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BESLUT 
2012-11-16 

KLAGANDE 
Habiliteringen i Halmstad 
Lasarettsvägen 2 
301 85 Halmstad 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämndens i Lund, avdelning 3, beslut den 12 september 2012, dnr 

SAKEN 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) 

Projekt: Jag kan, jag vågar. Ett samverkansprojekt för att skapa förutsättningar för barn och 
unga med funktionsnedsättningar att delta i olika idrottsaktiviteter 

Regionala etikprövningsnämndens beslut se Bilaga 

Studien avser s.k aktionsforskning som är ett samarbetsprojekt mellan 
handikapporganisationer, barnpsykiatri och olika idrottsföreningar som avser erbjuda barn i 
åldrarna 8-14 år att under ett år få prova på anpassade idrottsaktiviteter. Projektet ska 
utvärderas med hjälp av validerade enkäter före och efter påbörjad aktivitet samt med 
deltagande observation. Syftet är att undersöka om barnens fysiska självkänsla ändras före 
och efter interventionen samt att undersöka om idrottsledarnas bemötande påverkar barnens 
deltagande. Informerat samtycke ska inhämtas från vårdnadshavama och en information ges 
till barnen själva. Huvudansvarig forskare är psykolog och med.dr. man har begärt ett 
rådgivande yttrande i det fall studien inte bedöms falla inom etikprövningslagens 
tillämpningsområde. 

Den regionala nämnden har avvisat ansökan med hänvisning till att det saknas en 
vetenskaplig frågeställning. 

Sökanden har i sin överklagande tydliggjort det vetenskapliga syftet. 
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Centrala etikprövningsnänmdens bedömning 

Efter de förtydliganden som nnmera har gjorts ftnner nämnden, med hänvisning till sin praxis 
när det gäller försl^ingshegreppet (se v^w.epn.se), att stndien kan betraktas som förs^ 
Den för projektet hnvndansvartge vetenskapligt meriterad oeh sökanden har nn tydliggjort ett 
antal vetenskapliga frågestälmingar som oekså framgår av bilagd projektplan. Det har kommit 
till nämndens kännedom att stndien kan komma att bli deliett doktorandarbete. 

På gmnd av det anförda oeh med hänsyn till att känsliga personuppgifter kommer att 
behandlas ska ansökan prövas enligt etikprövningslagen. 

Eftersomden regionala nämnden inte uttalat sig avseende de etiska aspektema bör ärendet 
återförvisas till den regionala nämnden. 

Mod nndamöjando av don regionala nämndens h^ 
ärendet åtor till don regionala nämnden. 

Detta hoslnt har lättats av lohan Mnnok, Lennart Lindgren, Kiolfis Ähré Älgamo, Peter 
Höglnnd^ Gnnn Johansson, Bo Petersson ooh Hlrik B ^ 
Dahln^nist. V id don slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha 
Bondestam, Sighild Westman-Naoser, Anders Brändström, Pohr Olov Pohrson, Blisahot 
Andersson ooh Holger Luthman samt oholsjunstLmdaStfi 

Centrala ofil^mvmngsnämndon^ 

På Contra etn^rövnmgsnänmdons vägnar 

^ 
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Sammanträde 2012-09-12 kl 13.00-16.30 
Konferensrummet, Gula Villan, Botaniska trädgården 

NÄRVARANDE 

Ledamöter Ordförande 
Kerstin Hardgren 

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Gunilla Albinsson, t.f. vetenskaplig sekreterare 
Dan Egonsson 
Håkan Hydén 
Bengt Sivberg 
Katarina Sjöberg (deltog ej i beslut § 2 pkt l- 6, samt § 3 pkt 1-10) 

Mina 0 'Dowd 

Företrädare för allmänna intresse 
Ann Hörnebrant Sturesson 
Ulla-Britt Andersson 
Esmaeil Salehi 
Patrik Åkesson 

Övriga närvarande 

Dnr 2012/476 
Föredragande 
Dan Egonsson 

Administrativ sekreterare 
Ann-Marie Kellner 
_u tdrag ur protokoll 

Inkomna ansökningar 

Punkten 1 

Forskningshuvudman 
Region Halland 

Forskare som genomför projektet (kontaktperson) 

Proiekttitel 
Jag kan, jag vågar. Ett samverkansprojekt för att skapa förutsättningar 
för barn och unga med funktionsnedsättningar att delta i olika 
idrottsaktiviteter. 
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Beslut 
Ansökan saknar en vetenskaplig frågeställning. Undersökningen avser 

inte forskning och faller därför inte inom lagens til lämpningsområde. 

Med anledning av detta avvisas ansökan. 

Beträffande hur man överklagar, se bilaga 1 

Att utdraget överensstämmer med originalet intygar: 

^ ^ 
Ann-Marie Kellner 
Administrativ sekreterare 
046-222 46 16 

Exp ti l l:  


