
T 3-2007 

DATUM 
2010-03-29 

Slutlig skrivelse 
Vad som framkommit i ärendet aktualiserar inte någon åtgärd inom ramen för nämndens 
tillsynsverksamhet. Ärendet avslutas. 

I tjänsten 

Grönlund, 
lanslichef 

Po^Hcfmss TeWbn F « E-™"* 
Cen^etlKprovatngsnamnden 08-546 77 610 08-C4G44 155 kc^,@cepn.se 
c/o Vetenskapsrådet 
103 78 STOCKHOLM 



Centrala etikprövningsnämnden 
* ^^W- C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D 

T 3-2007 

TJÄNSTEANTECKNINGAR 

Den 21 oktober 2008 

Vid telefonsamtal med  angående förevarande ärende bestäms det att ärendet 
skall gås igenom per telefon den 24 oktober 2008 ev. k l . 13:15. Detta ställs sedermera in. 

Den 27 oktober 2008. 

Eva Grönlund kontaktar  per telefon och spelar in meddelande på hans 
mobilsvar att hon sökt honom och försöker igen på eftermiddagen samma dag eller under 
morgondagen den 28 oktober 2008. 

Den 30 oktober 2008. 

Vid telefonsamtal med  kommer Eva Grönlund/CEPN och denne överens om 
att höras per telefon den 4 november kl . 16.00. 

Den 4 november 2008 

Vid telefonsamtal uppger  följande. Inget forskningsprojekt pågår.  
uppger att han har en tjänst både på landsting och universitet. På 90-talet började man samla 
in data för att göra viktkurvor. Det var fråga om utvecklingsarbete. Man behövde 
normalvärden. Man skulle ta uppgifter både från landsting, t.ex. barnavårdscentral och 
kommun, t.ex. skolor. Barnen skulle vägas och mätas. Man satte in en annons i tidningen. Det 
har inte påbörjats något forskningsprojekt. Inga doktorander var inblandade. Eva Grönlund 
kommer överens med  om att denne snarast skall inkomma med yttrande avseende 
projektet, d.v.s. om det är forskning eller - så som  uppfattar det - utvecklingsarbete, men 
inte på vetenskaplig grund och vad som skett m.m. 

I tjänsten 

Eva Grönlund 

Postadress 
Centrala etikprövningsnämnden 
c/o Vetenskapsrådet 
103 78 Stockholm 

Gatuadress Telefon 
Klarabergsviadukten 82 08-546 77 610 vx 

Telefax 
08-546 441 80 



KommentareriT3-2007 

Sök^nde^ Landsting^tiÖst^rgötland 

Behörig företrädare:  

Ansvarigforskare:  

Projekt: BM1 (Body Mass mdex^hos barn födda 19^ 
kartläggningen av barns vikt oeh viktntveeklingiÖstergötland. 

Regional e t ikprövningsnä^den( l^PN^iEinköpingf tekin ärendet den 28 maj 200^ 
( ^ P N ^ d i a r i e m ^ O ^ R E 
enligt protokollet, nppmärksanm^ar aft det finns nppgifteriansökan som tyder påaft 
redan påbörjats. Nämnden avvisar därmed ansökan. 

Def taärendeharsk ieka tsavf^PN till CEPN förkännedom(evtillsyn^ 

Nämnden har enligt E P E ( 3 4 ^ t i l l s y n över efterlevnaden av lagen, om inte projektetfaller 
inom någon annanmyndighets ansvarsområde. Enligt^^fårförskrdng enligt nämnda lag (3-5 

endast utföras om denhar godkänts vid en etikprövning. Enl igt^^skal l lagen tillämpas 
på förskriing som utförs enligt en metod som syftar till aft påverkaforskriingspersonenfysiskt 
ellerpsykiskt. 

lEPEf tnns eft förbud mot aft utföraforsl^ing som avser människor utan etikgodkännande.1 
prop. 2002/03:50 anges att vid ringa fall av brott mot etikprövningslagen inte skall medföra 
straffansvar.^Sem exempel på ringa broft kan nänmas aft den forskrting som utförts 
uppenbarligen skulle ha godkänts vid en etikprövning oeh det finns godtagbara skäl till varför 
en ansökan inte har lämnats in^,prop.Sidl70. 

OåCEPN4nevember 2008 kontaktat den ansvarige förskaren har denne bl.a. uppgett att 
ingetforskr^ingsprojekt pågår men att viss data insamlats oeh en annons safts i n i en tidning 
med anledning avprojektet. CEPN har pertelefon den^november 2008 anmodatToomas 
Timpka aft förtydliga de uppgifter han lämnat per telefön om huruvida det är 
utveeklingsarbete(ej av vetenskaplig grunda eller förskning som pågår. Inget svar har 
inkommit. 

Åtgärd: Eva Crönlund tar enny kontakt pertelefön innan ärendet kan avgöras. Därefter vid 
behov evenmellt skriftligt föreläggande till ansvarig förskare om att ink 
om projektet. 
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