HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-03-03

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

tisdagen 3 mars, kl. 09.30-12.00

Plats

Sammanträdesrum Kavaljeren, campus Falun

Närvarande

Janeth Leksell, vice ordförande
Fredrik Karlsson, ledamot
Gull Törnegren, ledamot
Jerker Westin, suppleant, tjänstgörande ersättare
Tom Edoff, studentledamot

Övriga

Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN

Frånvarande

Pascal Rebreyend, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
Nämnden är beslutsför.
§ 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
• Inga meddelanden
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§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Attitudes towards EE/OILE and pupils motivation in the EFL classroom”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/152
Föredragande: Gull Törnegren
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet
6b Projekt: “Flippat klassrum – i samhällsvetenskapliga ämnen”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/282
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet
6c Projekt: “Musik i förskolan”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/283
Föredragande: Jerker Westin
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet
§ 7 Hemsidan
Inledande: Vice ordförande
Vice ordförande och dataskyddsombudet ska tillsammans producera en film om hur man gör
en ansökan till FEN. Syftet är att filmen ska vara ett komplement till de instruktioner som
finns på FEN:s hemsida och hjälpa studenterna med att lämna in en så bra och komplett
ansökan som möjligt.
§ 8 Kommunikation med verksamheterna
Inledande: Vice ordförande
Vice ordförande och dataskyddsombudet planerar besök hos Pedagogiskt arbete för att
informera om processen för ansökningar till FEN.
Dataskyddsombudet har besökt Personal- och arbetslivsprogrammet för information om
GDPR och om behandling av känsliga personuppgifter.
§ 9 Övriga frågor
Uppsala universitet
Vice ordförande
Janeth Leksell meddelar att Uppsala universitet (UU) planerar att inrätta en nämnd liknande
FEN och är intresserade av hur FEN arbetar. UU skulle vilja göra en intervju med FEN och
Janeth föreslår att det sker vid nästa möte. Janeth återkommer med besked.
Handledare och students fältarbete
Gull Törnegren
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Gull Törnegren informerar om en ansökan som FEN har behandlat och godkänt. Ansökan
gällde ett projekt som innebar insamlande av empiri ute i fält. Studenten har nu blivit nekad
av sin handledare att fortsätta arbetet i fält på grund av säkerhetsskäl. Diskussion förs och
slutsatsen är att detta inte är en fråga för FEN utan en arbetsledningsfråga.
Restriktioner gällande handledning innan uppsatskursens start
Gull Törnegren
Det har kommit till FEN:s kännedom att inom vissa ämnen får handledare inte handleda
studenten innan uppsatskursens start, vilket får till konsekvens att studenten inte får något
stöd i processen med ansökan till FEN alternativt att uppsatsarbeten som behöver en etisk
granskning undviks. FEN avser att träffa berörd akademi för dialog kring rutiner för
forskningsetisk ansökan i samband med empiriska uppsatsarbeten.
Mall för samtyckesblankett
Vice ordförande
Det har efterfrågats mall för samtyckesblankett, Janeth Leksell utformar två exempel på
mallar till nästa möte.
Justering av Ansökningsblanketten
Vice ordförande
Med anledning av ansökningars ofta bristfälliga uppgifter om hur man avser behandla och
skydda insamlade data föreslås att ansökningsblanketten kompletteras med sådan information.
§ 10 Nästa möte
1 april, 2020
§ 11 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare
Justeras:

Janeth Leksell, vice ordförande

Gull Törnegren, justeringsperson
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