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BESLUT
2020-01-20
Sökande forskningshuvudman
Örebro universitet
Forskare som genomför projektet
Projekttitel
Enkätundersökning med syfte att undersöka faktorer som kan påverka
genomströmningen på läkarprogrammet Örebro universitet

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten avvisar ansökan, det vill säga tar inte upp
ansökan till prövning.
Skäl för beslutet
Etikprövningsmyndigheten bedömer att projektet är att betrakta som
kvalitetssäkring. I ansökan anges inte heller att man avser att göra resultatet
tillgängligt genom publicering i vetenskaplig tidskrift.
Etikprövningsmyndigheten anser därför att projektet inte är forskning enligt
definitionen i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor. Myndigheten kan då inte heller lämna ett rådgivande yttrande.
Myndigheten vill göra sökanden uppmärksam på att det i informationsbrevet
till forskningspersonerna framkommer att deltagarna kan avbryta sin
medverkan och att dennes svar då ska elimineras från studien samtidigt som
man anger att forskningspersonerna svarar anonymt och att svaren inte går att
härleda till person eller till dennes mejladress. Hur vet sökanden då vems svar
som ska ta bort?

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

Ralf Larsson
Ordförande
Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande
Ralf Larsson
Christina Brockmeyer
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Bibbi Ringsby Jansson, vetenskaplig sekreterare
Johan Berlin
Staffan Höjer
Karin Klinga Levan
Anette Skårner
Ann Svensson
Paul Hemeren
Mikael Hansson
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Kristina Holmgren
Elise Norberg Pilhem
________________________________________________________
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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