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CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 23-2004
2004-09-10

KLAGANDE
Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 Örebro, genom

Allmän o ekologiska kliniken
Universitetssj likhuset
701 85 Örebro

ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionala etikprövningsnämndens i Uppsala beslut den 7 juni 2004
Avd medicin 1 och 2, dnr 2004:M-280

SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen); Analys av orofarynxcancer (cancer i mellansvalget) i Sverige
diagnosticerad 1995-99.

Regionala etikprövningsnämndens beslut . se Bilaga 1

Klaganden har i överklagande till Centrala etikprövningsnämnden yrkat att
forskningsprojektet godkänns.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Centrala etikprövningsnämnden finner det av handlingarna framgå att den del av studien som
avser insamlande av material redan har genomförts. Av skäl som den regionala
etikprövningsnämnden har anfört kan detta forskningsarbete inte godkännas i efterhand. Med
beaktande av att projektet initierats före den 1 januari 2004, då etikprövningslagen trädde i
kraft, bedömer nämnden att den behandling av personuppgifter som återstår att genomföra
inte är av det slaget att den förutsätter ett godkännande enligt nämnda lag för att få
genomföras. På angivna skäl finner Centrala etikprövningsnämnden att överklagandet inte kan
bifallas.

Centrala etikprövningsnämnden avslår överklagandet.

Postadress
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Gatuadress
Regeringsgatan 56

Telefon
08-546 77 610 vx 08-546 441 55
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Dnr Ö 23-2004

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Pehr Olov Pehrsson, Åsa Molde, Peter Höglund,
Elisabeth Haggård Ljungquist, Bo Petersson och Eva Tiensuu Janson efter föredragning av
Peter Höglund. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha
Bondestam, Sighild Westman-Naeser och Gunn Johansson samt kanslichefen Eva Grönlund.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar
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REGIONALA ETIKPRÖVNINGS - ' BESLUT
NÄMNDEN I UPPSALA 2004-07-07 D n r 2004:M-280
Avd medicin 1 och 2

^ ..CCNTKÄU
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SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN
Örebro läns landsting l_HnmJÎ '
Box 1613
701 16 Örebro

Forskare som genomför projektet:

Allmän onkologisk klin, USÖ
701 85 Örebro

ink „ 2004 -08- , 3

UPPGIFTER OM FORSKNINGSPROJEKTET ENLIGT ANSÖKAN
INKOMMEN TILL NÄMNDEN 2004-06-22

Projektbeskrivning:
Analys av orofarynxcancer (cancer i mellansvalget) i Sverige diagnosticerad
1995-99.

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala meddelar följande

BESLUT

Nämnden avvisar ansökan.

Skäl för nämndens beslut

Bestämmelserna om etikprövning i lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor förutsätter att ansökan om prövning görs innan
forskningen utförs (se t.ex. 6 § i lagen). Av ansökan och till den fogad forsk-
ningsplan framgår att forskningsarbetet huvudsakligen redan genomförts. In-
samlingen av data har redan skett. Vad som återstår är analys och samman-
ställning av materialet.

I den beskrivna situationen anser sig nämnden förhindrad att pröva ansökan.
Den skall därmed avvisas.



HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga beslutet skall skriva till Centrala etikprövningsnäninden.
Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Regionala etikprövningsnäninden
i Uppsala inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

nämndens vägnar
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"^Ordförande

Beslutande: Jerry Eriksson, ordförande, Bengt Simonsson, Tony Foucard, Svea Gustavsson, föredragande,
Bnta Karlström, Carin Muhr, Anna Rask-Andersen, Christer Engström, Göran Nilsson, Lars Wiklund, ersättare
för Ulf Haglund, Viggo Junkes, Carin Melin, Rolf Nordblom.


