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Överklagandenämnden för etikprövning
ETHICS

REVIEW APPEALS BOARD

Sid 1(1)

BESLUT
2020-10-20

Dnr Ö 61-2020/3.1

KLAGANDE
Region Östergötland
ÖVERKLAGAT BESLUT
Etikprövningsmyndighetens beslut den 10 augusti 2020, dnr 2020-02694, se Bilaga 1
Projekttitel: Kliniska och röntgenologiska resultat vid rekonstruktion av ansiktsskelett efter
trauma på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping mellan 2010-2019
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningsl agen)

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT
Överklagandenämnden för etikprövning avskriver ärendet från vidare handläggning.
BAKGRUND
Etikprövningsmyndigheten beslutade den 10 augusti 2020 att avvisa ansökan. Etikprövningsmyndigheten har efter överklagande prövat ärendet på nytt och den 14 september 2020 beslutat att godkänna ansökan i sin helhet (se Bilaga 2). Överklagandet har därefter tillsammans
med det nya beslutet överlämnats till Överklagandenämnden för etikprövning enligt § 46
andra stycket förvaltningslagen (2017:900).
SKÄL FÖR BESLUTET
Överklagandenämnden för etikprövning konstaterar att överklagandet genom det nya beslutet
har bifallits i sin helhet och avskriver ärendet.

På Överklagandenämndens vägnar

nn-Christine Li ndebl ad
Ordförande

Postadress
Överklagandenämnden för etikprövning
do Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress
Västra Järnvägsgatan 3

Telefon
08-546 77 610 vx

E-post
kansli(konep.se
Webb plats
www.onep.se
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Dnr 2020-02694
Uppsala avdelning 2 medicin

BESLUT
Sökande forskningshuvudman
Region Östergötland
Forskare som genomför projektet

Projekttitel
Kliniska och röntgenologiska resultat vid rekonstruktion av ansiktskelett
efter trauma på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping mellan
2010-2019

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten avvisar ansökan, det vill säga tar inte upp
ansökan till prövning.
Skäl för beslutet
Etikprövningsmyndigheten skickade den 26 maj 2020 en begäran
om administrativ komplettering och efterfrågade en komplett bilaga 00
Allmän information och underskrifter samt bilagan 01 Beskrivning av
forskningsprojekt. Myndigheten har, trots påminnelse, inte mottagit
kompletteringen. Ansökan är därmed inte valid. Det innebär att
myndigheten inte tar upp ansökan för prövning.

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

Maria Wetterstrand Hagström
Ordförande

Beslutet sänds till
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Etikprövningsmyndigheten

registrator@etikorovn n

e I 010-475 08 00 I Box 2110. 750 02 Uppsala I etikprovnirtg.se
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens beslut
Vem får överklaga?
Det är forskningshuvudmannen som får överklaga Etikprövningsnnyndighetens
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.

Etikprövningsmyndiqheten

registrator@etikprovning.se

010-475 08 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etikprovning.se
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BESLUT
2020-09-14
Sökande forskningshuvudman
Region Östergötland
Forskare som genomför projektet

Projekttitel
Kliniska och röntgenologiska resultat vid rekonstruktion av ansiktskelett
efter trauma på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping mellan
2010-2019

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Med upphävande av myndighetens beslut den 10 augusti 2020 i detta
ärende godkänner Etikprövningsmyndigheten efter ny prövning den
forskning som anges i ansökan.
Överklagandet överlämnas till Överklagandenämnden för etikprövning
enligt 46 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900).

På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Bengt Nilsson
Ordförande

Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande
Bengt Nilsson, f.d. hovrättsråd
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Bengt Bergman, onkologi
Michael Breimer, kirurgi, transplantation, cellbiologi, vetenskaplig
sekreterare

Etikprövningsmyndigheten

reg

ator@etikprovning.se I 010-475 08 00 I Box 2110. 750 02 Uppsala I etikprovning.se
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Bengt HasAus, orala slemhinnesjukdomar, immunologi, föredragande
Mårten Falkenberg, perifera kärlsjukdomar, interventionell radiologi
Alexandra Krettek, kardiovaskulär prevention, folkhälsovetenskap
Bodil Lernfelt, geriatrik, internmedicin, läkemedel
Ola Samuelsson, medicinska njursjukdomar, allmän internmedicin
Anders Wallin, neurologi, psykiatri, kognitiv medicin

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Eleonore Gren
Maria Maric
Evalotta Pamp
Bengt-Arne Reinholdson
Stig-Olov Tingbratt

Beslutet sänds till
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Etikprövningsmyndigheten

registrator@etikprovning.se I 014-475 08 DO I Box 2110, 750 02 Uppsala I etIkprovnIrg.se
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