HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2020-12-09

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 9 december, kl. 09.30-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

Janeth Leksell, tf. ordförande
David Gray, ledamot
Dara Rasoal, ledamot
Pascal Rebreyend, ledamot
Anna Cristina Åberg, ledamot

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 Dara
Rasoal.
§ 3 Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Ny lagtext
Ordförande meddelar att det kommer ny lagtext som kan komma att påverka FEN:s
bedömningar av studentarbeten. Utöver granskning av etisk problematik ska även
hänsyn tas till kvalité.
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§ 6 Ansökan, student
6a Projekt: “Välbefinnande hos personer med demenssjukdon i Sverige och Ungern – en
kvalitativ intervjustudie ur anhörigas perspektiv”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1250
Föredragande: Tf ordförande Janeth Leksell
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet.
6b Projekt: “Att leva med och rehabilitera smärta från patellasenan – en kvalitativ studie”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1297
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet.
§ 7 Ansökan, forskare
7a Projekt: “Structure in internationalization and sustainability in the learning goals in
higher education”
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1299
Föredragande: Dara Rasoal
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.
§ 8 Regler för dokumentation och arkivering av material
Inledande: Janeth Leksell, tf ordförande
Tf ordförande meddelar att dokumentet Regler för dokumentation och arkivering av
forskningsmaterial för Högskolan Dalarna är till delar inaktuellt och behöver uppdateras för
att följa aktuella rutiner och lagstiftning.
Tf ordförande Janeth Leksell kommer tillsammans med dataskyddsombudet Anders Forsman
och ledamot Dara Rasoal att gå igenom dokumentet och sammanställa de förändringar som
behöver genomföras, som berör FEN:s verksamhet, och överlämna dem till arkivansvarig som
är ansvarig för uppdateringen.
§ 9 Film - textning
Föredragande: Anders Forsman, dataskyddsombud
Anders Forsman informerar från möte med styrgruppen för tillgänglighet vid Högskolan
Dalarna avseende textning av filmen ”Fusk och gråzoner” av docent Stefan Eriksson.
Högskolan har ett textningsprogram men som har brister, filmen blir inte korrekt textad.
Programmet har utvecklats och blivit bättre men det kan behövas kompetens inom
forskningsetik för att det ska bli helt korrekt. Anders kommer att ta upp frågan i styrgruppen
igen för att se hur man kan gå vidare.
§ 10 Kommande ledamöter
Föredragande: Tf. ordförande
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Dara Rasoal har tillfrågats om att anta uppdraget som ordförande för FEN och han har
accepterat. David Gray har tillfrågats om att anta uppdraget som vice ordförande för FEN och
har även han accepterat. Förslag till ordförande och vice ordförande kommer att föras vidare
till rektor för beslut.
Det meddelas att Rektor har beslutat, på förslag från berörda akademichefer, att utse Roger
Melin till suppleant inom kompetensområdet humaniora/samhällsvetenskap och Jerker Westin
till suppleant inom kompetensområdet naturvetenskap/teknik för mandatperioden 2021-0101—2023-12-31.
§ 11 Verksamhetsplan 2021
Föredragande: Tf. ordförande
Tf. ordförande informerar om att ett nytt uppdrag är tillagt verksamhetsuppdraget för 2021, att
ett introduktionsprogram för nya ledamöter ska utarbetas.
§ 12 Hemsidan – översättning till engelska
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Anna Cristina Åberg och David Gray har uppdaterat den inledande texten på FEN:s hemsida,
både den svenska och engelska. Diskussion förs huruvida FEN:s mejladress ska publiceras i
den inledande texten och man bestämmer att vidare diskussion ska föras vid kommande möte
kring hur man ska hantera funktonsadressen.
Den uppdaterade texten läses igenom och David Gray noterar redaktionella ändringar.
Diskussion förs om vidare översättningar av den svenska sidan och utöka informationen på
den engelska sidan, bl a nämns att utöka informationen och stödet till internationella studenter
samt till studenter som utför projekt utomlands.
§ 13 Kommunikation med verksamheterna
Föredragande: Tf. ordförande Janeth Leksell
Tf.ordförande meddelar att förfrågningar kommer sporadiskt, den senaste från engelskan.
Janeth Leksell har haft kommunikation med verksamheterna som ett särskilt uppdrag inom
FEN och i och med att hon avslutar sitt uppdrag i FEN behöver ny person för uppdraget utses.
Ärendet tas upp på kommande möte.
För den interna kommunikationen bestäms att man ska skapa ett Microsoft Team för FEN, där
kallelser, protokoll, verksamhetsuppdrag, verksamhetsberättelser och övriga dokument som
FEN ansvarar för kan publiceras.
§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.
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§ 15 Nästa möte
10 februari, 2021.
§ 16 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare

Justeras:

Janeth Leksell, tf. ordförande

Dara Rasoal, justeringsperson
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