HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2021-06-09

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 9 juni, kl. 09.30-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

Dara Rasoal, ordförande
David Gray, ledamot
Anna Cristina Åberg, ledamot
Jerker Westin, ledamot
Tom Edoff, studentledamot

Övriga

Ewa Zottelle Tseli, suppleant
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 Anna Cristina
Åberg, ledamot.
§ 3 Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av övriga frågor.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Ordförande informerar om sitt deltagande i webbinarium ”Erfarenheter av den nya
ordningen för prövning av avvikelser från god forskningssed”. Webbinariet
arrangerades av Sveriges universitets- och högskoleförbund:s (SUHF) expertgrupp för
etikfrågor tillsammans med Nämnden för prövning av avvikelser från god
forskningssed (NOF).
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NOF startade sin verksamhet 1 januari, 2020, och under 2020 prövade man 46
ärenden.
Vid Högskolan Dalarna ska uppkommen misstanke om oredlighet alternativt
avvikelser från god forskningssed hanteras i enlighet med Handläggningsordning för
hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed, HDa 1.22019/1538. Dessa ärenden ska beredas av högskolans Kommitté för god forskningssed
(KOF) där en representant från FEN ska ingå. Vem som ska representera FEN i KOF
kommer att utses vid kommande FEN-möte.
§ 6 Teams
Föredragande: Ordförande och Anders Forsman, dataskyddsombud
Ett Microsoft Team för FEN är bildat och Anders Forsman visar och informerar om hur man
kan använda plattformen. Man kommer överens om att dagordningen med underlagen samt
utlåtandena ska läggas i en mapp i teamet och att ledamöterna själva går in där och hämtar
upp underlagen inför mötet. Det nya arbetssättet införs från och med 23 september.
Presentationsmaterial och annan information som kan vara till nytta för nämndens arbete
kommer att läggas upp efter hand behov uppstår.
§ 7 Blanketter för ansökan till FEN
Föredragande: David Gray
Inbjuden: Ellinor Säfström, utvecklare
Nämnden har tidigare (möte 210512) tagit del av förslag till digitala blanketter för ansökan till
Forskningsetiska nämnden och synpunkter som lämnades då var:
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.
Syftet med att införa en digital process för ansökan till FEN är att den kan kopplas direkt till
diariet och säkerställa att ansökan som lämnas till FEN är fullständig vilket sparar tid för
studenterna.
Ellinor Säfström informerar om lösningen och noterar ytterligare synpunkter från FEN:
Namn på handledare och dess e-post ska finnas med på blanketten samt ruta för ifyllande om
att handledaren har tagit del av ansökan och godkänt inlämnande till FEN.
Ansökningsformuläret ska börja med ifyllande av egengranskningsblanketten (svarar man nej
på samtliga frågor behöver man inte gå vidare med sin ansökan).
Det efterfrågas även en digital ansökningsprocess för forskare, den kommer som nästa steg
när implementeringen studentblanketten är genomförd.
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§ 8 Hemsidan
Föredragande: Anna Cristina Åberg
Hemsidan har uppdaterats med tydligare hänvisning till information om behandling av
personuppgifter och kompletterats med en checklista för ansökan till FEN, dessa förändringar
har genomförts både på den svenska och den engelska sidan.
Samtliga ledamöter ges i uppdrag att titta igenom hemsidan och notera om det finns något
ytterligare som kan utvecklas eller behöver ändras.
§ 9 Kommunikation med verksamheterna
Föredragande: Ordförande
Följande datum bestäms för höstens möten:
Torsdagen den 23 september
Onsdagen den 20 oktober
Onsdagen den 17 november
Onsdagen den 15 december
§ 10 Mötesdatum för hösten 2021
Föredragande: Ordförande
Inget att meddela.
§ 11 Övriga frågor
Förfrågan från Interkulturellt centrum Dalarna (IKUD)
David Gray
Informerar om förfrågan från IKUD avseende datainsamling och behandling av
personuppgifter i ett projekt de ska genomföra. David Gray har bistått med synpunkter på
projektplanen och Anders Forsman har sett till behandlingen av personuppgifter och kan vara
behjälplig vid anmälan om behandling av personuppgifter.
Ordförande tjänstledig hösten 2021
Ordförande meddelar att han ska vara föräldraledig under hösten och kommer vara tillbaka till
mötet den 15 december. Under den tiden kommer viceordförande att träda in som ordförande.
§ 11 Nästa möte
23 september, 2021.
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§ 12 Mötet avslutas
Kerstin Göras, mötets sekreterare

Justeras:

Dara Rasoal, ordförande

Anna Cristina Åberg, justeringsperson
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