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BESLUT
2020-01-07
Sökande forskningshuvudman
Region Skåne
Forskare som genomför projektet
Projekttitel
Normalstudie friska äldre – NOMAS 3
Aktuell ändring
Ansökan om ändring inkommen 2019-09-24.
Grundansökan godkänd 2013-09-05 av Regionala
etikprövningsnämnden i Lund med diarienummer 2013/494.

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten avslår den forskning som anges i ansökan
om ändring.
Skäl för beslutet
Etikprövningsmyndigheten anser att de ändringar som sökanden vill göra är
omfattande och innebär att nya grupper av forskningspersoner med andra
karakteristika än de ursprungliga ska studeras. Enligt myndighetens bedömning
är dessa förändringar för omfattande för att rymmas inom en ändringsansökan.
Det krävs i stället en helt ny fullständig ansökan för att myndigheten ska kunna
göra en prövning.

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

Cecilia Hanö
Ordförande
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Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande
Cecilia Hanö, Rådman
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Emanuel Smeds, infektionsmedicin, vetenskaplig sekreterare
Stefan Hansson, obstetrik och gynekologi
Joakim Ekstrand, psykiatri
Niklas Nielsen, anestesi, intensivvård
Kari Nielsen, dermatologi
Saema Ansar, neurokirurgi, hjärt-kärlsjukdomar, molekylärbiologi,
farmakologi
Ledamöter som företräder allmänheten
Bernt Nilsson
Kerstin Gustafson
Lena Olofsdotter
Donal Huw Gaynor
Ingrid Karlsson
________________________________________________________
Beslutet sänds till
Ansvarig forskare:
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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 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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