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Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas beslut den 15 augusti 2018, dnr 2018/273, se
bilaga
Projekttitel: Nytt enkätutskick i studien kost, livsstil och hälsa bland svenska kvinnor och män
— en populationsbaserad uppföljningsstudie i Västmanland, Uppsala och Örebro län
SAKEN

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

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS BESLUT

Centrala etikprövningsnämnden avslår överklagandet.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Centrala etikprövningsnämnden gör samma bedömning som den regionala nämnden och
ändrar inte det överklagade beslutet.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström,
Elena Namli, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. Vid
den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Christina Eintrei,
Johan Fritzell, Bimbi Ullberg och Birgitta Häbinette samt administrativa sekreteraren Eva
Kaaman Modig deltagit.
På Centrala etikprövningsnämndens vägnar

Karin Almgren
Ordförande

Postadress
Centrala etikprövningsnämnden
do Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Gatuadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

Fax
08-546 441 80

Dnr 2018/273

BESLUT
2018-08-15

SÖKANDE FORSKNINGSIIUVUDMAN
Uppsala universitet
Forskare som genomför projektet:

UPPGIFTER OM FORSKNINGSPROJEKTET ENLIGT ANSÖKAN
INKOMMEN TILL NÄMNDEN 2018-06-14
Projekttitel:
Nytt cnkätutskiek i studien kost, livsstil och hälsa bland svenska kvinnor och
män - en populationsbaserad uppfoljningsstudie i Västmanland, Uppsala och
Örebro län.

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala meddelar följande

BESLUT
Nämnden tar inte upp ansökan till prövning utan avvisar ansökan.
Skäl
Som etikprövninuslagen är utformad kan nänmden pröva en fråga om
godkännande bara med avseende på ett visst forskningsprojekt eller en del av ett
sådant projekt eller på annat sätt avgränsad Forskning. Några generella,
principiella godkännanden till att under oöverskådlig tid få utföra forskning på
ett visst material, på ett visst område eller dylikt kan inte lämnas
(prop.2001/03:50 s. 195).

net aktuella projektet innefattar inte i sig någon Forskning utan syftar endast till
att med en enkätstudie bygga ut ett existerande dataregister För eventuell
framtida forskning som inte för närvarande är preciserad. Ett sådant projekt kan
inte prövas enligt etikprövningslauen. Ansökan ska därför avvisas.
Adress
Box 1964
751 49 Uppsala

Telefon
018-4717100

Fax
018-4717410

E-post
registrator(i-i,uppsala.epn.se
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BESLUTET FÅR ÖVERKLAGAS
Se anvisning.

På nämndens vägnar

Erik Göransson
ordförande

Beslutande:
Erik Göransson, lid. rådman, ordförande
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare, Anne Lillvist, pedagogik,
Marie-Louise Hall-Lord, omvårdnad, Staffan Hygge, miljöpsykologi,
vetenskaplig sekreterare. David 0. Kronlid, etik och didaktik, Niclas Månsson,
pedagogik, Greta Ågren, etologi, - föredragande
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Sture Beekman, Malin Prenkert, Lina Nordquist, Kerstin Monk

Expedieras till:
Forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Ad ress
Box 1964
751 49 Uppsala

Telefon
018-4717400

Fax

E-post

018-4717410

reuistrator(duppsala.epn.se
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Hur man överklagar etikprövningsnämndens beslut
Vem far överklaga?
Överklagandet ska göras av forskningshuvudmannen/ behörig företrädare.
Behörig företrädare får lämna skriftlig fullmakt till forskare som genomför
projektet.
Var ska beslutet överklagas?
Nämndens beslut kan överklagas hos Centrala etikprövningsnämnden, Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till: Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala, Box 1964, 751 49 UPPSALA.
ilar överklagandet inkommit i rätt tid överlämnar nämnden överklagandet och
handlingarna till Centrala etikprövningsnämnden.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag Ni
rick del av beslutet.
Vad ska överklagandet inneballa?
Överklagandet ska vara skriftligt och. det ska vara undertecknat.
1 skrivelsen ska Ni ange
- Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
- vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer,
- hur Ni anser att nämndens beslut ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuell fullmakt som bilaga.

Adress
Box 1964
751 49 Uppsala

Telefon
018-4717400

Fax

018-4717410

E-post
registrator(auppsala.p_pn.se

