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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion 
för Överklagandenämnden för etikprövning 

Utfärdad den 20 januari 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1068) med instruktion 

för Överklagandenämnden för etikprövning1  

dels att nuvarande 9 § ska betecknas 11 §, 

dels att 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före 11 §, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 och 10 §§, och närmast före 

9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

1 §2    I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikpröv-

ning 

– 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,

– prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten

som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om 

etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter, och 

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

sjukvården m.m. 

Årlig redogörelse 

9 §    Överklagandenämnden för etikprövning ska senast den 22 februari 

varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det 

senaste kalenderåret. 

Tillämpligheten av vissa förordningar 

10 §3    Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning. 

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2022 i fråga om 1 § och i övrigt 

den 1 mars 2022. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1882. 
2 Senaste lydelse 2021:1226. 
3 Tidigare 10 § upphävd genom 2019:1154. 
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