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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion 
för Centrala etikprövningsnämnden 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1068) med in-

struktion för Centrala etikprövningsnämnden samt 1, 2, 5, 9, 11 och 13 §§ 

ska ha följande lydelse. 

Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för 
etikprövning 

1 §    I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser män-

niskor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning  

– prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten

som anges i 36 § samma lag, 

– prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt

29 § samma lag, 

– utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, och

– prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.  

2 §    Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. 

5 §    Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och hand-

läggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. 

9 §1    Vid Överklagandenämnden för etikprövning ska det finnas en expert-

grupp som på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som 

huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska yttra sig i 

ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning och 

konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 

11 §2    Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av 

regeringen.  

Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samord-

ningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, 

areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 

och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet.  

En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Överklagandenämnden 

för etikprövning och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges 

universitets- och högskoleförbund. 

1 Senaste lydelse 2013:507. 
2 Senaste lydelse 2016:1259. 
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SFS 2018:1882 13 §3   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska 

inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning: 

5 § om delegering,  

14 § om nämndens sammansättning,  

15 och 16 §§ om beslutsförhet, och  

27 § om rätt att företräda staten vid domstol. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

HELENE HELLMARK KNUTSSON 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2009:1069. 
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