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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 2 maj, kl. 10.00-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Kavaljeren, campus Falun 
 Samtalsrum 54, Connect 
 
Närvarande Gunilla Carstensen, ordförande 
 Janeth Leksell, suppleant 
 Mark Dougherty, ledamot 
 Tom Edoff, studentledamot 
  
 
Frånvarande Fredrik Karlsson, ledamot 
 Anna Cristina Åberg 
 
                              

§ 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 Janeth 
Leksell. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Instruktion/meddelanden 
• Ordförande meddelar att hon kommer att vara tjänstledig från Högskolan Dalarna 

för att pröva ny tjänst på Stockholms universitet. För nämnden innebär det att en 
ny ledamot ska utses samt bland de ordinarie ledamöterna ska en ny ordförande 
utses. Kontakt kommer att tas med berörda akademichefer som får uppdraget att ta 
fram förslag för beslut av rektor. 
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Bilateral muskelaktivering och effekt – en analys av bilateral rörelse med 
armergometer” 
Dnr: HDa 7.1-2018/634  
Föredragande: Mark Dougherty 

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

 
6b Projekt: ”Föräldrars upplevelse av amningsstöd under graviditeten ” 
Dnr: HDa 7.1-2018/636 
Föredragande: Janeth Leksell 

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

 

§ 7  Diskussion: Forskningsetiska nämndens hemsida 
Föredragande: Gunilla Carstensen 
 
Nämnden hemsida behöver uppdateras och göras mer användarvänlig. I 
verksamhetsuppdraget för 2019 vill nämnden införa, som ett huvuduppdrag, att nämndens 
hemsida och dokumenten uppdateras årligen samt att tillse att det finns mallar för de 
handlingar som ska finnas i en fullständig ansökan, t ex bör en mall för samtycke framställas. 
Två av ledamöterna föreslås ha detta som ett speciellt ansvarsområde. 
 
Ärendet återupptas i verksamhetsplaneringen för 2019. 
 

§ 8  Mötesdatum för hösten  
Mötesdatum för hösten 2018 
Beslutas:  
26 september 
24 oktober 
21 november 
12 december 
 

§ 9  Nästa möte  
Onsdagen den 26 september, 2018 
 

§ 10  Mötet avslutas  
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Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunilla Carstensen   Janeth Leksell 
Ordförande    Justeringsperson 
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