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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid tisdagen 6 mars, kl. 09.00-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Kavaljeren, campus Falun 
 Samtalsrum 47, Connect 
 
Ledamöter Gunilla Carstensen, ordförande 
 Anna Cristina Åberg, ledamot        
 Mark Dougherty, ledamot 
 Fredrik Karlsson, ledamot 
 
Frånvarande 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 Anna 
Cristina Åberg. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Instruktion/meddelanden 
• Ordförande har besökt Idrottslärarprogrammet och informerat om forskningsetik. 
• Dialog med rektor kring verksamhetsberättelse för Forskningsetiska nämnden 

kommer att ske den 20 mars. 
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ” Utbildningsintervention för yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och 
sjukvård” 
Dnr: HDa 7.1-2018/263 
Föredragande: Gunilla Carstensen 

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

 
6b Projekt: ”Anhörigas upplevelse av stöd från vårdpersonal på särskilt boende för personer 
med demenssjukdom” 
Dnr: HDa 7.1-2018/296 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

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

 
6c Projekt: Gymnasieungdomars uppfattningar av grund- och gymnasieskolans sex- och 
samlevnadsundervisning utifrån deras egna erfarenheter” 
Dnr: HDa 7.1-2018/380 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

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

 

§ 7  Diskussion: Remiss – Etikprövning – en översyn  
Föredragande: Gunilla Carstensen 
 
Med anledning av remissen och framställande av remissvar kommer man överens om att 
anordna en workshop den 5/4 och bjuda in Lars Wallin, professor i omvårdnad, och Lars 
Rönnegård, dekan, samt nämndens suppleanter för att samla in synpunkter ur olika perspektiv. 
 
Från nämnden vill ordförande få in synpunkter senast den 4/4. 
 
Diskussion förs angående tid i tjänst för inläsning och medverkande i mötet. FEN har en dag 
per år till förfogande för kompetensutveckling och man beslutar att använda en halvdag av 
denna till workshopen. 
 

§ 8  Tema för internseminarium  
Föredragande: Gunilla Carstensen 
 
Som tema för nästa internseminarium bestäms den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med 
syfte att sätta oss in i den nya lagen. Seminariet kommer att hållas i höst. 
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Diskussion förs även om tema för lunchseminarium och det föreslås ”Hur ska 
uppsatshandledarna jobba med de nya riktlinjerna (GDPR), hur ser handledarens ansvar ut 
vad gäller forskningsetiken i uppsatsarbeten?”. 
 

§ 9  Övriga frågor  
Inga övriga frågor anmälda. 
 

§ 10  Nästa möte  
Onsdagen den 4 april, 2018 
 
 
 
Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunilla Carstensen   Anna Cristina Åberg 
Ordförande    Justeringsperson 
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