
   
     

 
 

  

   

 
  

  
    
   

  
       

   

 
           

 

 

  

     

 

            
                 

              
           

           

          
             

            
          

              
          

 

   

                
              

              

 
   

  
  

    

  
        

 
 

 
 



    
       

  

    
 

  

         
               

              
             

   

         

           
           

         
             

     

   

     
 

  
   

  
  
    

  
        

 
 

 
 





                       

Dnr 2019-04471
EudraCT-nr  

1(2)

BESLUT
Datum 2019-11-06

Sökande forskningshuvudman
Uppsala läns landsting

Forskare som genomför projektet

Projekttitel
MFx60+

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.

BESLUT

Etikprövningsmyndigheten avvisar ansökan, det vill säga tar inte upp 
ansökan till prövning. 

Skäl för beslutet

Etikprövningsmyndigheten finner att ansökan uttryckligen avser inrättandet av 
en databas avsedd för framtida forskning. Etikprövningsmyndigheten kan bara 
pröva en fråga om godkännande med avseende på ett visst avgränsat 
forskningsprojekt och inte inrättande av en databas för att under oöverskådlig 
tid få utföra icke specificerad forskning. Denna frågeställning har tidigare varit 
föremål för avgörande i den centrala etikprövningsnämnden, DnrÖ28-2010, 
och utförligt beskrivits i ”Rätt att forska - Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser” SOU 2018:36. Genomförande av projektet måste därför i 
detta skedet ske på annat sätt än genom godkännande av 
etikprövningsmyndigheten.
 

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

På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Göran Bodin
Ordförande
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Beslutet har fattats av följande personer:

Ordförande
Göran Bodin, fd lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Christina Bergh (Obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin), 
Föredragande
Staffan Björck (Registerforskning, invärtesmedicin), Vetenskaplig 
sekreterare
Margareta Kreuter (Neurologisk rehabilitering, sexualitet, livskvalitet, 
instrumentutveckling), Ledamot
Simona Sacuiu (Psykiatri, kognitiv svikt, demens), Ledamot
Jane Carlsson (Arbetsterapi, fysioterapi), Ledamot 
Chatarina Löfqvist (Pediatrik, prematuritetsretinopati, tillväxt), Ledamot
Max Levin (Onkologi, kardiologi), Ledamot
Anna-Lena Östberg (Odontologi, epidemiologi, folkhälsa), Ledamot

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Jane Bredin, Ledamot
Bengt Andersson, Ledamot
Ulla-Britt Hagström, Ledamot
Heléne Okomdal Holmgren, Ledamot

________________________________________________________

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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