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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 12 maj, kl. 09.30--12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Dara Rasoal, ordförande  
 David Gray, ledamot 
 Jerker Westin, tjänstgörande ersättare 
 Tom Edoff, studentledamot 
 
Övriga  Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN 
 
Frånvarande  Anna Cristina Åberg, ledamot 
 
           

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Nämnden är beslutsför.  

§ 2 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses Jerker Westin, 
tjänstgörande ersättare. 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av övrig fråga. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Rektor har beslutat om ny ledamot inom kompetensområdet naturvetenskap/teknik och 

suppleanter inom kompetensområdena naturvetenskap/teknik och 
vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. 
 

• Ordförande meddelar att han ska vara föräldraledig under hösten och att ersättare 
behöver utses, ärendet behandlas vid nästa möte. 
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§ 6 Ansökan, student 
6a Projekt: “Transsexuellas upplevelser av diskriminering i arbetslivet” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/428 
Föredragande: David Gray 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: ”Religionens roll för migration: Afrikanska migrantkvinnor i de evangeliska 
kyrkorna i Bologna” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/534 
Föredragande: Dara Rasoal 
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: “Vuxnas andraspråkstalares upplevelser av språkinlärning och identitet” 
Dnr: HDa 7.1.1-2021/544 
Föredragande: Jerker Westin 
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet.

 

§ 7  Teams 
Föredragande: Ordförande 
 
Diskussion förs kring hur nämnden ska arbeta med Teams, det föreslås bland annat att 
utlåtanden, presentationsmaterial och handlingar inför möten ska läggas upp där. Kerstin 
Göras, nämndens sekreterare tillsammans med Anders Forsman, dataskydssombud ges i 
uppdrag att lämna förslag på struktur och vad som ska finnas i Teamet till kommande möte. 
 

§ 8  Blanketter för ansökan till FEN - förslag 
Föredragande: David Gray 
 
Nämnden har tagit del av förslag till digitala blanketter för ansökan till Forskningsetiska 
nämnden. De utgår från nämndens nuvarande blanketter men med skillnaden att de är digitala 
och är kopplade till diariet. Det går dessutom att villkora fält så att ansökan inte kan skickas 
om den inte är fullständig, vilket sparar tid för både nämnden och studenten/forskaren. Ellinor 
Säfström, utvecklare av blanketten, bjuds in till nästa möte för att informera mer och fånga 
upp eventuella synpunkter.  
Synpunkter som noteras vid detta möte är: 
Ta bort uppgift om personnummer. 
Lägga till att egengranskningsblanketten ska bifogas samt att egengranskningsblanketten ska 
kompletteras med uppgift om var data samla in, i Sverige eller utomlands. 
 

§ 9  Hemsidan - utgår 
 

§ 10  kommunikation med verksamheterna 
Föredragande: Ordförande 
 



HÖGSKOLAN DALARNA Protokoll  
Forskningsetiska nämnden 2021-05-12 
 
 

 3 

Anders Forsman har fått förfrågan om att delta i ett arrangemang av en workshop där 
datahantering och frågor om etik skulle finnas på agendan. Anders Forsman återkopplar på 
kommande möte om hur arrangemanget fortlöper. 
 
Anders Forsman ska träffa ämnet vård för att informera om behandling av personuppgifter.  
 

§ 11  Övriga frågor 
Ledamöter till Etikprövningsmyndigheten (EPM) 
På anmodan från EPM har FEN efterfrågat i organisationen om intresse finns för uppdrag som 
ledamot i EPM. Ingen har medgivit möjlighet att anta ett sådan uppdrag varför Högskolan 
Dalarna inte nominerar någon denna gång. 
 

§ 12  Nästa möte 
 
9 juni, 2021. 
 

§ 13  Mötet avslutas 
 
 
 
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Dara Rasoal, ordförande  Jerker Westin, justeringsperson 
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