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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 1 april, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Fredrik Karlsson, ordförande  
 Janeth Leksell, vice ordförande 
 Anna Cristina Åberg, ledamot 
 Gull Törnegren, ledamot 
 Pascal Rebreyend, ledamot 
 Tom Edoff, studentledamot 
 
Övriga  Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN 
 
Frånvarande - 
 
           

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet.  
 
Nämnden är beslutsför.  
 

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

§ 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: “Vårdpersonalens erfarenhet av nollseparation mellan mamman och det nyfödda 
barnet” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/288 
Föredragande: Gull Törnegren 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet 

 
6b Projekt: “Teknikundervisning på entreprenad” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/384 
Föredragande: Pascal Rebreyend 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet 

 
6c Projekt: “Undersökning av kostkunskaper hos specialidrottslärare och elever på svenska 
riksidrottsgymnasium” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/442 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet 

 
6d Projekt: “Slaghastighet, translationella och rotationsaccelerationer under sparring i 
Mixed Martial Arts” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/444 
Föredragande: Fredrik Karlsson 

 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet 

 
 
§ 7 Hemsidan 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
 
Arbetet med avsnittet ”Vanliga frågor” pågår. 
 
Information till forskare 
Informationen riktad till forskare behöver tydliggöras med vilket stöd FEN kan ge samt 
upplysa om att FEN inte är en ”förprövningsinstans” för ansökningar till 
Etikprövningsmyndigheten. 
 
Översättning till engelska 
Behov av översättning av FEN:s dokument till engelska har förmedlats från akademin. FEN 
följer Etikprövningsmyndighetens riktlinjer om att de dokument som ska delges 
forskningspersoner ska vara på svenska och därmed finns den mesta av FEN:s information på 
svenska. Detta kan dock vara problematiskt för Högskolans internationella studenter och 
engelskspråkiga personal, det är viktigt att även ej svenskspråkiga kan ta del av de 
forskningsetiska principer som ska följas. 
 
Diskussion förs och man bestämmer: 
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- Att se över vilken information som bör finnas på engelska. 
- Att eventuellt ge information även till utresande studenter, förr tillhandahöll SIDA en 

förberedelsekurs för fältarbete men den är inte tillgänglig nu. Behovet behöver 
utredas. 

 

§ 8  Kommunikation med verksamheterna 
Inledande: Vice ordförande 
 
Vice ordförande meddelar att FEN får förfrågningar kontinuerligt från ämnen och avdelningar 
om att komma och informera om forskningsetik och behandling av personuppgifter.  
 
Konsekvenser av Corona-pandemin: 

- Arbetet med filmen avseende hur man gör en bra ansökan till FEN skjuts fram. 
- Lunchseminariet ”Fusk och gråzoner – om oredlighet och andra avvikelser från god 

forskningssed” som skulle ha ägt rum den 7 april skjuts fram till hösten. 
 
 

§ 9  Övriga frågor  
Verksamhetsplan FEN 2021 
Ordförande  
Ordförande och Anna Cristina Åberg kommer att stämma av hur behoven av engelsk 
översättning av dokument och information på FEN:s hemsida påverkar kommande 
verksamhetsuppdrag. 
 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
Ordförande  
Forskningshuvudmannen/Högskolan Dalarna ska säkerställa att forskning som bedrivs inom 
lärosätet och faller under lagen för etikprövning ska vara etiskt godkänd. Prodekan Linda 
Vixner har väckt frågan hur/om FEN kan vara behjälplig i processen att så sker. Ordförande 
kommer att ta kontakt med prodekan för vidare diskussion. Detta kan även bli en fråga om 
resurser för FEN och kan behövas tas till diskussionen om verksamhetsuppdraget för nästa år. 
 
Mall för samtyckesblankett 
Vice ordförande 
Janeth Leksell har utformat en mall för begäran om samtycke. Mallen diskuteras och följande 
synpunkter ges: 
Följande uppgifter föreslås läggas till blanketten: 

1. Vilka personuppgifter som skall samlas in 
2. Till vad det skall användas 
3. Hur länge uppgifterna skall finnas kvar 
4. Borde eventuellt framgå vem som kommer behandla uppgifterna. 

 
Färdigställd blankett skickas till nämnden för godkännande. 
 
Mall informationsbrev 
Vice ordförande 
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Befintlig mall föreslås kompletteras med konkreta förslag på formuleringar och goda exempel 
på informationsbrev. Viceordförande och dataskyddsombudet kommer att ta fram ett förslag 
och presentera det på ett kommande möte. 
 
Slutdatum för lagring av insamlade data 
Diskussion förs kring slutdatum för destruering av insamlade data. FEN har som praxis att 
informera studenterna att data ska destrueras när studentarbetet är examinerat och godkänt 
men anser att det borde finnas ett sista datum för när data ska vara destruerat i de fall 
studentarbetet inte blir klart. Ordförande tar upp frågan med Utbildnings- och 
forskningsnämnden (UFN). 
 

§ 10  Nästa möte 
29 april, 2020   
 

§ 11  Mötet avslutas 
 
 
  
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Fredrik Karlsson, ordförande  Pascal Rebreyend, justeringsperson 
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