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BESLUT 
2019-10-23 

 
Sökande forskningshuvudman 
Region Örebro län 

Forskare som genomför projektet 
 

Projekttitel 
Sköra patienter på akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro. Geriatric 
Emergency Medicine study, GEMs. 
 

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan. 
 
BESLUT 

Etikprövningsmyndigheten avslår den forskning som anges i ansökan. 

Skäl för beslutet 

 
1. Det är inte rimligt att inkludera patienter utan förmåga till informerat 

samtycke till studien då studien är så omfattande och det inte är tydligt att 
den enskilde patienten får nytta av studien, se EPL §21. 

2. Myndigheten kan inte godkänna att forskaren inhämtar journaluppgifter 
utan samtycke på de som väljer att inte delta i studien. 

3. Forskaren har inte tillräckligt motiverat varför så stort antal patienter 
behöver rekryteras. 

4. Såsom studien är beskriven kan inte myndigheten se att nyttan överstiger 
riskerna för patienterna och sökanden har inte heller lämnat en rimlig 
motivering till varför studieprocedurer ska genomföras på 4000 patienter.   

 

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

På Etikprövningsmyndighetens vägnar 
 
 
Gunilla Robertsson 
Ordförande 
 
Beslutet har fattats av följande personer: 
 
Ordförande 
Gunilla Robertsson, rådman 
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Ledamöter med vetenskaplig kompetens 
Staffan Hägg, (klinisk farmakologi/psykiatri), vetenskaplig sekreterare, 
Ylva Böttiger (klinisk farmakologi), Elsa Dahlén (allmänmedicin), Marit 
Karlsson (geriatrik) föredragande, Åsa Kastbom (barn- och 
ungdomspsykiatri/psykiatri), Johnny Ludvigsson (barnmedicin), Lennart 
Nilsson (barnmedicin), Mikael Wirén (kirurgi) 

Ledamöter som företräder allmänna intressen 
Åke Aldman, Stefan Redéen, Lena Skaring Thorsén, Anja Uvenberg 

 
________________________________________________________ 

Beslutet sänds till 
Ansvarig forskare:  
Forskningshuvudmannens företrädare:  
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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 forskningshuvud-
mannen.  
 
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 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 ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det 
ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar myndigheten 
överklagandet och handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning. 
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