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BESLUT

Sökande forskningshuvudman
Region Östergötland
Forskare som genomför projektet
Projekttitel
Morfins effekter på stress och social interaktion

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten avslår den forskning som anges i ansökan.
Skäl för beslutet
Etikprövningsmyndigheten är tveksam till att annonsera och ge
narkotikaklassad läkemedel till frivilliga personer eftersom läkemedlet är starkt
beroendeframkallande. Därtill kommer att det är tveksamt att inkludera friska
frivilliga personer och ge dem en relativt hög dos morfin utifrån angiven
forskningsfråga. Vidare är upplägget med placebo tveksamt då placebogruppen
troligen kommer att avvika avsevärt från studiegruppen pga. Morfinets dos och
effekt. Sammantaget är Etikprövningsmyndighetens bedömning att föreslaget
studieupplägg gör att riskerna överväger eventuella kunskapsvinster.
Det här beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för
etikprövning. Hur man överklagar framgår av bifogad anvisning.
På Etikprövningsmyndighetens vägnar
Agneta Ögren
Ordförande

Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande
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Agneta Ögren (lagman)
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Hugo Lövheim (geriatrik)
Jenny Persson (molekylärbiologi)
Margareta Molin Thorén (vetenskaplig ledamot)
Thomas Brännström (vetenskaplig ledamot)
Sven-Arne Silfverdal (pediatrik)
Anders Nordström (metabolomik)
Lars Bläckberg (fysiologisk kemi)
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Per-Erik Lundmark
Viktoria Sundin
Lars-Erik Olofsson
________________________________________________________
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 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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