätt till information 

 



Sponsorn, den ansvariga forskaren, forskaren och forskningsstället ska på begäran av Säkerhets- 

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämna information om en planerad, pågående eller 

avslutad medicinsk forskning. Den regionala etiska kommittén ska på begäran av Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämna information om sådant forskningsprojekt av vilket 

den ska lämna ett utlåtande eller av vilket den lämnat ett utlåtande. 

 

Den part som avses i 1 mom. ska på begäran också utan avgift lämna kopior av 

forskningshandlingar som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet begär.  

 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket/Statens 

tillstånds- och tillsynsverk ska informera Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 

om verket i samband med en inspektion eller på något annat sätt får kännedom om uppgifter som är 

av betydelse för säkerheten hos dem som deltar i den medicinska forskningen eller om verket får 

uppgift om någon annan omständighet i anslutning till den medicinska forskningen som kan 

förutsätta tillsynsåtgärder.  

 

Informationen och handlingarna enligt denna paragraf får lämnas till Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet trots sekretessbestämmelserna.  

 

5 kap. 

 

Särskilda bestämmelser 

 

21 § 

 

Ersättning till den person som undersöks 

 

Ersättning för deltagande i forskningen får inte betalas till den person som undersöks, hans eller 

hennes vårdnadshavare, nära anhöriga, någon annan honom eller henne närstående person eller hans 

eller hennes rättsliga ställföreträdare.  

 

Trots bestämmelserna i 1 mom. eller 3 § 1 mom. får skälig ersättning för utgifter och 

inkomstbortfall med koppling till forskningen samt för annan olägenhet dock betalas till de parter 

som avses i 1 mom. 



 

Bestämmelser om grunderna för ersättning och ersättningsbeloppen får utfärdas genom förordning 

av social- och hälsovårdsministeriet. 

 

22 § Sekretess  

 

Den som i samband med behandlingen av ärenden som avses i denna lag har fått kännedom om 

konfidentiella uppgifter som gäller forskningsplanen, uppgifter om en annan persons egenskaper, 

hälsotillstånd, personliga förhållanden eller ekonomiska ställning eller om en näringsidkares affärs- 

eller yrkeshemligheter, får inte för utomstående röja dessa uppgifter.  

 

Sådan information får trots 1 mom. röjas till behörig myndighet om det är nödvändigt med tanke på 

människors säkerhet och hälsa eller för att anmäla lagstridighet eller om något annat föreskrivs i 

denna lag eller i någon annan lag. 

 

23 § 

 

Tjänsteansvar 

 

På medlemmarna i den etiska kommittén ska tillämpas bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar 

då de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 

skadeståndslagen (412/1974). På de medlemmar i den etiska kommittén som står i 

tjänsteförhållande till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt tillämpas därtill bestämmelserna i 

lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). 

 

23 a §  

 

Sökande av ändring  

 

Omprövning av ett beslut eller åläggande som Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet meddelat i ett ärende enligt 11 § eller 4 a kap. får begäras av Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Ett beslut 

med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen 



på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen 

får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

 

Beslut enligt 20 a § 2 mom. och 20 d § 1 mom. i denna lag och inspektörens ålägganden ska iakttas 

trots sökande av ändring om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att överklaga beslut av 

förvaltningsdomstolen. 

 

24 §  

 

Bemyndigande att utfärda förordning 

 

Närmare bestämmelser om forskningsplanens innehåll och form, upprättande och förvar av övriga 

forskningshandlingar, formen av den begäran om utlåtande som lämnas till den etiska kommittén 

och de handlingar som ska fogas till den samt om den information som ska lämnas till de personer 

som undersöks utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. 

 

Ikraftträdande 

 

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.  

 

De ärenden som inletts innan lagen trätt i kraft ska behandlas enligt bestämmelserna i denna lag/ska 

behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. 

 

Ikraftträdandet av lagen inverkar inte på giltigheten av det tillstånd som beviljats en inrättning enligt 

11 §. 

