HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-04-29

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 29 april, kl. 09.30-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

Fredrik Karlsson, ordförande
Janeth Leksell, vice ordförande
Anna Cristina Åberg, ledamot
Gull Törnegren, ledamot
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 Anna
Cristina Åberg
§ 3 Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av övriga frågor.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Mötestider för hösten
Föreslås:
23 september
28 oktober
18 november
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9 december
Mötestiden för samtliga tillfällen är kl 09.30-12.00
Nämnden beslutar enligt förslaget.
§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Slaghastighet, translationella och rotationsacceleration under sparring i Mixed
Martial Arts – återremitterad vid tidigare möte”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/444
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet
6b Projekt: “Talking about sexuality with Kenyan adolecents: Can digital platforms bridge
different cultural values”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/591
Föredragande: Fredrik Karlsson
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet

§ 7 Beslut: Maxgräns för studenters lagring av personuppgifter
Föredragande: Fredrik Karlsson
Förslag till beslut angående maxgräns för studenters lagring av personuppgifter presenteras.
Frågan väcktes vid förra mötet och ordförande uppdrogs att ta upp frågan med Utbildningsoch forskningsnämnden.
Diskussion förs och man kommer överens om att utreda frågan ytterligare för att säkerställa
att förslaget till beslut inte strider mot gällande föreskrifter avseende examination. Ordförande
kommer att kontakta högskolans jurist i ärendet.
§ 8 Hemsidan
Inledande: Anna Cristina Åberg
Planeringen för utveckling av hemsidan pågår men som en konsekvens av Corona har vissa
aktiviteter skjutits fram.
Översyn av vilken information som bör finnas på engelska är påbörjad, ordförande och Anna
Cristina Åberg har ansvaret. Ordförande kommer i samband med verksamhetsplaneringen för
2021 att uppmärksamma arbetet med översättning av information, det kan eventuellt behövas
extra resurser för en översättare.
Ordförande kommer också att uppmärksamma arbetet med hemsidan som helhet, det finns
bland annat behov av:
- information till utresande studenter,
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- att se över/framställa information till internationella studenter,
- information gällande oredlighet i forskning (ny lagstiftning) samt
- information till forskare (skärpt lagstiftning).
Utveckling och underhåll av hemsidan kräver tid och ordförande kommer att föreslå att
ledamot Anna Cristina Åberg ges 40 klt för arbete med hemsidan under 2021.

§ 9 kommunikation med verksamheterna
Inledande: Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att FEN får förfrågningar kontinuerligt, det finns ett stort intresse
för de forskningsetiska frågorna. Vice ordförande tillsammans med dataskyddsombudet
besöker ämnen och avdelningar för att informera.
Med anledningen av Corona genomfördes inte det planerade lunchseminariet med Stefan
Eriksson, docent i forskningsetik, som föredragshållare. Anna Cristina Åberg kommer att
kontakta honom med förfrågan om att genomföra lunchseminariet till hösten (20 eller 22
oktober). Temat oförändrat ”Fusk och gråzoner – om oredlighet och andra avvikelser från god
forskningssed”.

§ 10 Övriga frågor
Mall för samtyckesblankett
Vice ordförande
Mall för begäran om samtycke är justerad i enlighet med nämnden synpunkter och är nu klar.
Den kommer att infogas i mallen för informationsbrev för studenter och ersätta den gamla
versionen på FEN:s hemsida.
Säker Zoom
Det har cirkulerat information om att mötestjänsten Zoom inte skulle vara säker (avser
integritetsfrågor). Dataskyddsombudet tydliggör att det gäller den publika tjänsten med
servrar i USA. Den version som svenska lärosäten har via Sunet drivs inom Norden, inga data
skickas vidare till servrar i USA. Tydliggörande om detta ska publiceras under Aktuellt på
FEN:s hemsida.
Dataskyddsförordningen internationellt
Med anledning av diskussion kring dataskyddsförordningens tillämpning när man samlar data
internationellt. Dataskyddsombudet tydliggör att det är huvudmannens hemmaort som
bestämmer. När studenter vid Högskolan Dalarna samlar in data (personuppgifter) i tredje
land ”lyder” de under Dataskyddsförordningen.
§ 11 Nästa möte
27 maj, 2020
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§ 12 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare
Justeras:

Fredrik Karlsson, ordförande

Anna Cristina Åberg, justeringsperson
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