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Klagande
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm
Överklagat beslut
Etikprövningsmyndighetens beslut den 1 december 2020, dnr 2020-03947, se Bilaga
Projekttitel: Betydelsen av matinspiration som en del av rehabiliteringen vid kurativ och kronisk
bröstcancer
Saken
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

Överklagandenämndens beslut
Med undanröjande av det överklagade beslutet avvisar Överklagandenämnden för etikprövning
ansökan.
Bakgrund
I det aktuella projektet vill klaganden undersöka vilken betydelse kursen Matinspiration haft för
kvinnor med bröstcancer. Hypotesen är att hälsosamma matvanor och inspirerande matupplevelser
minskar risken för cancer och har betydelse för tillfrisknandet efter genomgången cancerbehandling.
I kursen ingår gruppsamtal, matlagning och gemensamma måltider. Efter genomgängen kurs
planerades initialt att studiedeltagarna skulle fylla i en enkät och några skulle därefter väljas ut för
gruppintervjuer. Resultaten skulle enbart redovisas på gruppnivå.
Etikprövningsmyndigheten begärde först en komplettering av ansökan beträffande etiska
överväganden samt dokumentation och lagring av data. Etikprövningsmyndigheten efterfrågade
även en forskningsplan. Ansökan avslogs senare med motiveringen att klaganden inte hade
kompletterat ansökan ide avseenden som myndigheten begärt; riskerna med det tilltänkta
forskningsprojektet uppvägdes därför inte av den förväntade nyttan av forskningen.
Klaganden menar att Etikprövningsmyndighetens beslut ska ändras, eftersom man nu planerar att
endast använda anonyma frågeformulär och intervjuer i fokusgrupper kommer att utgå.
Skäl för beslutet
Av 3 § etikprövningslagen följer att lagen ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av
känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
I och med att klaganden nu ska använda anonyma enkäter är forskningspersonerna inte längre
spårbara och projektet innefattar således inte längre behandling av känsliga personuppgifter.
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Därmed faller projektet utanför etikprövningslagens tillämpningsområde. Överklagandet ska därför
avvisas.
Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
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Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman (föredragande),
Kjell Asplund, Anna Sarkadi, Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund. Vid den slutliga
handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Gert Helgesson, Christina Eintrei,
Ingemar Engström, Johan Fritzell och Bimbi Ullberg samt kanslichefen Jörgen Svidk, administrativa
Posto och juristerna Amelie Metz och Johanna Sjöcrona deltagit.
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