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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 28 oktober, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Janeth Leksell, tf. ordförande  
 Anna Cristina Åberg, ledamot 
 David Gray, ledamot 
 Jerker Westin, tjänstgörande ersättare 
 Peter Nilsson, tjänstgörande ersättare 
 
Övriga  Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN 
 
Frånvarande Tom Edoff, studentledamot  
 
           

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

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

§ 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. 

 

§ 6 Ansökan, student 
6a Projekt: “Distansundervisning i pandemins spår, en kvalitativ intervjuanalys av 
religionskunskapslärares syn” 
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Dnr: HDa 7.1.1-2020/1024 
Föredragande: Peter Nilsson 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: “Skolsköterskans syn på betydelsen av sex- och samlevnadsundervisning inom 
elevhälsa” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1099 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet.

 
6c Projekt: “Välbefinnande hos personer med demenssjukdom i Sverige och Ungern” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1165 
Föredragande: Janeth Leksell 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.

 
6d Projekt: “Ett till treåriga barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen i 
förskolan” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1174 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet.

 
6e Projekt: “Religionsdidaktiska lärdomar kring informellt läande genom 
gymnasieungdomars möte med berättelser om övernaturliga upplevelser” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1175 
Föredragande: Jerker Westin 
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet.

 

§ 7  Förslag på formuleringar av beslut 
Föredragande: Tf. ordförande 
 
Dokumentet ”Förslag på formuleringar i etikprövningsmyndighetens beslut” delges nämnden. 
Dokumentet ger bra exempel på formuleringar av vanligt förekommande skrivningar i beslut 
som kan vara till stöd och användas i FEN:s beslut.  
 
FEN har tidigare bestämt vilka beslut som fattas av nämnden avseende granskningar av 
studentarbeten och dessa är: 
Godkänd  
Godkänd under förutsättning att…. (behöver inte tillbaka till nämnden) 
Åter till ordförande för beslut alternativt åter till nämnden 
Återremiss (åter till nämnden) 
Avvisar (eventuellt för vidarebefordran till EPM) 
 

§ 8  Ang. ansökningar till FEN 
Inledande: Tf. ordförande 
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Ärende angående processen för ansökningar till FEN väcktes vid förra mötet, 2020-09-23, 
Dalarnas studentkårs (Kåren) representant i FEN meddelade att Kåren hade för avsikt att 
lämna en skrivelse till Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN). 
 
Kårens skrivelse delges FEN för kännedom. Med studenternas väl i fokus har även FEN 
formulerat en skrivelse som avses lämnas till UFN. Skrivelsen diskuteras och synpunkter 
noteras. Vice ordförande färdigställer skrivelsen. 
 
Kårens och FEN:s respektive skrivelse kommer att lämnas samtidigt till UFN. 
 

§ 9  Hemsidan 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
 
Översättning till engelska 
Meddelas att Etikprövningsmyndigheten har påbörjat översättning av information på deras 
hemsida till engelska, eventuellt kan FEN dra nytta av det i sitt arbete med översättning av 
dokument och annan information till engelska. Vice ordförande och ledamöterna Anna 
Cristina Åberg och David Gray ska utarbeta ett förslag avseende översättnings av material på 
FEN:s hemsida. 
 
”Fusk och gråzoner – om oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed” 
Det planerade lunchseminariet med ovanstående titel och föredragshållare Stefan Eriksson, 
Uppsala universitet, ställdes in med anledning av pandemin. Ny kontakt har tagits med Stefan 
för att istället för ett lunchseminarium göra en inspelning på temat. 
 
Filmen är klar, med mycket gott resultat, och publicering kommer att ske när filmen är textad 
i enlighet med de nya kraven på tillgänglighet.  
 

§ 10  Kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Tf. ordförande 
 
Inga fler förfrågningar om information kring forskningsetiska frågor har inkommit. 
 

§ 11  Övriga frågor 
Sammanträdesdatum våren 2021 
Ingivare: FEN:s sekreterare 
Följande datum för vårens möten fastställs tillsvidare: 
10 februari 
10 mars 
14 april 
12 maj 
9 juni 
 
Samtliga ledamöter var inte närvarande, om något av datumen visar sig vara svårt för flera 
kan något av datumen behöva ändras. 
 



HÖGSKOLAN DALARNA Protokoll  
Forskningsetiska nämnden 2020-10-28 
 
 

 4 

Ledamot 
Ingivare: FEN:s sekreterare 
Meddelar att förslag på ledamot till kompetensområdet etik är lämnat till rektor för beslut.  
 

§ 12  Nästa möte 
 
18 november, 2020 
 

§ 13  Mötet avslutas 
 
 
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Janeth Leksell, tf. ordförande  David Gray, justeringsperson 
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