HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2021-10-20

Möte med Forskningsetiska nämnden
Tid

onsdagen 20 oktober, kl. 10.00-12.00

Plats

Zoom-mötesrum

Närvarande

David Gray, vikarierande ordförande
Anna Cristina Åberg, ledamot
Jerker Westin, ledamot

Övriga

Ewa Zottelle Tseli, suppleant

Frånvarande

Maria Taxell Stoltz, studentrepresentant
Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
§ 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 övrig fråga.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Information/meddelanden
• Stöd för etikfrågor – med anledning av frågor från Forskningsstödet kring stöd för
etikfrågor anordnades det ett möte med representanter från Forskningsstödet och FEN,
närvarande från Forskningsstödet var prorektor Jörgen Elbe och dekan Linda Vixner
och från FEN vikarierande ordförande David Gray, ledamot Anna Cristina Åberg och
sekreterare Kerstin Göras.
Diskussionen kretsade kring forskarnas behov av stöd kopplat till FEN:s uppgifter.
FEN informerade om att dess primära uppgift är att ge stöd till studenter samt ge stöd
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till forskare i form av etiska bedömningar av forskning som inte omfattas av
etikprövningslagen. Övrigt stöd som FEN ger är uppsökande verksamhet hos
avdelningar och ämnesgrupper, informativ hemsida och anordnar lunchseminarier på
olika teman mot olika målgrupper. Forskningsstödet framförde att forskarna har bland
annat behov av stöd i processen för att ansöka om etikprövning hos
Etikprövningsmyndigheten (EPM) och i frågor kring GDPR.
FEN har inte resurser att vara behjälpliga i ansökningsprocessen för etikprövning hos
EPM och avseende GDPR så ligger det inte inom FEN:s ansvar men samarbete med
högskolans Dataskyddsombud finns.
Sammanfattning av mötet är att man inom forskningsstödet bör konkretisera vilket
stöd som efterfrågas samt att prorektor meddelade att det kan finnas möjligheter för
FEN att få stöttning om man vill genomföra särskilda utbildningsinsatser.
•

Planeringsdag – med anledning av upphävda Corona-restriktioner finns nu möjlighet
att starta upp lunchseminarierna igen och mötet med Forskningsstödet påvisade att
behov av utbildningsinsatser finns. Därav bestäms att FEN:s möte den 15 december
utökas med en planeringshalvdag, möte mellan kl 09.30-12.00, gemensam lunch och
planeringshalvdag kl 13.00-16.00. Ett tema som föreslås för ett lunchseminarium är
God forskningssed med redovisning av goda exempel. Anna Cristina Åberg uppdrar
sig att bjuda in Fredrik Karlsson, fd ordförande för FEN och författare till rapporten
”Utredning av Högskolan Dalarnas system för att upprätthålla god forskningssed och
utreda oredlighetsärenden” till planeringshalvdagen.

§ 6 Blanketter för ansökan till FEN - förslag
Föredragande: David Gray
Inbjuden: Ellinor Säfström, utvecklare
FEN har tidigare lämnat synpunkter på förslag till digital blankett för ansökan till FEN och
dessa är nu beaktade i förslag.
Diskussion förs kring egengranskningsblanketten och man kommer överens om att ha den
separat och att enbart vid ett svar JA fortsätter sökande med ansökningsblanketten samt
bifogar egengranskningsblanketten.
Ellinor Säfström, redogör för den digitala processen i sin helhet:
1. Sökande ansöker via blankett på FEN:s hemsida.
2. Ansökan genererar ett ärende i diariet och studenten för ett svar om att ansöka är
mottagen.
3. Nämndens sekreterare hämtar ansökan ur diariet och skapar dagordningen.
4. Beslut och inkomna rättelser expedieras via diariet.
§ 7 Återkoppling från möte om forskningsstöd
Föredragande: Ordförande/sekreterare
Se meddelanden.

2

HÖGSKOLAN DALARNA
Forskningsetiska nämnden

Protokoll
2021-10-20

§ 8 Utse representant till Kommittén för god forskningssed (KOF)
Föredragande: Ordförande
Vikarierande ordförande David Gray är FEN:s representant i KOF. En anmälan om misstänkt
oredlighet/avvikelse från god forskningssed har inkommit till högskolan och i och med att
dessa ärenden ska hanteras skyndsamt och att FEN inte utsett någon representant föll
uppdraget på nämndens ordförande.
Ärendet är under utredning och KOF:s uppdrag är att förse rektor med underlag för beslut om
ärendet ska föras vidare till den Nationella oredlighetskommittén alternativt till Högskolan i
Gävle eller läggas ner, i enlighet med högskolans Handläggningsordning för hantering av
oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed.
Ordförande återkommer i ärendet.
§ 9 Övriga frågor
Film om forskningsfusk
Anna Cristina Åberg
Informerar om film om fusk och plagiat inspelad vid Uppsala universitet som är riktad till
studenter. Den finns både på svenska respektive engelska och är textad och högskolan får
använda den för FEN och i undervisningen.
Diskussion förs kring hur filmen bäst förmedlas och man kommer överens om att fortsätta
diskussionen på planeringshalvdagen. Förslag för vidare diskussion är om den ska publiceras
på FEN:s hemsida under Forskaretik med en ny underrubrik för studenter samt om att
eventuellt ändra rubriken Forskaretik till God forskningssed.
§ 10 Nästa möte
17 november
15 december, möte samt planeringshalvdag, kl 09.30-16.00.
§ 11 Mötet avslutas

Kerstin Göras, mötets sekreterare

Justeras:

David Gray, vikarierande ordförande

Anna Cristina Åberg, justeringsperson
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