HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2019-03-05

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

tisdagen 5 mars, kl. 09.30-12.00

Plats

Sammanträdesrum Kavaljeren, campus Falun

Närvarande

Anna Cristina Åberg, ordförande
Fredrik Karlsson, ledamot
Tom Edoff, studentledamot

Övriga

Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad
Janeth Leksell, viceordförande

Frånvarande

Gull Törnegren, ledamot
Pascal Rebreyend, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
Nämnden finner sig beslutsför under förutsättning att frånvarande ledamot, utöver
justeringsperson, godkänner besluten och justerar protokollet.
Frånvarande ledamöter har lämnat synpunkter och förslag till beslut för de ärenden som de
var utsedda att föredra.
§ 2 Val av justeringsperson
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses ledamoten Fredrik
Karlsson.
§ 3 Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av övriga fråga.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Hantering av frågor till nämnden
Vid frågor, be vederbörande att skicka in sin fråga till fen@du.se så hanteras den av
nämnden.
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Studentrepresentation i FEN
Tom Edoff meddelar att det pågår en diskussion inom Dalarnas studentkår att de
eventuellt ska utse en ”ständig” studentledamot till FEN istället för som nu ledamot
med ettårsmandat, för att få mer kontinuitet.

§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: ”Studie avseende passningsprecision i ishockey”
Dnr: HDa 7.1-2019/371
Föredragande: Har förberetts av Pascal Rebreyend, ordförande föredrar ärendet.
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet.
6b Projekt: ”Studie avseende cykel- och löpekonomi inom triathlon ”
Dnr: HDa 7.1-2019/372
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet.
6c Projekt: ”Kategorisering av idrotter i förhållande till genus”
Dnr: HDa 7.1-2019/373
Föredragande: Har förberetts av Gull Törnegren, ordförande föredrar ärendet.
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.
6d Projekt: ”Powerträning som rekommendation för äldre”
Dnr: HDa 7.1-2019/374
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet.

§ 7 Ansökan, forskare
6a Projekt: ”Multimodalt samskapande för lärande: En tvärvetenskaplig pilotstudie om
elevers uppfattning av olika modaliteters affordances”
Dnr: HDa 7.1-2019/375
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet.
§ 8 Fråga till FEN avseende material till FEN:s hemsida
Föredragande: Janeth Leksell
Professor Annelie Ädel har inkommit med frågor till FEN. Frågorna diskuteras vid mötet och
vice ordförande Janeth Leksell sammanställer svar som bifogas protokollet.
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§ 9 Juridisk fråga
Inledande: Ordförande
Inbjuden: Lena Gillström, jurist
Lena Gillström, jurist, har erhållit en fråga avseende etisk granskning och publicering som
hon önskar diskutera med FEN. Frågorna delges nämnden och diskussion förs. Utifrån det
underlag som delgetts FEN bör följande synpunkter beaktas:
• Om ett studentarbete (som normalt inte innefattas av etikprövningslagen) ska
publiceras i en vetenskaplig tidskrift kan det betraktas som forskning och ska
etikprövas.
• Etikprövning kan inte göras retroaktiv. Inför ny bearbetning av material kan man göra
en etikprövning.
• När en forskare som forskar inom ramen för sin anställning vid Högskolan har
Högskolan ett arbetsgivaransvar. Sker forskningen inom ramen för annan parts
verksamhet har myndigheten Högskolan inget ansvar (exempelvis om forskaren utövar
sin forskning inom ramen för sin bisyssla).
Lena Gillström återkommer till nämnden för en uppföljning vid kommande möte.
§ 10 Hemsidan
Inledande: Ordförande.
Behandlat under punkt 8.
§ 11 Kommunikation med verksamheterna
Inledande: Ordförande/vice ordförande
Kommunikation med verksamheterna sker fortlöpande.
Den 6 mars ska vice ordförande tillsammans med dataskyddsombudet träffa representanter för
lärarutbildningen och diskutera examensarbeten och forskningsetiska aspekter samt GDPR.
§ 12 Övriga frågor
Uppdrag avseende forskaretik
Ordförande meddelar att ledamot Fredrik Karlsson har fått ett särskilt uppdrag att arbeta med
forskaretik. Uppdraget rymmer 50 klt och Fredrik återkommer med en tidplan till nästa möte.
§ 13 Nästa möte
2 april, kl 09.30-12.00.
§ 14 Mötet avslutas
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Kerstin Göras, mötets sekreterare
Justeras:
Anna Critsina Åberg, vice ordförande

Fredrik Karlsson, justeringsperson

Gull Törnegren, ledamot
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