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Dnr Ö 27-2019

KLAGANDE

Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier, 6200
651 88 Karlstad

ÖVERKLAGAT BESLUT

Etikprövningsmyndighetens beslut den 10 september 2019, dnr 2019-02344, se bilaga
Projekttitel: Välmående hos föräldrar till barn utan och med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning
SAKEN

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

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT

Överklagandenämnden för etikprövning avskriver ärendet från vidare handläggning.
BAKGRUND

Etikprövningsmyndigheten avslog den 14 maj 2019 ansökan. Etikprövningsmyndigheten har
efter överklagande prövat ärendet på nytt och då upphävt avslagsbeslutet och godkänt
ansökningen under visst villkor. Överklagandet har därefter tillsammans med det nya beslutet
överlämnats till Överklagandenämnden för etikprövning enligt 46 § andra stycket
förvaltningslagen (2017:900).
SKÄLEN FÖR BESLUTET

Överklagandenämnden konstaterar att överklagandet genom det nya beslutet har bifallits i sin
helhet samt att det uppställda villkoret är uppfyllt. Ärendet ska därför avskrivas.

På överklagandenämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad
Ordförande

Postadress
Överklagandenämnden för
Etikprövning
do Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Gatuadress
Västra Järnvägsgatan

Telefon
08-546 77 610 vx

Fax
08-546 441 80
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ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FOR ETIKPRÖVNING
Ink

2019 -09- 23

Sökande forskningshuvudman
Dnr:

Karlstads universitet
Forskare som genomför projektet

Projekttitel
Välmående hos föräldrar till barn utan och med kronisk
sjukdom/funktionsnedsättning

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Med upphävande av tidigare beslut från den 2019-08-13 godkänner
Etikprövningsmyndigheten efter ny prövning den forskning som anges i ansökan,
med följande villkor:
Ansökan avslogs på sammanträde 2019-08-13 på grund av att sökanden inte
besvarat de kompletteringsfrågor ställda vid föregående sammanträde. 2019-08-28
inkom från sökande ett överklagande med begäran om omprövning.
Kompletteringen var bilagd överklagan varför myndigheten ser skäl till att ompröva
beslutet om avslag.
Forskningen som anges i ansökan kan godkännas med följande villkor:
1.

I det fall man hämtar kontaktuppgifter ur barnens journaler ska det framgå i
forskningspersonsinformationen.

Detta beslut upphäver Etikprövningsmyndighetens beslut från den 2019-08-13.
Förnyad prövning eller överklagan överlämnas till Överklagandenämnden för
etikprövning enligt 46 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900).

Det här beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för etikprövning. Hur
man överklagar framgär av bifogad anvisning.

På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Katarina Brodin
Ordförande

Etikprövningsmyndigheten

registrator@etikprovning.se I 010-47508 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etikprovning.se
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Vid beslutsfattandet har följande personer medverkat;
Ordförande
Katarina Brodin
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Ingrid Zakrisson, föredragande
Gunnevi Sundelin (hälsovetenskap), Ledamot
Mikael Wiberg (informatik), Ledamot
Minna Lundgren (sociologi), Ledamot
Gunilla Strandberg (omvårdnad), Ledamot
Johan Hellström (statsvetenskap), Ledamot
Staffan Karp (pedagogik), Vetenskaplig sekreterare
Marie Wiberg (statistik), Vetenskaplig sekreterare
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Lars G Brandt, Ledamot
Marie-Louise Bystedt, Ledamot
Glenn Berggärd, Ledamot
Beslutet sänds till:
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Etikprövningsmyndigheten

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 Etikprövningsmyndighets 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 till Etikprövningsmyndigheten inom tre veckor från
den dag da 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 nämndens beslut ska ändras och skälen till att beslutet bör
ändras.

Var ska överklagandet skickas?
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det ska
skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar Etikprövningsmyndigheten
överklagandet och handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning.

Etikprövningsmyndicteten

registrator@etikprovning.se I 010-475 08 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etikprovning.se

