HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-02-05

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 5 februari, kl. 09.30-12.00

Plats

Sammanträdesrum Mårbacka, campus Falun

Närvarande

Anna Cristina Åberg, ordförande
Fredrik Karlsson, ledamot
Gull Törnegren, ledamot
Pascal Rebreyend, ledamot
Tom Edoff, studentledamot

Övriga

Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
Nämnden är beslutsför.
§ 2 Val av justeringsperson
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses ledamoten Fredrik
Karlsson.
§ 3 Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Inga meddelanden

§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Gruppdiskussioner om livsfrågor – med elever i årskurs tre”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/78
Föredragande: Gull Törnegren
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Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet
6b Projekt: “Spelfilmens roll i historieundervisningen”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/111
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet
6c Projekt: “Patienter och närståendes synpunkter och klagomål – en källa för utveckling av
patientsäkerhet inom psykiatrisk vård”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/114
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet
§ 7 Ansökan, forskare
7a Projekt: “Villkoren för det demokratiska samtalet i det etniskt, politiskt och religiöst
pluralistiska klassrummet”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/115
Föredragande: Fredrik Karlsson
Etisk bedömning: I enlighet med bilaga 4 till protokollet
§ 8 Hemsidan
Inledande: Ordförande
Ordförande redogör för kommande händelser på nämnden hemsida.
-

Film avseende Johan Modins, direktor för etikprövningsmyndigheten, föredragning
kring Etikprövningsmyndigheten (EPM) och den nya nämnden prövning av
oredlighet i forskning kommer att publiceras under rubriken Aktuellt.

-

Som tidigare diskuterats kommer rubriken ”Vanliga frågor” att läggas till på FEN:s
sida. Under rubriken kommer länk till EPM:s frågor och svar att publiceras. Det
kommer att ske under våren.

-

Ett förtydligande avseende ansökningar från forskare ska göras. En ansökan kan
vara väldigt omfattande och för att kunna ge en så relevant etisk bedömning som
möjligt så vill nämnden att forskaren istället ska framställa specificerade frågor.

-

Länken ”Personuppgifter & dataskydd” finns idag under avsnittet Forskaretik, den
kommer även att finnas under avsnittet Forskningsetik samt ges en förklarande text.
Dataskyddsombudet samt nämndens sekreterare ska ombesörja detta.
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§ 9 Kommunikation med verksamheterna
Inledande: Ordförande
Ordförande har varit i kontakt med Stefan Eriksson, docent i forskningsetik vid Uppsala
universitet, om hans möjlighet att föredra vid ett lunchseminarium. Stefan är positiv till att
medverka och han kan tänka sig att vara med via länk.
Stefan har intresserat sig för bland annat publiceringsetik och temat för lunchseminariet skulle
kunna fokuseras mot publiceringsetik och rovdjurstidskrifter. Ordförande ska kontakta Stefan
och bestämma ett datum för seminariet.
§ 10 Övriga frågor
Byte av ordförande
Ordförande
Anna Cristina Åberg meddelar att ordförandeskapet för nämnden övergår till Fredrik Karlsson
från och med 2020-04-01.
§ 11 Nästa möte
3 mars, 2020
§ 12 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare
Justeras:

Anna Cristina Åberg, ordförande

Fredrik Karlsson, justeringsperson
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