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ÖVERKLAGAT ÄRENDE 
Etikprövningsmyndighetens beslut den 23 januari 2019, dnr 2019-00524, se bilaga 

Projekttitel: Vikten av lyckad visualisering för imaginativ extinktion 

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

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT 

Överklagandenämnden för etikprövning godkänner den forskning som avses med 
ansökningen. 

BAKGRUND 

Enligt projektbeskrivningen är syftet att under experimentella betingelser undersöka 
emotionella reaktioner framkallade av visuella stimuli och hur dessa reaktioner kan fås att 
minska. 

Etikprövningsmyndigheten har beslutat att godkänna den forskning som avses med 
ansökningen, men ställt sex preciserade villkor för godkännandet. 

Det får uppfattas som att klaganden har accepterat samtliga villkor. I syfte att uppfylla även 
villkoret att forskningsprojektets titel ska anges korrekt såväl i den skriftliga informationen 
som på samtyckesblanketten önskar dock forskargruppen att ändra namn på forsknings-
projektet till "Emotionella reaktioner och visualisering". 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Överklagandenämnden konstaterar att forskningen som sådan har godkänts av 
Etikprövningsmyndigheten och delar myndighetens uppfattning att forskningsprojektets titel 
bör framgå av den skriftliga informationen och samtyckesblanketten. Detta syfte uppnås 
genom byte av titel på forskningsprojektet. Titeln som sådan borde inte vilseleda presumtiva 
forskningspersoner, särskilt som det finns möjlighet för dessa att ställa frågor för att få 
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ytterligare information. Forskargruppens önskemål att få ändra projekttitel ska därför 
godkännas. 

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Karin Almgren, Peter Höglund, Kjell Asplund, Anders Brändström, 
Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av Peter Höglund. 
Vid den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Elina Mäki-
Torkko, Elena Namli, Bimbi 011berg och Birgitta Hiibinette samt kanslichefen Jörgen SviUn 
och administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit. 
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Dnr.  _ 

Dnr: 2019-00524 

Datum: 2019-01-23 

Sökande forskningshuvudman 

Uppsala universitet 

Ansvarig forskare 

Projekttitel 

Vikten av lyckad visualisering för imaginativ extinktion. 

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan. 

BESLUT 

Etikprövningsmyndigheten bifaller ansökan och godkänner med stöd av 6 § lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor den forskning som 

anges i ansökan. 

Villkor 

I informationen till forskningspersonerna ska: 

1. Korrekt titel anges (gäller även samtycksbiankett). 

2. "Regionala etikprövningsnämnden" ersättas med "Etikprövningsmyndigheten". 
Etikprövningsmyndigheten ersätter från och med 1 januari 2019 de regionala 
etikprövningsnämnderna. 

3. Det anges att Uppsala universitet är forskningshuvudman (termen är 
forskningshuvudman och den har juridisk betydelse, jfr ansvarig utgivare). 

4. nges som huvudansvarig forskare. 

5. Fullständig information ges enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, i huvudsak 
följande 
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a. vilken information som samlas in från forskningspersonerna, 

b. i förekommande fall varifrån data kommer att hämtas och vilka källor 

som kommer att användas, 

c. hur informationen hanteras och förvaras och för hur lång tid, 

d. hur uppgifterna skyddas, 

e. ändamålet med behandlingen av personuppgifterna 

f. den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna enligt EU:s 

dataskyddsförordning, se artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning, (I  prop. 

2017/18:298 föreslås att forskning som utförs av statliga universitet och 

högskolor och andra myndigheter normalt är en uppgift  ay  allmänt 

intresse. Detsamma gäller för annan forskning som kräver godkännande 

enligt etik prövningslagen). 

Vidare ska det ges information om de registrerades rättigheter enligt EU:s 

dataskyddsförordning, t ex enligt följande. "Ansvarig för dina personuppgifter 

är .... (vanligen forskningshuvudmannen). Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att kostnadsfritt få to del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du  Icon  också begära att 

uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är ... (lämpligen projektansvarig forskare med e-

postadress och telefonnummer). Dataskycldsombud är ... (ange namn på 

dataskyddsombud med e-postadress och telefonnummer). Om du är missnöjd 

med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet." 

6. Texten "För  derma  intresseanmälan använder vi oss av  Survey Monkey  vilket har 

en godkänd och söker HTTPS-server som uppfyller kriterierna för GDPR." strykas 

dä  detta är felaktig information. 

Erinran 

Myndighetens beslut upphör att gälla om forskningen inte har påbörjats inom två år 

efter slutgiltigt beslut. 

Beslutet får överklagas 

Se anvisning. 
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På Etikprövningsmyndighetens vägnar 

14 
(iy(ALJ 

Eva Frånlund Althin 

Ordförande 

Beslutande 

Eva Frånlund Althin, rådman, ordförande 

Ledamöter med vetenskaplig kompetens: 

Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare, - föredragande, Daniela Andrén, 

nationalekonomi, Gunilla Carstensen, sociologi, Önver Cetrez, religions- och 

kulturpsykologi, Marie-Louise Danielsson-Tham, livsmedelshygien, Kristina Haglund, 

vårdvetenskap, Staffan Hygge, miljöpsykologi, vetenskaplig sekreterare, Nidas 

Månsson, pedagogik, Greta Ågren, etologi 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 

Sture Beckman, Barbro Larsson, Rigmor Åkesson, Gert Ohlsson, Kerstin Monk 

Beslutet sänds till 
Ansvarig forskare: 

Forskningshuvudmannens företrädare: 

Etikprövninqsmyndigheten registrator@etikprovning.se I 010-475 08 00 I  Box 2110, 750 02 Uppsala I etIkprovning.se 
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens beslut 

Vem får överklaga? 

Det är forskningshuvudmannen som får överklaga 

Etikprövningsmyndighetens beslut om det har gått sökanden emot. 

Överklagandet ska vara skriftligt. Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig 

företrädare för forskningshuvudmannen. Om forskaren överklagar ska en 

fullmakt från forskningshuvudmannen bifogas. 

När ska beslutet senast överklagas? 

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då 

forskningshuvudmannen fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet innehålla? 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1, klagandens namn, person- eller organisationsnummer, adress, 

telefonnummer och e-postadress 

2. det beslut som överklagas (dag för beslut, projekttitel och diarienummer) 

3. hur ni anser att myndighetens beslut ska ändras och skälen till att beslutet 

bör ändras. 

Var ska överklagandet skickas? 

Överklagandet ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten men 

ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Om överklagandet har 

kommit in i rätt tid överlämnar Etikprövningsmyndigheten överklagandet och 

handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning. 
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