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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid tisdagen 5 februari, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Kavaljeren, campus Falun 
  
Närvarande Janeth Leksell, vice ordförande 
 Gull Törnegren, ledamot 
 Fredrik Karlsson, ledamot 
 
Övriga Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad 
 
Frånvarande Tom Edoff, studentledamot 
 
                              

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet.  
 
Nämnden finner sig beslutsför under förutsättning att frånvarande ledamot, utöver 
justeringsperson, justerar protokollet. 
 

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

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av övriga frågor 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Minnesanteckningar från planeringsdagen 2018-12-11 

Läggs till handlingarna. 
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Faciliterares roll vid implementering av evidensbaserad kunskap” 
Dnr: HDa 7.1-2018/195 
Föredragande: Janeth Leksell 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: ”Kommunsjuksköterskors upplevelser av att använda beslutsstöd för bedömning 
av äldres hälsa vid akut försämring – en intervjustudie” 
Dnr: HDa 7.1-2019/189 
Föredragande: Janeth Leksell 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: ”Tallinjens relation till taluppfattning: en kvalitativ studie över lärares 
uppfattning om tallinjens potential i matematikundervisning” 
Dnr: HDa 7.1-2019/190 
Föredragande: Fredrik Karlsson 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

 
 

§ 8  Hemsidan  
Föredragande: Kerstin Göras, sekreterare 
 
Redogörelse ges om vilka förändringar och uppdateringar som har skett på nämndens 
hemsida: 

o Blanketterna ”Ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna” och 
”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor” är 
uppdaterade och ändrade så att man kan fylla i dem digitalt. 

o Inspelad föredragning av Johan Modin, direktör Etikprövningsmyndigheten, kring 
inrättande av den nya myndigheten finns utlagd under rubriken Aktuellt. 

o Dokumentet ”Forskaretiska anvisningar för forskare vid Högskolan Dalarna” under 
rubriken Forskaretik är ersatt med en länk till vetenskapsrådets publikation ”God 
forskningssed” som är mera aktuell på området.  

 

§ 9  Kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Vice ordförande 
 
Det pågående uppdraget med behovsinventeringen fortsätter med informationsmöten på 
akademierna.  
 

§ 10  Övriga frågor 
Forskaretik 
Fredrik Karlsson 
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Fredrik har fått ett utökat uppdrag inom FEN för att kartlägga hur hanteringen av forskaretik 
ser ut inom Högskolan samt göra en omvärldsanalys.  
 
Ny ordning för att hantera oredlighet i forskning 
Janeth Leksell 
 
Det föreslås en ny ordning för hantering av oredlighet samt inrättande av en ny myndighet för 
prövning av oredlighetsärenden, Oredlighetsnämnden. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 
september, 2019.  
 

§ 12  Nästa möte  
5 mars, kl 09.30-12.00. 
 

§ 13  Mötet avslutas   
 
 
  
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Janeth Leksell, vice ordförande  Gull Törnegren, justeringsperson 
 
 
 
 
Tom Edoff, studentledamot 
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