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BESLUT

Sökande forskningshuvudman
Region Västerbotten

Forskare som genomför projektet
Peter Nordström

Projekttitel
Zoledronate till patienter med fraktur-En randomiserad dubbel-blind 
studie

Uppgifter om aktuell ändring
Ansökan om ändring inkom till Etikprövningsmyndigheten 2021-06-02 
och blev valid 2021-06-09. 

Grundansökan med diarienummer 2020-02337 blev godkänd 2020-06-
03 av Stockholm avdelning 4 medicin. 

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.

BESLUT

Etikprövningsmyndigheten godkänner den forskning som anges i 
ansökan om ändring, med följande villkor:

Forskningspersonsinformationen måste kompletteras med studiens 
fullständiga namn så som detta anges i ansökan och 
samtyckesformuläret. Ange ett direkttelefonnummer till ansvarig 
forskare.
 

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

På Etikprövningsmyndighetens vägnar

Katja Isberg Amnäs
Ordförande

Beslutet har fattats efter föredragning av vetenskaplig sekreterare Erik 
Näslund.
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Beslutet sänds till
Ansvarig forskare: Peter Nordström
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens 
beslut

Vem får överklaga?
Det är forskningshuvudmannen som får överklaga 
Etikprövningsmyndighetens 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.
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