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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 14 april, 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 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  
• Ett Team-rum för FEN är beställt. 
• Nominera ledamöter till Etikprövningsmyndigheten (EPM) 

Ordförande meddelar att det inkommit anmodan från EPM att föreslå personer med 
vetenskaplig kompetens inom områdena psykiatri, neurologi, nationalekonomi, 
företagsekonomi, historia, statsvetenskap och genusvetenskap. Diskussion förs och 
efterfrågningar ska göras Nominering ska skickas till EPM senast den första maj.  
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Då ingen av FEN:s nuvarande ledamöter har något uppdrag hos EPM förs diskussion 
om att försöka knyta någon anställd vid HDa som är ledamot vid EPM till FEN för att 
få uppdateringar vad gäller aktuell lagstiftning, direktiv etc. 
 

• Ordförande meddelar att Statskontoret, på uppdrag av regeringen, ska undersöka 
statliga myndigheters arbetet mot korruption och har skickat ut en enkät till landets 
lärosäten. Ordförande har blivit kontaktad av HDa:s handläggare av enkäten Sverker 
Johansson för att bistå med information. Enkätsvaret finns att ta del av i diariet HDa 
1.4-2021/341. 
 

§ 6 Ansökan, student 
6a Projekt: “Mätning av normalkraft vid bakåtfall med eller utan fallteknik” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/422 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: ”Socialsekreterares bedömningar av föräldraförmågan hos föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/427 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: “Examining the ethical AI principle alignment process in the procurement of AI – 
Swedish municipalities” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/429 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.

 
6d Projekt: “Transsexuellas upplevelser av diskriminering i arbetslivet” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/428 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet.

 
 

§ 7  Hemsidan  
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
 
Anna Cristina Åberg meddelar att korrigeringar och rättelser av hemsidan har genomförts: 
Engelsk version av Blanketten för egengranskning är publicerad på FEN:s engelska sida. 
 
Dokumentet som bilagts med en engelsk version ska språkgranskas och publiceras på FEN:s 
engelska sida. 
 
Anders Forsman, dataskyddsombud, meddelar att han har fått indikationer på att länken till 
information om hantering av personuppgifter och dataskydd inte syns tillräckligt. Det är viktig 
information och man bestämmer att länken ska flyttas till ett lämpligare ställe på hemsidan 
och belysas med en rubrik. 
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§ 8  Kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Dara Rasoal, ordförande 
 
Diskussion förs kring hur FEN skulle kunna förtydliga sin roll i organisationen och vara 
behjälplig i synnerhet vad det gäller kvaliteten på ansökningarna för etisk granskning av 
studentarbeten, aktiviteter såsom att informera på forskningsseminarier, ingå som en del i den 
högskolepedagogiska utbildningen och workshops nämns. Ordförande och vice ordförande 
kommer att diskutera frågan vidare. 
 
Anders Forsman meddelar att han fått inbjudan från avdelningen Energi och byggteknik om 
att medverka i en workshop där bland annat behandling av personuppgifter och etisk prövning 
av studentarbeten finns med på agendan.  Workshopen är under planering och Anders ger en 
uppföljning vid kommande möte. 
 

§ 9  Övriga frågor 
 
Förfrågan från Högskola i Gävle (HiG) 
Ordförande meddelar att HiG skulle vilja använda vår blankett för egengranskning och FEN 
är positiva till om fler vill nyttja den. 
 
Vakanser 
FEN har fortfarande två poster som är obemannade, ledamot inom kompetensområdet 
naturvetenskap/teknik och suppleant inom kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk 
vetenskap. Påminnelse kommer att skickas ut till berörda prefekter. 
 
Återremitterat projekt ”Att vara anhörig till en person med demenssjukdom” 
HDa 7.1.1-2021/158 
Föredragande: Ordförande 
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet 
 

§ 10  Nästa möte 
 
12 maj, 2021. 

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