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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 4 april, kl. 09.00-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Eva Ekeblad, campus Borlänge 
 Samtalsrum 52, Connect 
 
Närvarande Gunilla Carstensen, ordförande 
 Anna Cristina Åberg,  
 Mark Dougherty, ledamot 
 Fredrik Karlsson, ledamot 
 Maria Taxell Stoltz, studentsuppleant 
 Xiaoyun Zhao, suppleant 
 
Frånvarande Tom Edoff, studentledamot 
 
                              

§ 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 Mark 
Dougherty. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av övrig fråga avseende datum för höstens möten. 
 

§ 4  Föregående protokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Instruktion/meddelanden 
• Ordförande har besökt idrottstränarprogrammet och informerat om etik och hur 

man gör en ansökan till FEN. Konstateras kan att det finns behov av ett mer 
utåtriktat arbete från FEN:s sida ut i organisationen avseende information om 
forskningsetik och handledarens ansvar. FEN har fått utökade resurser, fördelade 
på ordförande och ledmoten Anna Cristina Åberg, för att göra en 
informationsinsats.  
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Idrottsskador inom svensk judo” 
Dnr: HDa 7.1-2018/532 
Föredragande: Gunilla Carstensen 

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

 
6b Projekt: ”En experimentell studie om viktminskning och prestation hos tävlingsaktiva i 
viktklassrelaterade kampsporter inför match” 
Dnr: HDa 7.1-2018/534 
Föredragande: Mark Dougherty 

 
Beslut: Avslås, se nämnden påpekanden, bilaga 2 till protokollet.

 

§ 7  Information: Förändringar i Verksamhetsuppdrag för FEN 2018  
Föredragande: Gunilla Carstensen 
 
Ordförande har träffat rektor för dialog kring FEN:s verksamhetsberättelse 2017. Vid 
dialogen noterades att FEN:s huvuduppdrag ”att fungera som rådgivande instans vid 
forskningsliknande inslag i utbildningen” inte har efterfrågats eller på något annat sätt 
tillämpats varför man nu föreslår att i verksamhetsuppdraget för 2018 stryker det 
huvuduppdraget. 
 
Efter dialogen med rektor har det dock framkommit att det finns visst behov av råd och stöd i 
samband med genomförande av forskningsliknande inslag i utbildningen. Ordförande 
återkommer i frågan. 
 

§ 8  Övriga frågor  
Mötesdatum för hösten 2018 
Föreslås: 
26 september 
24 oktober 
21 november 
12 december 
 
Beslut fattas vid nästkommande möte. 
 

§ 9  Nästa möte  
Onsdagen den 2 maj, 2018 
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§ 10  Mötet avslutas  
 
 
 
 
 
Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunilla Carstensen   Mark Dougherty 
Ordförande    Justeringsperson 
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