
HÖGSKOLAN DALARNA Protokoll  
Forskningsetiska nämnden 2021-02-10 
 
 

 1 

 
 

Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 10 februari, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Dara Rasoal, ordförande  
 David Gray, ledamot 
 Jerker Westin, tjänstgörande ersättare 
 Anna Cristina Åberg, ledamot 
 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 David 
Gray. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• TEAMS-plattform 

Ordförande meddelar att det vore bra med en plattform där FEN kan samla sin 
information, kallelser, protokoll, dokument etc. Nämndens sekreterare kommer att 
tillse att en sådan plattform skapas. 
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§ 6 Ansökan, student 
6a Projekt: “ Betygens påverkan på elevers motivation att lära sig engelska i årskurs 6” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/148 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: “ Nurse's experiences of work-related stress. A quantitative interview study” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/159 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: “Sjuksköterskans roll i samverkan med andra professioner vid fallprevention” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/160 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.

 
6d Projekt: “Anhörigas upplevelser av första hembesöket från demensteamet i samband med 
demensutredning” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/164 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet.

 
6e Projekt: “Utmattningssyndrom och respirationsundersökning med Global Body 
Examination: intrabedömmarreliabilitet och korrelation med besvärsgrad” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/165 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet.

 

§ 7  Ansökan, forskare 
7a Projekt: “Uppgifter som skapar begreppsliga utmaningar i matematik” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/1400 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 6 till protokollet.

 
7b Projekt: “ Stress och copingstrategier bland socialsekreterare” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/162 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 7 till protokollet.

 
7c Projekt: “Flerspråkighet och familjespråkpolicy” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/163 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 8 till protokollet.
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§ 8 Film – textning   
Föredragande: Anders Forsman, dataskyddsombud och representant i styrgruppen för 
tillgänglighet till Digital Offentlig Service (DOS) vid Högskolan Dalarna 
 
Med anledning av att det textningsprogram som finns tillgängligt vid Högskolan ännu inte är 
tillfyllest har Anders Forsman väckt frågan i styrgruppen för DOS om hur man kan gå till 
väga för att ändå förmedla filmen ”Fusk och gråzoner” av docent Stefan Eriksson i väntan på 
bättre verktyg. 
 
Möjlighet finnas att förmedla filmen internt, på sidor som kräver inloggning. Nämndens 
sekreterare skickar filmen till nämndens ledamöter för publicering inom deras organisationer. 
  

§ 9  Hemsidan – översättning till engelska 
Föredragande: Anna Cristina Åberg och David Gray 
 
David Gray har översatt ”Blankett för etisk egengranskning”, finns synpunkter delges dessa 
David. Blanketten kommer att publiceras på FEN:s engelska sida. 
 
Det har uppmärksammats att vissa länkar på FEN:s hemsida är felaktiga, nämndens 
sekreterare kontaktar Kommunikationsavdelningen för åtgärd med begäran om återkoppling.  
 
För att kunna vara uppdaterad vad gäller statusen på FEN:s hemsida vill man framledes att 
Kommunikationsavdelningen meddelar när något ändras. 
 

§ 10  Kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Dara Rasoal, ordförande 
 
Dara Rasoal meddelat att han tillsammans med Anders Forsman kommer att fortsätta 
uppdraget med kontakterna med verksamheten efter att Janeth Leksell som tidigare hade 
uppdraget tillsammans med Anders slutat.  
 

§ 11  Övriga frågor 
 
Ärenden/frågor till FEN 
Frågor till FEN hänvisas till fen@du.se där de besvaras via e-post.  
 
Ansökan till FEN e-postas till fen@du.se, ansökan ska alltid skrivas på svenska däremot kan 
informationsbrevet anpassas. 
 
Frågor uppkomna i samband med kommunikationerna med verksamheterna kan i många fall 
hänvisas till FEN:s hemsida. 

mailto:fen@du.se
mailto:fen@du.se
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§ 12  Nästa möte 
 
10 mars, 2021. 
 

§ 13  Mötet avslutas 
 
 
 
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Dara Rasoal, ordförande  David Gray, justeringsperson 
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