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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 10 mars, kl. 10.00-12.00 
  
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 Anna 
Cristina Åberg. 
 

§ 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: “Att vara anhörig till en person med demenssjukdom” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/158 
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Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: “ Patientresan – upplevelser under vägen från symptom till diagnos med 
neuroendokrina tumörer” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/225 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: “Vårdpersonalens uppfattningar om och erfarenheter av förhandsplanering av 
vård inom primärvård – en intervjustudie” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/292 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.

 
6d Projekt: “Undersökning av utlandsfödda elevers attityder till engelska som språk och som 
skolämne” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/293 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet.

 
6e Projekt: “Uppföljning på huruvida deltagare i projektet Vintercyklisten utför aktiv 
transport nu 7 år senare” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/298 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet.

 
6f Projekt: “Innebandyklubbors flex påverkan på bollens hastighet vid handled och slagskott” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/295 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 6 till protokollet.

 
6g Projekt: “Skottprecision i fotboll” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/299 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 

Beslut: I enlighet med bilaga 7 till protokollet.
 

6h Projekt: “Effekten av upprepade cyklingspositionsförändringar mellan sittande och 
stående position på metabol belastning” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/300 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
 
Beslut: I enlighet med bilaga 8 till protokollet.

 
6i Projekt: “Elitidrrottares riktningsförmåga i olika hastigheter” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/301 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
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Beslut: I enlighet med bilaga 9 till protokollet.
 

6j Projekt: “Rörelseekonomins akuta förändring under olika träningsperioder” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/303 
Föredragande: Dara Rasoal 

Beslut: I enlighet med bilaga 10 till protokollet 

 

§ 7  Ansökan, forskare 
7a Projekt: “Samhällsorientering med boken Om Sverige” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/226 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 11 till protokollet.

 

§ 8 Enkät från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning   
Föredragande: Ordförande 
 
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) ska årligen rapportera till regeringen 
om nämndens avgöranden samt uppgifter från lärosätena om avvikelser från god 
forskningssed därav har Högskolan fått ett frågeformulär från Npof att besvara. 
 
Prorektor Jörgen Elbe är handläggare och ska sammanställa svar till Npof och efterfrågar 
synpunkter från FEN. 
 
FEN har tagit del av förslag till svar och har inget övrigt att tillägga. 
  

§ 9  Hemsidan  
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
 
För att kunna vara uppdaterad vad gäller statusen på FEN:s hemsida poängteras att det 
behöver meddelas när något ändras på hemsidan, exempelvis vid en genomgång av dokument 
på FEN:s hemsida fann man att ett dokument bilagts med en engelsk översättning utan 
hänvisning om att den fanns. Olyckligt givet att den borde finnas på den engelska sidan och 
göras tillgänglig för engelskspråkiga samt att nämnden vill att översättningar ska granskas av 
någon med kompetens inom forskningsetisk. Dokumentet kommer nu att granskas och göras 
tillgänglig på den engelska sida. 

§ 10  Kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Dara Rasoal, ordförande 
 
Ordförande väcker frågan om riktade informationssatsningar för verksamheten. 
Vid efterfrågan från verksamheten kan Anders Forsman och David Gray anta uppdraget givet 
att möjlighet finns. 
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§ 11  Övriga frågor 
 
Dialog med rektor 
Ordförande har varit på verksamhetsdialog med rektor där man gick igenom 
verksamhetsberättelsen för FEN. 
 
Film Fusk och gråzoner 
Anna Cristina Åberg meddelar att filmen är förmedlad inom forskningsområdet där hon 
verkar. Övriga ledamöter kommer att göra detsamma. 

 

§ 12  Nästa möte 
 
14 april, 2021. 
 

§ 13  Mötet avslutas 
 
 
 
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Dara Rasoal, ordförande  Anna Cristina Åberg, justeringsperson 
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