 

 


	Om en klinisk prövning ska genomföras endast på Finlands territorium eller endast på Finlands och på något annat lands än ett EU- eller EES-lands territorium och sponsorn för den kliniska prövningen inte är etablerad i unionen ska denna sponsor utse e...
	Ansökan ska omfatta följande uppgifter:
	1) relevanta uppgifter för identifiering av sponsorn och sponsorns kontaktuppgifter,
	2) orsaker till att sponsorn saknar en rättslig företrädare i unionen,
	3) uppgifterna om den planerade kontaktpersonen och en utredning av dennes lämplighet för uppdraget,
	4) anmälan om att kontaktpersonen är villig att åta sig uppdraget, daterad och undertecknad av den planerade kontaktpersonen eller en som har rätt att i dennes ställe underteckna anmälan,
	5) en utredning av hur sponsorn bedömer att avsaknaden av en rättslig företrädare inverkar på fullgörandet av skyldigheterna enligt EU-förordningen om klinisk prövning, och
	6) datum och underskrift av sponsorn eller av en som har rätt att underteckna i dennes ställe.
	En sponsor som vill utse en kontaktperson i stället för en rättslig företrädare enligt 1 mom. ska invänta positivt beslut som vunnit laga kraft om sin ansökan innan ansökan om den kliniska prövningen görs via EU-portalen.
	Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar det tillstånd som avses i 1 mom. om det bedömer att beviljandet av tillståndet inte leder till betydande risker med tanke på uppfyllandet av kraven enligt EU-förordningen om klinisk pröv...
	Om det är fråga om en klinisk prövning som genomförs i Finland och i minst en annan EU- eller EES-stat och sponsorn för den kliniska prövningen inte är etablerad i unionen fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet det beslut som a...
	På det förfarande för att utse en rättslig företrädare för sponsorn som avses i artikel 74 i EU-förordningen om klinisk prövning och i denna paragraf tillämpas det förfarande som föreskrivs i 12 § i förvaltningslagen (434/2003) om inte något annat för...
	[Bestämmelser om de uppgifter som förutsätts i ansökan och om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.]
	6 § Försäkring eller annan säkerhet
	Sponsorn ska se till att sponsorns och prövarens ansvar täcks av en gällande försäkring eller någon annan lämplig säkerhet.
	2 kap. Bedömning av ansökan om klinisk prövning
	Då det är fråga om bedömning av en väsentlig ändring som avses i kapitel III i EU-förordningen om klinisk prövning tillämpas den arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 8 § i de fall då Finland är rapporterande medlemsstat. När Finland är b...
	Vid tillämpning av denna paragraf avses med hänvisningarna till artiklarna 5 och 6 i 8 och 9 § motsvarande bestämmelser om validering och bedömning i artiklarna 17, 18, 20, 21 och 22.
	11 § Senare tillägg av en berörd medlemsstat
	När det är fråga om senare tillägg av en ytterligare berörd medlemsstat enligt artikel 14 i EU-förordningen om klinisk prövning och Finland är rapporterande medlemsstat, ska den arbetsfördelning och de förfaringssätt som avses i 8 § tillämpas. När Fin...
	12 § Beslut om klinisk prövning
	De beslut om klinisk prövning som avses i artiklarna 8, 14, 19, 20 och 23 i EU-förordningen om klinisk prövning fattas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Etikkommitténs negativa utlåtande är bindande för det beslut som fattas ...
	13 § Samarbete vid bedömning av ansökan
	Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och den nationella etikkommittén för klinisk prövning ska samarbeta för att säkerställa en högkvalitativ bedömning av ansökan och flexibla förfaringssätt avseende bedömningen. Säkerhets- och utve...
	Utöver det som annars föreskrivs i denna lag och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan bedömningen av ansökan och samarbetet ske åtminstone på följande sätt:
	1) etikkommittén kan underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om aspekter i anslutning till validering och bedömning av ansökan samt delta i slutförandet av del I i utredningsrapporten,
	2) etikkommittén kan underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om behov av ytterligare tidsfrist för bedömningen av ansökan samt om behov av ytterligare information av sponsorn,
	3) etikkommittén kan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet framföra aspekter då centret enligt artikel 44.2 i EU-förordningen om klinisk prövning bedömer misstänkta oförutsedda allvarliga biverkningar enligt artikel 42 och årlig...
	4) etikkommittén och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan tillhandahålla varandra råd i frågor om ansökan eller i praktiska, vetenskapliga, etiska och rättsliga frågor av allmän natur.
	Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska lämpligen ta hänsyn till de aspekter som etikkommittén framfört.
	3 kap. Informerat samtycke
	14 § Informerat samtycke i fråga om försökspersoner som inte är beslutskompetenta
	Försökspersonen är en försöksperson som inte är beslutskompetent på det sätt som avses i artikel 2.2.19 i EU-förordningen om klinisk prövning då personen på grund av mentala störningar, utvecklingsstörning eller någon annan än enbart en åldersrelatera...
	Om försökspersonen inte är beslutskompetent ska den lagligen utsedda ställföreträdare enligt artikel 2.2.20 i EU-förordningen om klinisk prövning som har rätt att lämna informerat samtycke på en icke beslutskompetent försökspersons vägnar anses vara h...
	15 § Informerat samtycke i fråga om minderåriga försökspersoner
	Om en försöksperson som är under 18 år, och som inte kan delta i prövningen utan samtycke av vårdnadshavaren eller någon annan intressebevakare, har förmåga att inta en ståndpunkt och bedöma den information om prövningen han eller hon får krävs också ...
	16 § Fånge eller rättspsykiatrisk patient som försöksperson
	Utöver det som föreskrivs om informerat samtycke i EU-förordningen om klinisk prövning och i denna lag, får en person som gripits, anhållits, häktats eller tagits i förvar på grund av berusningstillstånd med stöd av polislagen (872/2011), förundersökn...
	17 § Informerat samtycke vid prövningar som genomförs i kluster
	19 § Nationell etikkommitté för klinisk prövning
	En oberoende nationell etikkommitté för klinisk prövning är verksam i samband med social- och hälsovårdsministeriet.
	Statsrådet tillsätter etikkommittén på framställan av social- och hälsovårdsministeriet för tre år åt gången. Etikkommittén ska ha företrädare minst för klinisk prövning, medicin, statistik, etik och juridik samt en lekmannarepresentation som särskilt...
	Vid tillsättande av etikkommittén utser statsrådet en ordförande för etikkommittén och ett lämpligt antal personer som vid förhinder för kommitténs ordförande kan sköta hans eller hennes uppgifter eller uppgifter som annan medlem i kommittén (vice ord...
	Om kommitténs ordförande, vice ordförande eller annan medlem avgår eller avlider mitt i mandatperioden får social- och hälsovårdsministeriet utse en annan person i dennes ställe för resten av mandatperioden. Att utse en annan person är obligatoriskt o...
	Kommitténs verksamhet kan delas in i sektioner.
	Också övriga varaktiga eller tillfälliga sakkunniga som kommittén kallat kan delta i kommitténs granskningsarbete.
	Etikkommittén har ett ständigt sekretariat som leds av en heltidsanställd generalsekreterare. Etikkommittén kan också ha annan personal. Antalet medlemmar i det ständiga sekretariatet och andra anställda ska vara tillräckligt för att etikkommitténs up...
	Närmare bestämmelser om det sätt på vilket etikkommitténs uppgifter utförs, organiseringen av verksamheten och det ständiga sekretariatets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
	20 § Etikkommitténs övriga uppgifter
	Utöver det som i denna lag föreskrivs om uppgifterna för den nationella etikkommittén för klinisk prövning har kommittén därtill följande uppgifter:
	1) lämna utlåtande enligt 27 § i biobankslagen (688/2012) då det är fråga om användning av prover och uppgifter för klinisk prövning,
	2) lämna utlåtande enligt 11, 19, 20 eller 21 a § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) då det är fråga om användning av organ, vävnader och celler för klinisk prövning,
	3) fungera som sakkunnig i forskningsetiska frågor kring kliniska prövningar,
	4) delta i myndighetssamarbete avseende forskningsetiska frågor kring internationella kliniska prövningar, och
	5) främja medborgardialog om klinisk prövning.
	Etikkommittén bedömer utlåtandeärenden i enlighet med 1 mom. 1 och 2 punkten som en del av den bedömning av klinisk prövning som avses i 8–11 §.
	Sponsorn lämnar de uppgifter som behövs för bedömningen i ansökan om klinisk prövning som en del av prövningsprotokollet enligt del D i bilaga I till EU-förordningen om klinisk prövning eller i en separat handling eller som en del av ansökningshandlin...
	21 § Etikkommitténs sammansättning
	Den nationella etikkommittén för klinisk prövning är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande. Vid den etiska bedömningen av en ansökan ska minst en lekmannamedlem delta i behandlingen.
	I varje behandling i etikkommittén enligt denna lag ska relevant medicinsk sakkunskap samt juridisk och etisk sakkunskap vara företrädda.
