
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare 

och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövningsmyndigheten behövs eller 

ej. Blanketten behålls av studenten och handledaren.

Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:   

Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 

år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 

eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 

t.ex. som patienter eller elever till densamma?

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information 

om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt? 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)? 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 

hälsa eller sexualliv? 

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden? 

8 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 

 Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller

krypterade.

 I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar

grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den

som genomför studien, behöver inte någon ansökan till

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras.

 Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan

om detta göras på avsedd blankett som sänds till:

dataskydd@du.se

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2020-09-23 
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