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Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå

ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Umeå beslut den 22 december 2004
Dnr 04-012M

SAKEN
Prövning enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.; fråga om
avvisning

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga

Regionala etikprövningsnämnden har genom det överklagade beslutet bifallit en ansökan från
Västerbottens läns landsting om att den s.k. Medicinska biobanken skall få användas för visst
forskningsändamål.

Klagandena - som gör gällande att det är de och inte landstinget som är ägare till och
huvudmän för den aktuella biobanken - har hos Centrala etikprövningsnämnden yrkat att den
regionala nämndens beslut skall upphävas och har härvid anfört att landstinget inte kunnat
visa att landstinget är behörigt att företräda den Medicinska biobanken.

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår,
om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Det överklagade beslutet är ett gynnande beslut och har inte innefattat något avgörande av
äganderättsfrågan. Det kan därför inte anses ha gått klagandena emot på sådant sätt att de i sin
uppgivna egenskap av ägare till och huvudmän för den aktuella biobanken har rätt att
överklaga beslutet.

Centrala etikprövningsnämnden avvisar överklagandet.

Postadress Telefon Fax E-mail
Centrala etikprövningsnämnden 08-546 77 610 08-546 44 155 kansli@cepn.se
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
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Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 2 kap 3 § andra stycket lagen om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m. och 37 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som
avser människor inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Gunnar Wetterberg, Åsa Molde, Peter Höglund,
Signild Westman-Naeser och Bo Petersson. Vid den slutliga handläggningen har dessutom
närvarit ersättarna Anitha Bondestam, Charlotte Signahl och Margareta Bäck-Wiklund samt
juristen Pia Carlsson

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar

//Johan Munck
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Ang. EPN dnr 04-012M Skrivelse daterad 040130 dnr 30:5-2004 från Västerbottens läns
landsting, .

Ärendet är tidigare behandlat vid möte, avvisat av EPN, överklagat, och av CEPN återförvisat
till EPN.

Ärendet diskuterades vid sammanträdet den 7 dec 2004 och consensusupp fatt ningen var att
forskningsändamålet kunde godkännas ur etisk synpunkt. Dock ville ledamöterna ha
ytterligare tid för att läsa in det presenterade materialet och bordläggning skedde. Beslutet har
fattats per capsulam och accepterats av ledamöterna den 21 december med följande lydelse:

Nämnden godkänner från etisk synpunkt det i ansökan angivna forskningsändamålet med
Medicinska biobankens användning, och har inget att erinra mot patientinformationen och
avtalet, annat än att i patientinformationen Regionala etikprövningsnämnden i Umeå anges i
stället för "Den Forskningsetiska Kommittén vid Umeå Universitet". Regionala
etikprövningsnämnden i Umeå tar därvid inte ställning i frågan om äganderätten till
Medicinska biobanken.

Erik Lundgen

Post- och besöksadress
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Samverkanshuset
Universitetsområdet
901 87 Umeå

Tel 090-786 72 53 och 786 72 52
Fax 090-786 72 55
Org nr 202200-1586
Pg~950642-9
www.forskningsetikDrovnin2.se
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