HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-11-18

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 18 november, kl. 09.30-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

Övriga

Janeth Leksell, tf. ordförande
Anna Cristina Åberg, ledamot
Dara Rasoal, ledamot
Pascal Rebreyend, ledamot
Tom Edoff, studentledamot
Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN

Frånvarande

David Gray, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar ny ledamot Dara Rasoal välkommen.
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.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Verksamhetsuppdrag för FEN 2021
Tf. ordförande meddelar att verksamhetsplanen ska beslutas av rektor i december och
att finns det något som bör uppmärksammas i uppdraget meddelas detta tf. ordförande.
Synpunkt framförs att i samband med uppdraget avseende utökad information på
engelska även påtala behov av utökad tid för översättning av dokument och utveckling
av den engelska sidan.
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Filmen ”Fusk och gråzoner – om oredlighet och andra avvikelser från god
forskningssed” inspelad av Stefan Eriksson, docent i forskningsetik vid Uppsala
universitet, önskas kunna publiceras på FEN:s hemsida. Med anledning av ny lag om
tillgänglighet till digital offentlig service behöver filmen textas. En lag som, ställer
tydliga krav på att myndigheter ska texta på webben, i appar och i sociala medier.
Anders Forsman, dataskyddsombud och deltagare i styrgruppen för tillgänglighet vid
Högskolan Dalarna, tar med sig frågan om kvaliteten på textningen av nämnd inspelad
film. Frågan är om det går att få resurser till att förbättra kvaliteten på textning av
filmen eller om det är möjligt att frångå lagen genom att sprida information om att
filmen (ej textad) finns att ladda ner. Återkoppling kommer att ske vid kommande
möte.

§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Distriktssköterskors upplevelse av turningpoints i transitionen från att vara
sjuksköterska till distriktssköterska i primärvården i Dalarna”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1183
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet.
6b Projekt: “Mödrars upplevelse av amningsstöd för barnavårdscentralen”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1182
Föredragande: Tf ordförande Janeth Leksell
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet.
§ 7 Ansökan, forskare
7a Projekt: “Internationalization goals in nursing education curriculums in Western Europe –
a mixed method study”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1184
Föredragande: Tf ordförande Janeth Leksell
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.
§ 8 Hemsidan
Inledande: Anna Cristina Åberg
Arbete med utveckling av den engelska hemsidan samt översättning av dokument till engelska
ska påbörjas.
§ 9 Kommunikation med verksamheterna
Föredragande: Tf. ordförande
Inga fler förfrågningar om information kring forskningsetiska frågor har inkommit från
verksamheterna.
Skrivelser rörande ansökningar till FEN har lämnats till Utbildnings- och forskningsnämnden
(UFN) av Dalarnas studentkår samt FEN. Anledningen är ansökningars bristande kvalitet och
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studenternas förutsättningar för att kunna skriva en bra ansökan och man önskar en dialog
med UFN kring detta.
§ 10 Övriga frågor
Föredragande: Tf. ordförande
Inga övriga frågor anmälda.
§ 11 Nästa möte
9 december, 2020
§ 12 Mötet avslutas
Kerstin Göras, mötets sekreterare

Justeras:

Janeth Leksell, tf. ordförande

Pascal Rebreyend, justeringsperson
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