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Inledning 
Överklagandenämndens för etikprövning (Överklagandenämnden) verksamhet regleras av 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), 
förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och 
förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning. 
Överklagandenämndens verksamhet styrs också av interna styrdokument. 

Etikprövningslagens syfte är att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning. Överklagandenämnden har ansvar för tillsyn över lagen. 

Tillsynsplan 
Överklagandenämndens tillsynsplan uppdateras årligen och är ett kompletterande 
styrdokument till Överklagandenämndens tillsynspolicy (dnr A 27–2020/1.1.4). Denna 
tillsynsplan avser verksamhetsåret 2021. 

Mål 
Målet med Överklagandenämndens tillsyn är att förhindra att forskning bedrivs i strid med 
etikprövningslagen, med följd att forskningspersoner riskerar att skadas fysisk, psykiskt eller 
integritetsmässigt. Överklagandenämnden ska bidra till att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för svensk forskning nationellt och internationellt.  

Överklagandenämndens arbetssätt  
Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn inleds utifrån tillsynsplanen där utvalda 
områden presenteras för aktuellt år. Områdena har valts ut för att klargöra vad som gäller 
för det aktuella området och för att därigenom kunna ge vägledning till de myndigheter och 
institutioner som bedriver forskning där etikprövningstillstånd krävs.   

Prioriterade områden 

Överklagandenämnden avser att granska följande områden: 
 

1. Barn som forskningspersoner. Överklagandenämnden inledde under hösten 2020 
en egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner. 
Överklagandenämnden avser att fortsätta sin granskning av området under 2021. 

2. Samhällsvetenskaplig forskning 

3. Medicinteknisk forskning 

Övriga tillsynsaktiviteter  
Överklagandenämnden kan också inleda egeninitierad tillsyn rörande andra frågor än 
sådana som faller inom det prioriterade området, t.ex. medialt uppmärksammade 
företeelser eller efter anmälan. 

Överklagandenämnden kommer att genomföra digitala seminarier för forskningshuvudmän 
i syfte att informera om nämndens tillsynsarbete. 


