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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid tisdagen 6 februari, kl. 09.00-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Mårbacka, campus Falun 
 Samtalsrum 51, Connect 
 
Ledamöter Gunilla Carstensen, ordförande 
 Anna Cristina Åberg, ledamot        
 Mark Dougherty, ledamot 
 Fredrik Karlsson, ledamot 
 Tom Edoff, studentledamot 
  
Adjungerad Anja A Hedqvist              
                              

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Mötets ordförande hälsar alla välkomna. 
 
Nämnden fann sig beslutsför. 
 

§ 2  Utseende av justeringsperson 
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses ledamoten Fredrik 
Karlsson. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Instruktion/meddelanden 
• Ny utredning, ”Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och 

sjukvård. Högskolan Dalarna är en av remissinstanserna. Tas upp under övriga 
frågor. 

• Förfrågan om att medverka i doktorandkurs i forskningsetik, tas upp under övriga 
frågor. 
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§ 6  Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Föredragande: Anja A Hedqvist 
 
Presentationen bifogas protokollet. 
 
Personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen, den räder i kraft 2018-05-25 och 
medför viktiga förändringar för lärosätena.  
 
Vilka konsekvenser det får för Forskningsetiska nämnden är ännu så länge oklart, diskussion 
ska tas upp med rektor om hur man ska arbeta med detta. Vad nämnden avser att göra 
inledande är att anpassa sina dokument. 
 
Anja kommer att göra en inspelad föreläsning om GDPR och dess konsekvenser samt gå ut 
och informera i organisationen.

 

§ 7  Ansökan, student 
7a Projekt: ” Funktionsutvärdering av styrka och myoelektrisk aktivitet i 
hamstringsmuskulatur på idrottare med en tidigare unilateral hamstringsskada med en ny 
styrketest, JN Hamstringstest” 
Dnr: HDa 7.1-2017/1585 
Föredragande: Mark Dougherty 

 
Beslut: Att sökande ska åtgärda ansökan enligt nämnden påpekanden, se bilaga 1 till 
protokollet. 

 
7b Projekt: ”Äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning och användning av 
inkontinenshjälpmedel i öppenvården” 
Dnr: HDa 7.1-2018/194 
Föredragande: Gunilla Carstensen 

 
Beslut: Att sökande ska åtgärda ansökan enligt nämnden påpekanden, se bilaga 2 till 
protokollet.

 
7c Projekt: ” Faciliterares roll vid implementering av evidensbaserad kunskap” 
Dnr: HDa 7.1-2018/195 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

 
Beslut: Att sökande ska åtgärda ansökan enligt nämnden påpekanden, se bilaga 3 till 
protokollet.

 
7d Projekt: ” Lee Silverman Voice Treatment BIG – Upplevelser av behandling, en 
intervjustudie” 
Dnr: HDa 7.1-2018/186 
Föredragande: Fredrik Karlsson 

 
Beslut: Att sökande ska åtgärda ansökan enligt nämnden påpekanden, se bilaga 4 till 
protokollet. Ledamot Anna Cristina Åberg deltar inte i beslutet pga. att hon är studentens 
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handledare.
 

7e Projekt: ”Medicinteknikens betydelse i det dagliga arbetet – en kvalitativ intervjustudie” 
Dnr: HDa 7.1-2018/208 
Föredragande: Fredrik Karlsson 

 
Beslut: Att sökande ska åtgärda ansökan enligt nämnden påpekanden, se bilaga 5 till 
protokollet. Ledamot Anna Cristina Åberg deltar inte i beslutet pga. att hon är studentens 
handledare.

 

§ 8  Övriga frågor  
Remiss: Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 
Gunilla Carstensen 
 
Betänkandet av utredningen om översyn av etikprövningen är ute på remiss och Högskolan 
Dalarna är en av remissinstanserna. Ordförande för FEN är utsedd handläggare för 
remissvaret som ska vara rektor till handa 23 april och inkommit till 
Utbildningsdepartementet senast 30 april. 
 
Remissen skickas ut till nämnden ledamöter för synpunkter som sedan lämnas till ordförande. 
 
Remissen tas upp på nästa möte 6 mars. 
 
Doktorandkurs i forskningsetik 
Gunilla Carstensen 
 
FEN har fått en fråga från Jan Florin om att medverka i en kurs för doktorander om 
forsknings- och forskaretik. Det skulle innebära en föreläsning och två seminarier under våren 
2018. 
 
Fredrik Karlsson meddelar att han kan ha möjlighet och kommer att ta kontakt med Jan 
Florin. 
 

§ 9  Nästa möte  
6 mars, kl 09.00-12.00, Falun 
 
 
 
Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunilla Carstensen   Fredrik Karlsson 
Ordförande    Justeringsperson 
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