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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 27 maj, 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 §§ 6-11 
 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 Gull 
Törnegren. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Undersökning Etik i studentarbeten 

Lotta Wendel, Malmö universitet, m. fl. söker forskningsmedel för att undersöka hur 
stort mörkertalet är avseende antalet studentarbeten som inte etikgranskas. FEN har 
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tillfrågats om att vara en informationskälla och FEN kommer att bidra inom 
möjligheternas ram 
 

• Lunchseminarium 
Lunchseminariet med Stefan Eriksson på temat ”Fusk och gråzoner - om oredlighet 
och andra avvikelser från god forskningssed” som ställdes in i april får ett nytt datum, 
den 20 oktober, kl 12.00-13.00. Seminariet kommer att ske digitalt och inbjudan 
kommer att skickas ut till all personal. Viktigt är att FEN:s ledamöter är 
representerade och gärna med förberedda frågor. 
 

• Maxgräns för studenters lagring av personuppgifter, återkoppling från föregående 
möte 
Högskolans jurist har besvarat FEN:s fråga avseende maxgräns för hur länge studenter 
får lagra personuppgifter, om det kan strida mot något annat regelverk. Svaret lyder att 
en rimlig gräns kan vara tre år, men att högskolan då först måste begränsa antal 
examinationstillfällen till t.ex. fem. Med det till grund kommer ordförande föra frågan 
vidare till Utbildnings- och forskningsnämnden 
 

§ 6 Ansökan, forskare 
6a Projekt: “SveNN-databas för psykometrisk testning av S-NoMAD-baserad data från 
Svenskt Nätverk för NormaliZation Process Theory-related implementeringsforskning” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/689 
Föredragande: Fredrik Karlsson 
Etisk bedömning: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 

§ 7  Hemsidan 
Inledande: Anna Cristina Åberg 
 
Planeringen för utveckling av hemsidan pågår men som tidigare har meddelats så skjuts vissa 
aktiviteter fram p.g.a. Corona. 
 
Översyn av vilken information som bör finnas på engelska är påbörjad.  
Diskussion förs kring formen för informationen på engelska. I och med att en ansökan om 
etikprövning med kompletterande dokument ska skrivas på svenska så kommer informationen 
på engelska att vara mer som en vägledning och inte en direkt översättning.  
Handledaren har en uppgift att tillse att studenterna får adekvat information gällande etik, 
även på engelska.  
 
För att underlätta för engelsktalande så finns redan nu på FEN:s hemsida ”CODEX – regler 
och riktlinjer för forskning” samt ”Vetenskapsrådet rapport 2017 – God forskningssed”, båda 
kan väljas att få på engelska. Det finns även en länk till Personuppgifter och dataskydd som 
även den kan väljas att få på engelska.  
 
Om mer information gällande forskningsetik finns på engelska och som kan vara bra att 
publicera på FEN:s hemsida meddelas detta Anna Cristina Åberg 
 
Ordförande kommer att när tillfällen ges föra dialog med handledare. 
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§ 8  kommunikation med verksamheterna 
Inledande: Vice ordförande 
 
Vice ordförande meddelar att FEN får förfrågningar kontinuerligt, det finns ett stort intresse 
för de forskningsetiska frågorna.   
 
Det föreslås att ha ett informationstillfälle riktat mot forskare, frågan är väckt och ordförande 
återkommer i frågan. 
 

§ 9  Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor anmälda 
 

§ 10  Nästa möte 
20 augusti om det finns inkomna ansökningar annars ställs mötet in, sekreterare meddelar en 
vecka innan. 
 
23 september 
 

§ 11  Mötet avslutas 
 
 
  
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Fredrik Karlsson, ordförande  Gull Törnegren, justeringsperson 
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