
00110  Centrala etikprövningsnämnden 
- • jillk  CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD 

 

Sid 1 (2) 

 

BESLUT 
2017-09-11 

Dnr Ö 22-2017 

KLAGANDE 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionala etikprövningsnämnden i Lunds beslut den 11 augusti 2017, dnr ETIK H15 
2017/511, se bilaga 

Projekttitel: MoR i vården 

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

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Centrala etikprövningsnämnden avvisar överklagandet. 

BAKGRUND 

Högskolan i Halmstad, som är forskningshuvudman i projektet MoR i vården, ansökte om 
byte av projektledare i projektet. Den regionala etikprövningsnämnden godkände 
ansökningen. 

har i skrivelser till den regionala nämnden bl.a. gjort gällande att han 
såsom tidigare projektledare borde ha tillfrågats innan ändring skedde och att 
projektledarbytet är felaktigt. Den regionala nämnden har överlämnat handlingarna till 
Centrala etikprövningsnämnden för avgörande. 

I skrivelser till Centrala etikprövningsnämnden redogör  för omständigheter 
kring en tilläggsansökan och framställer frågor angående byte av projektledarskap. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Centrala etikprövningsnämnden prövar överklaganden över den regionala nämndens beslut 
och ärenden där den regionala nämnden är oenig om utgången av etikprövningen och som 
överlämnats enligt 29 § etikprövningslagen. Centrala etikprövningsnämnden har vidare tillsyn 
över efterlevnaden av etikprövningslagen i den mån tillsynen inte faller inom någon annan 
myndighets ansvarsområde. Men nämnden har inte tillsyn över de regionala etikprövnings-
nämndernas verksamhet. 

Av handlingarna i ärendet framgår att  anser att den regionala nämndens 
beslut är felaktigt. Den regionala nämnden, som uppfattat skrivelserna som ett överklagande 
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av beslutet om byte av projektledare, har överlämnat ärendet till den Centrala 
etikprövningsnämnden. 

Enligt 36 § etikprövningslagen får en regional nämnds beslut överklagas hos Centrala 
etikprövningsnämnden av forskningshuvudmannen.  är inte forsknings-
huvudman för det aktuella projektet. Han har alltså inte rätt att överklaga den regionala 
nämndens beslut. Överklagandet ska därför avvisas. 

Av  skrivelse angående omständigheter kring en tilläggsansökan framgår 
inte något som aktualiserar en granskning inom ramen för Centrala etikprövningsnämndens 
tillsynsverksamhet. Skrivelsen föranleder därför inte någon åtgärd från nämndens sida. 

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar 

Postadress Gatuadress Telefon Fax 
Centrala etikprövningsnämnden Västra Järnvägsgatan 3 08-546 77 610 vx 08-546 441 80 
c/o Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 



BEsLut  
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aJa atkprövringsnämnden 1 Und 
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2017-06-06 

HÖGSKOLAN 
1 HALMSTAD 

Till 
Vetenskapliga sekreteraren 
Regionala etikprövningsnämnden i Lund 
Box 133 
221 00 Lund  

Regionala etk,råningsnämnden 
i Lund 

2017 -06- 13 

Dnr 020) 9-  5 

Ansökan om ändring av tidigare godkänd ansökan 

Ansökan om ändring avser projektet "MoR i vården", för vilket Högskolan i Halmstad är 
forskningshuvudman, med ursprunglig Dnr 2010/543 och med tidigare godkänd ändring 
(Dnr 2015/824). 

Den nu föreslagna ändringen avser ersättning av projektledare. Den ursprungliga 
projektledaren, , innehar sedan 2017-03-01 inte längre någon anställning 
vid Högskolan i Halmstad. För att garantera att projektets avslutande delar, vilket 
uteslutande handlar om att färdigställa publikationer, kan genomföras, och att data kan 
arkiveras, avser Högskolan i Halmstad att utse , Akademichef på Akademin 
för hälsa och välfärd, till projektledare. 

170608 

Thorsteinn Rögnvaldsson 

Prorektor, Högskolan i Halmstad 
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