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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 21 november, kl. 09.30-12.30 
  
Plats Sammanträdesrum Jerusalem, campus Falun 
  
Närvarande Anna Cristina Åberg, ordförande 
 Mark Dougherty, ledamot 
 Gull Törnegren, ledamot 
 Tom Edoff, studentledamot 
 Janet Leksell, viceordförande 
 
Frånvarande Fredrik Karlsson, ledamot 
 
                              

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet.  
 
Nämnden finner sig beslutsför.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses ledamoten Gull 
Törnegren. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Förfrågan från Idrottstränarprogrammet om föreläsning avseende ansökningar till FEN 

Som stöd till studenterna i processen att skriva en forskningsetisk ansökan inbjuds 
FEN att komma och informera. Viceordförande Janet Leksell ges uppdraget att 
genomföra föreläsningen.  
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• Kick-in 11 december 
Inbjudne föreläsaren utredandren och rådmannen Johan Modin kommer att fysiskt 
vara på plats den 11 december och FEN får förmånen att spela in hans föredragning 
för att kunna använda den framledes i utbildningssyfte. 

  
• Utskick av kallelse och bilagor 

För att lättare kunna överblicka ärenden som kommer i retur till FEN bestäms att det 
beslut den återremitterade ansökan grundar sig på läggs först och följs därefter av den 
åtgärdade ansökan som skickats in. 
 

§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Stress i skolan” 
Dnr: HDa 7.1-2018/1345 
Föredragande: Mark Dougherty 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: ”Föräldrars upplevelse av amningsstöd under graviditet” 
Dnr: HDa 7.1-2018/636 
Föredragande: Gull Törnegren 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: ”Healthcare provider’s perceptions of the benefit af antenatal education to 
families in Nepal” 
Dnr: HDa 7.1-2018/1032 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

 
6d Projekt: ”Vad är meningen med religionskunskapsämnet? En empirisk undersökning av 
elevers och lärares syn på ämnets mening ” 
Dnr: HDa 7.1-2018/1307 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet. 

 
6e Projekt: ” Riktade ljudeffekters påverkan på den visuella uppmärksamheten – en 
ögonrörelsestudie” 
Dnr: HDa 7.1-2018/1309 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet. 

 
6f Projekt: ”Elevers uppfattning om lärobjekt i ämnet idrott och hälsa” 
Dnr: HDa 7.1-2018/1419 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
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Beslut: I enlighet med bilaga 6 till protokollet. 
 

§ 7  Diskussion: Hemsidan  
Inledande: Ordförande 
 
Åtgärder under framåtskridande: 
Ny rubrik ”Aktuellt” kommer att publiceras 22 november. 
Ny rubrik ”Vanliga frågor” kommer att publiceras efter nämndens planeringsdag då frekventa 
frågor kommer att samlas in för publicering under rubriken. 
De dokument som det finns behov av att finnas på engelska kommer att publiceras löpande 
vartefter de har blivit översatta. 
 

§ 8  Diskussion: Kommunikation med verksamheten 
Föredragande: Viceordförande 
 
Ordförande och viceordförande är inbjudna till akademin Utbildning, hälsa och välfärd för att 
informera om forskningsetik. 
 
Viceordförande har kontaktat ämnesföreträdare och forskningsledare i syfte att inventera 
behovet av stöd hos lärare och studenter i forskningsetiska frågor samt också få en 
uppfattning om hur väl man känner till FEN:s hemsida. Viceordförande redogör för den 
respons som kommit in, bifogas protokollet. 
 

§ 9  Mötesdatum 
Följande datum för vårens möten beslutas, mötestiden samtliga datum är kl 09.30-12.30: 
5 februari 
5 mars 
2 april 
14 maj 
 

§ 10  Övriga frågor 
Kopia på beslutet till handledaren 
Ordförande 
Bestäms att beslut gällande ansökningar ska, utöver sökande, även skickas till handledaren. 

§ 11  Nästa möte  
11 december, kl 09.30-12.00. 
 

§ 12  Mötet avslutas   
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Kerstin Göras 
Mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Anna Cristina Åberg   Gull Törnegren 
Ordförande    Justeringsperson 
 
 
 
 
 


	Möte med Forskningsetiska nämnden
	§ 1  Sammanträdet öppnas
	§ 2 Val av justeringsperson
	§ 3  Förslag till dagordning
	§ 4  Föregående protokoll
	§ 5  Information/meddelanden
	§ 6  Ansökan, student
	§ 7  Diskussion: Hemsidan
	§ 8  Diskussion: Kommunikation med verksamheten
	§ 9  Mötesdatum
	§ 10  Övriga frågor
	§ 11  Nästa möte
	§ 12  Mötet avslutas