	En specialist i pediatrik ska vara företrädd eller höras i etikkommittén i de fall då den behandlar en klinisk prövning för minderåriga samt en specialist inom den aktuella sjukdomen då den behandlar klinisk prövning för vuxna försökspersoner som inte...
	Etikkommittén kan höra sakkunniga också i andra fall utöver dem som avses i 3 mom. En företrädare för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan höras som sakkunnig. Den sakkunniga får inte delta i etikkommitténs beslutsfattande. I st...
	22 § Etikkommitténs beslutsförfarande
	Vid beslut om det utlåtande som den nationella etikkommittén för klinisk prövning ska lämna om en ansökan ska samförstånd eftersträvas. Om etikkommittén inte är enhällig i sitt beslut om utlåtandet ska minst två tredjedelar ställa sig bakom det positi...
	Utlåtandet kan förknippas med särskilda villkor som ska uppfyllas för att prövningen ska godkännas. Dessa särskilda villkor ska noteras i detalj.
	Etikkommittén ska vid behandlingen av ett ärende enligt 13 § 2 mom. 1–3 punkten eftersträva samförstånd. Om etikkommittén inte är enhällig ska beslut i ärendet fattas genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens, eller om...
	23 § Etikkommitténs utlåtande med anledning av klagomål
	Om ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har överklagats hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen enligt 30 § och förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen begär ett utlåtande av den n...
	I ett fall enligt 1 mom. ska etikkommittén behandla ärendet och fatta beslut i en sammansättning med fem medlemmar, varav fyra är kommitténs ordförande eller vice ordförande samt en lekmannamedlem, och ingen av dem får ha deltagit i en tidigare behand...
	Om tillräckligt många ojäviga personer för behandlingen av ärendet inte finns tillgängliga ska en sådan ojävig medlem i kommittén, vars sakkunskap, erfarenhet och kompetens är särskilt lämpliga för uppgiften, delta i behandlingen och avgörandet av äre...
	Vid beslut om det utlåtande som föreskrivs i paragrafen ska samförstånd eftersträvas. Om etikkommittén inte är enhällig ska beslut i ärendet fattas genom omröstning med enkel majoritet.
	24 § Fullmakt att agera på etikkommitténs vägnar
	Trots bestämmelserna i 21 och 22 § får en uppgift som avses i 13 § 2 mom. i stället för den nationella etikkommittén för klinisk prövning utföras och därtill relaterade beslut fattas av ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller det ständiga sekre...
	Ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller det ständiga sekretariatet befullmäktigas för de uppgifter som avses i 1 mom. av etikkommittén som är beslutför enligt bestämmelserna i 21 §. För att utföra uppgifter enligt 13 § 1 mom. 4 punkten behövs e...
	25 § Etikkommitténs sammanträden
	Den nationella etikkommittén för klinisk prövning kan behandla ett utlåtandeärende, behandla ett annat ärende och besluta om utlåtandets innehåll på ett sammanträde där alla deltagare är närvarande i samma rum (ordinarie sammanträde) eller på ett samm...
	Etikkommittén och medlemmarna i etikkommittén, företrädare för det ständiga sekretariatet, sakkunniga eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och dess företrädare ska sörja för datasäkerheten och för att utomstående inte kan få t...
	Protokoll ska föras över ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande.
	26 § Naturen av etikkommitténs behandling
	Ett utlåtande som etikkommittén lämnat i enlighet med denna lag eller annan behandling av ett ärende enligt denna lag är inte förvaltningsbeslut enligt förvaltningslagen och de kan inte överklagas.
	5 kap. Avgifter och ersättningar
	27 § Avgiftsfrihet för prövningsläkemedel, övriga produkter och metoder och undantag
	Prövningsläkemedlen, tilläggsläkemedlen, kostnaderna för de produkter och den utrustning för hälso- och sjukvård som används för administrering av dem samt kostnaderna för de förfaranden som krävs specifikt enligt prövningsprotokollet ska inte bäras a...
	28 § Ersättning till försökspersonen
	Ersättning för deltagande i prövningen får inte betalas till försökspersonen, hans eller hennes vårdnadshavare, nära anhöriga, någon annan honom eller henne närstående person eller hans eller hennes lagligen utsedda ställföreträdare. Skälig ersättning...
	Bestämmelser om grunderna för ersättning och ersättningsbeloppen får utfärdas genom förordning av statsrådet.
	29 § Etikkommitténs arvoden och ersättningar
	Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i den nationella etikkommittén för klinisk prövning och om grunderna för arvoden till sakkunniga.
	I fråga om ersättning för resekostnader iakttas statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.
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