HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-09-23

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 23 september, kl. 09.30-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

Janeth Leksell, vice ordförande
Anna Cristina Åberg, ledamot
David Gray, ledamot
Pascal Rebreyend, ledamot
Tom Edoff, studentledamot

Övriga

Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN

Frånvarande

Peter Nilsson, tjänstgörande ersättare

§ 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.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Ledamöter FEN
Fredrik Karlsson meddelade vid förra mötet att han avslutar sitt uppdrag som ledamot
inom kompetensområdet etik och som ordförande per 31/8. Uppdraget som ledamot
inom kompetensområdet etik är fortfarande vakant. Nämndens sekreterare har pratat
med berörda akademichefer om att ersättare behöver utses.
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Nämnden behöver också utse en ny ordförande
§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Vad motiverar elever som saknar läslust att läsa skönlitterära texter”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/966
Föredragande: Janeth Leksell
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet.
6b Projekt: “Nätbaserad utbildning i MI inom socialt arbete – en jämförelse av effekt och
erfarenhet”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/998
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet.
§ 7 Hemsidan
Inledande: Anna Cristina Åberg
Utveckling av hemsidan pågår men som tidigare har meddelats så skjuts vissa aktiviteter fram
p.g.a. Corona. Översyn av FEN:s engelska sida är påbörjad. Det upplevs finnas en större
förväntan på att material ska finnas på engelska än vad svensk lag anger. Varje land har att
förhålla sig till den egna etikprövningslagen och det behöver tydliggöras på FEN:s hemsida
vad som måste vara på svenska och vad som kan översättas till engelska för att underlätta för
internationella studenter att tillgodogöra sig informationen om ansökningsprocessen till FEN.
Ledamöterna Anna Cristina Åberg och David Gray uppdrar sig att se över den engelska sidan
och nämndens sekreterare kontaktar ekonomiavdelningen för att se vilket utrymme i tid det
finns för uppdraget. Sekreterare kontaktar även kommunikationsavdelningen om att
uppdatering av den engelska sidan är på gång.
§ 8 Kommunikation med verksamheterna
Inledande: Vice ordförande
Vice ordförande och dataskyddsombudet har besökt ämnet Engelska för att informera om
etikprövning och hantering av personuppgifter.
Välkomnar fler förfrågningar från övriga ämnen och avdelningar.

§ 9 Övriga frågor
Översättning av dokument för internationella studenter
Janeth leksell
Programansvarig för barnmorskeprogrammet har inkommit med en önskan om översättning
av FEN:s dokument till engelska. Frågan diskuterades under punkten om den engelska
hemsidan och Janeth har svarat programansvarig.
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Lunchseminarium
Anna Cristina Åberg
Det planerade lunchseminariet med titeln ”Fusk och gråzoner – om oredlighet och andra
avvikelse från god forskningssed”, föreläsare Stefan Eriksson, Uppsala universitet, den 7
april, ställdes in med anledning av pandemin.
Nämnden beslutar att ta förnyad kontakt med Stefan Eriksson för att istället för ett
lunchseminarium göra en inspelning. Inspelningen föreslås lanseras på FEN:s hemsida med
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), prorektor och akademierna som särskilda
adresserade målgrupper. Uppkomna frågor efter lanseringen föreslås samlas ihop och skulle
kunna utgöra ett underlag för ett återkopplande seminarium längre fram.
Anna Cristina Åberg kontaktar Stefan Eriksson.
Ansökningar till FEN
På mötet uppkommen övrig fråga.
Ansökningar inkomna till FEN är i många fall ofullständiga och man ser att studenten och
handledaren inte tagit till sig den information som finns på FEN:s hemsida, detta gör att FEN
ofta inte kan bedöma forskningsetiken. Ansökan kommer också till FEN i ett allt för sent
skede i ansökningsprocessen.
Tom Edoff, studentledamot i FEN, meddelar att Dalarnas studentkår har för avsikt att lämna
en skrivelse till UFN som bland annat påpekar problematiken med bristfälliga ansökningar
och tidspress som i slutändan påverkar studenternas lärande negativt.
Med studentens väl i fokus diskuteras om även FEN ska lämna in en skrivelse till UFN.
Frågan återkommer på kommande möte.
§ 10 Nästa möte
28 oktober.
§ 11 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare
Justeras:

Janeth Leksell, vice ordförande

Anna Cristina Åberg, justeringsperson
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