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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid tisdagen 28 augusti, kl. 13.00–14.00 
  
Plats Sammanträdesrum Sophie, campus Falun 
 Samtalsrum 46, Connect 
 
Närvarande Martin Norsell, rektor, inleder mötet 
 Gull Törnegren, ledamot 
 Fredrik Karlsson, ledamot 
 Anna-Christina Åberg, ledamot 
 Mark Dougherty, ledamot 
 Maria Taxell Stoltz, studentsuppleant, tjänstgörande ersättare 
 Janeth Leksell, suppleant 
 Xiaoyun Zhao, suppleant 
 
Frånvarande Tom Edoff, studentledamot 
  
 
                              

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Rektor öppnar mötet. 
 
Nämnden fann sig beslutsför. 
 
Med anledning av avsaknad av ordförande inleder rektor mötet och avviker när ordförande för 
mötet är utsedd. 
 
Tidigare ordförande Gunilla Carstensen har bytt arbetsgivare och därav ska en ny ordförande 
för FEN utses. Mötet inleds med diskussion kring villkor och tidsutrymme för uppdraget som 
ordförande. Nämndens vilja är också att man, utöver utökad tidsram, inrättar funktionen 
viceordförande. Ny dataskyddsförordning och diskussioner om en ny etikprövningslag 
kommer sannolikt ge effekter på FEN:s arbete. 
 
Rektor tillstyrker en tillfällig utökning av nämndens budget för att inrätta funktionen 
viceordförande samt öka tiden för uppdraget som ordförande: 
Ordförande ges 20 % (av heltidstjänst) 
Funktionen viceordförande inrättas och ges 10 % (av heltidstjänst) 
 
Utvärdering huruvida utökningen motsvarar behovet av resurser på lång sikt ska göras efter 
årsskiftet. 
 
Ärendet anmäls till kommande Rektors beslutsmöte och ledningsråd. 
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§ 2  Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet utses ledamoten Gull Törnegren. 
 
Rektor avviker. 
 

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

§ 4  Val av ordförande och viceordförande för Forskningsetiska nämnden 
 
En enhällig nämnd föreslår rektor att: 

• att utse Anna Cristina Åberg, universitetslektor, till ordförande för FEN perioden 
2018-09-01 – 2020-12-31. 

• att utse Janeth Leksell, universitetslektor, till viceordförande för FEN fr o m 2018-09-
01 med möjlighet till förlängning efter utvärdering av utökningssatsningen. 

 
Ärendet anmäls till kommande Rektors beslutsmöte och ledningsråd. 
  

§ 5  Övriga frågor  
Genomgång av ledamöters och suppleanters mandatperioder 
Mandatperioden för både ledamot Fredrik Karlsson och suppleant Peter Nilsson inom 
kompetensområdet etik löper ut vid årsskiftet. Fredrik aviserar att han inte är tillgänglig för 
ytterligare en period. Peter kommer därmed att tillfrågas om intresse finns att vara ordinarie 
ledamot inom området etik eller fortsätta som suppleant ytterligare en mandatperiod. 
 
Berörd akademichef kommer att ges uppdraget att ta fram förslag på ledamot alt. suppleant till 
vakant plats, nämndens sekreterare ombesörjer detta. 
 
Förfrågan avseende inkommen ansökan till FEN 
Ansökan gällande projekt ”Healthcare providers perceptions of the benefit of antenatal 
education to families in Nepal, HDa dnr 7.1-2018/1032” ska behandlas på ordinarie möte den 
26/9, studenten undrar om nämnden kan ge ett utlåtande redan vid detta möte. 
 
Nämnden håller fast vid att behandla ansökan vid ordinarie möte men ger kort några råd om 
kompletteringar inför mötet. 
 

§ 6  Nästa möte  
Onsdagen den 26 september, 2018 
 

§ 7  Mötet avslutas  
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Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Gull Törnegren   Fredrik Karlsson 
Mötets ordförande   Justeringsperson 
 
 
 
 
Martin Norsell 
Rektor  
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