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Vid frågor kontakta: etikansokan@regionorebrolan.se eller Cecilia Ekström 019-602 64 26
Följande dokument behöver du ordna inför ansökan:
 Bilaga 00 Allmän information och underskrifter (obligatorisk) Formulär finns hos EPM
OBS:
 Titeln på studien ska anges på svenska
 I avsnitt 1.7 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen:
Namn: Mats G Karlsson
Titel: FoU-chef
E-postadress: etikansokan@regionorebrolan.se
 E-postadress till ansvarig forskare bör vara regionens (xxx@regionorebrolan.se)
 Bilaga 01 Beskrivning av forskningsprojektet (obligatorisk) Formulär finns hos EPM
 Bilaga 03 Forskningsplan avsedd för fackmän (obligatorisk, kan skrivas på svenska eller engelska)
 Bilaga 12 CV ansvarig forskare (obligatorisk)
 Andra nödvändiga bilagor för ditt projekt, se EPM:s webbsida
 Resursintyg från berörda verksamhetschefer (obligatoriskt internt dokument, ska ej skickas till EPM)
Resursintyget återfinns på intranätet (skriv ”Resursintyg” i sökfältet), eller i Platina.
Alla forskningsstudier som bedrivs inom Region Örebro län ska registreras i Projektdatabasen
https://researchweb.org/is/fourol. Även om alla fält inte kan fyllas i innan etikansökan är inskickad, så kan
studien sparas utan att publiceras, så att ID-numret kan fyllas i resursintyget.
När du är klar med dokumenten:




Skriv ut 00 och signera, ordna med signatur på resursintyget
från berörd verksamhetschef/er.
Skicka därefter 00 & resursintyg i original till FoU -------------->
Maila resterande bilagor till etikansokan@regionorebrolan.se

Adress: Cecilia Ekström
FoU
Campus USÖ, X-huset
Vån 4
USÖ

FoU ombesörjer signering av FoU-chefen, inskick av ansökan till EPM,
samt diarieföring av ansökan, resursintyg och beslut. Ansvarig forskare
får betalningsinformation från EPM till sin mail. Vidarebefordra detta till
etikansokan@regionorebrolan.se så ombesörjer FoU betalning av
avgiften till EPM.

Info: ska avgiften betalas av
annan part (ex. en sponsor)
meddela detta till
etikansokan@regionorebrolan.se

Beslut från EPM meddelas via mail till ansvarig forskare. Vidarebefordra
beslutet till etikansokan@regionorebrolan.se.

Info: om EPM i beslutet begär
komplettering, ska denna sändas
till EPM mailledes tillsammans
med ett följebrev. CC:a
etikansokan@regionorebrolan.se

Info: Beslut från EPM kan överklagas, officiellt av
forskningshuvudmannen. Vid överklagan kontakta
etikansokan@regionorebrolan.se eller Cecilia Ekström 019-602 64 26
Kopia utskriftsdatum: 2021-04-16
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