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CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT - Dnr Ö 37-2004
2004-12-09

KLAGANDE
Linköpings universitet
Hälsouniversitet
581 85 Linköping

ÖVERKLAGADE BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut den 1 oktober och den 28 oktober 2004
Dnr M 93-04

SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); fråga om avgift för prövning av ansökan om etikprövning enligt
förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

Regionala etikprövningsnämndens beslut

Klaganden har i överklagande till Centrala etikprövningsnämnden yrkat att den av klaganden
inbetalda avgiften om ytterligare 11 000 kr skall återbetalas. Till stöd för sin talan anförs bl.a.
följande. Forskningen i fråga skall utföras av Linköpings universitet som ensam huvudman.
Att forskningsprojektet jämför behandlingen av patienter vid universitet i Linköping,
Vrinnevi sjukhus et i Norrköping, Länssjukhuset i Kalmar samt Länssjukhuset Ryhov i
Jönköping gör inte dessa organisationer till huvudmän.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Enligt bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor är
avgiften för prövning av en ansökan om etikprövning 5 000 kr, om ansökan avser forskning
där endast en forskningshuvudman deltar, 16 000 kr om den avser forskning där mer än en
forskningshuvudman deltar och 5 000 kr om den avser forskning där visserligen mer än en
forskningshuvudman deltar men samtliga forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett
omedelbart samband med endast en av forskningshuvudmännen.

Den i detta ärende aktuella studien syftar till att utvärdera två typer av logopedisk behandling
för barn med artikulationssvårigheter. Projektet är ett samarbetsprojekt där den forskare som
är huvudansvarig för genomförandet har hälsouniversitetet Linköping som huvudman.
Forskningspersoner till studien skall emellertid samlas via barnhälsovården i ett
länsövergripande område i sydöstra sjukvårdsregionen. Patienter behandlas inom ramen för
studien, förutom vid universitetssjukhuset i Linköping, också vid Vrinnevisjukhuset i
Norrköping, länssjukhuset i Karmar och länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Genom det överklagade beslutet har den regionala etikprövningsnämnden fastställt avgiften
för prövning av ansökningen om etikprövning för forskningsprojektet till 16 000 kr.

Postadress Gatuadress Telefon Telefax
Centrala etikprövningsnämnden Regeringsgatan 56 08-546 77 610 vx 08-54644155
c/o Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm
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Klaganden har gjort gällande att forskningen genomförs med endast en forskningshuvudman.
Det framgår emellertid såväl av ansökningen som av överklagandet att forskningspersoner
kommer att rekryteras från flera landsting och att behandling inom projektet kommer att ges
vid olika sjukhus inom flera landsting. Det måste då anses att forskningen kommer att utföras
inom flera huvudmäns verksamhet. Det står alltså klart att flera forskningshuvudmän deltar,
och det föreligger inte något sådant fall att det kan anses att samtliga forskningspersoner har
omedelbart samband med endast en av huvudmännen.

Vid angivna förhållanden har den regionala etikprövningsnämnden uttagit avgift i enlighet
med gällande bestämmelser.

Centrala etikprövningsnämnden ändrar inte det överklagade beslutet.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Gunnar Wetterberg, Åsa Molde, Gisela Dahlquist,
Sighild Westman-Naeser, Bo Petersson, Ulrik Ringborg efter föredragning av Gisela
Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit Anitha Bondestam,
Charlotte Signahl, Peter Höglund, Gunn Johansson, Eva Tiensuu Janson samt kanslichefen
Eva Grönlund.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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I samband med ansökan avseende Utvärdering av två typer av logopedisk behandling för
bara med oralmotoriska svårigheter har betalats in en avgift om 5 000 kronor.

I projektet deltar enligt uppgift läpp-käk-gomspaltteamet i Linköping och det oralmotoriska
teamet i Jönköping. Nämnden har av ansökan uppfattat att fler än en forskningshuvudman
deltar i projektet. Avgiften är då 16 000 kronor. Ni har därför, så som framgår av mail den 9
juli 2004 från etikprövningsnämnden, att erlägga ytterligare 11 000 kronor.
Hur man överklagar, se bilaga.

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Brita Swan
ordförande

Tidigare korrespondens i ärendet bifogas.

Bilagor:
1. mail 2004-07-09

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Hälsouniversitetets kansli
Linköpings universitet
5SI 83 LINKÖPING

Kontaktpersoner: Telefon:

Adm sekr Anna Alexanctersson 013- 22 70 30
E-mail: anna.alexandersson@linkoping.epn.se
Adm sekr Margaretha Birgerson 013-22 16 75
E-mail: margaretha.birgcrson@liakoping.epn.se



Sidal avi

Anna Alexanderson

Från: Anna Alexandersson [anna.alexandersson@huk.liu.se]
Skickat: den 9 juli 2004 09:04

Ämne: komplettering etikansökan

Hej,
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Vid förgranskning av Din ansökan "Utvärdering av två typer av logopedisk behandling för barn med
. oralmotoriska svårigheter." beslutades att begära in ett par kompletteringar. Resursintyg från berörda •
verksamhetschefer/motsv saknas (se punkt 2:6), intyg ska finnas från samtliga medverkande
kliniker/mottagningar. Ansökan uppfattas också som ett projekt med flera deltagande forskningshuvudmän
vilket innebär att avgiften blir 16000 kr. Vi har erhållit 5000 kr för denna ansökan och avvaktar ytterligare
11000 kr. Resursintygen ska insändas till nämnden i 18 ex (original + 17 kopior).

Med vänliga hälsningar

Anna Alexandersson

anna. alexandersson(5)rnjk. liu.seAnna Alexandersson
adm sekr
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Hälsouniversitetets kansli
Linköpings universitet Tel: 013 -22 70 30
581 83 LINKÖPING Fax: 013 - 10 44 95
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Linköpings universitet

Institutionen för Nervsystem och Rörelseorgan
Hälsouniversitetet
581 85 LINKÖPING

BESLUT 2004-10-28

Ni förelades i beslut 2004-10-0l%tt betala in ytterligare avgift om 11.000 kronor i ärende
"Utvärdering av två typer av logopedisk behandling för b am med oralmotoriska svårigheter."
Pengarna har inte betalats in. Ni Föreläggs därför vid äventyr av att ärendet avvisas att före
2004-11-22 betala in till postgiro~_95 55 51-7 det begärda beloppet, 11.000 kronor.

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Brita Swan
Ordförande
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Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Hälsouniversitetets kansli
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
www.forskningsetikprovning.se

Kontaktpersoner: Telefon:
Adm sekr Anna Alexandersson 013 - 22 70 30
E-mail: anna.alexandersson@linkoping.epn.se
Adm sekr Margaretha Birgerson 013-22 16 75
E-mail: margaretha.birgerson@linkoping.epn.se
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