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Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

Utbildningsdepartementet
Forskningspolitiska enheten
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Telefon 08-405 2281
E-post ann-sofie.hollstenyamamoto@regeringskansliet.se

Anmodan att komma in med förslag på nya ledamöter och
ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
inför förordnande för perioden 2017-2019

Den innevarande förordnandeperioden för ledamöter och ersättare vid
etikprövningsnämnderna omfattar åren 2014-2016. Förordnandena för
samtliga ledamöter och ersättare vid etikprövningsnämnderna löper
därmed ut vid årsskiftet. Ett antal nya ledamöter och ersättare ska
förordnas. Förordnandeperioden är tre år, men kan normalt sett
förlängas en gång till sammanlagt sex år. Kommande period löper över
tre år, dvs. från och med 2017 till och med 2019.
Samtliga ledamöter och ersättare förordnas liksom tidigare av
regeringen. Det landsting som anges i 7 a § förordningen (2007:1069)
med instruktion för regionala etikprövningsnämnder ska lämna
förslag till regeringen på ledamöter och ersättare som företräder
allmänna intressen. Innan förslag lämnas ska landstinget samråda med
andra landsting i de län inom respektive nämnds upptagningsområde
som anges i bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av
forskning som avser människor.
Regeringens målsättning är att de ledamöter och ersättare som
förordnas ska ge nämnderna en god sammansättning med avseende på
bl.a. erfarenhet, kön och geografisk spridning varför
Utbildningsdepartementet behöver få in förslag på ett större antal
personer än det finns behov av för att kunna göra en bra
sammansättning ur ett urval.
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har gjort en
intresseinventering bland de sittande ledamöterna för att få veta deras
intresse för att kvarstå även under kommande period.
Utbildningsdepartementet anmodar Västerbottens läns landsting
att komma in med förslag på minst 9 nya allmänrepresentanter.
(Observera att landstinget inte ska föreslå personer som redan sitter
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som ledamöter eller ersättare i nämnden. Se www.epn.se). Förslagen
ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast fredagen den 9
september 2016. Förslagen bör avse såväl män som kvinnor.
Ett formulär för förfrågan om medverkan som ledamot eller ersättare
bifogas. Personer som landstinget föreslår som ledamöter eller
ersättare måste vara tillfrågade om detta och ska också ha bekräftat
sitt intresse för att medverka på bifogad blankett (eller på annat sätt)
när förslagen översänds till Utbildningsdepartementet.
Vänligen notera att den som markerat intresse av medverkan blir av
landstinget föreslagen till regeringen och är således inte garanterad ett
förordnande.
Observera att Utbildningsdepartementet behöver namn, telefon och emailadress till den som är kontaktperson på landstinget, om annan än
tidigare.
Enligt uppdrag

Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto

Bilagor
Kort information om etikprövningsnämnderna
Formulär

Kopia till
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Samverkanshuset, Universitetsområdet
901 87 Umeå

