
HÖGSKOLAN DALARNA Protokoll  
Forskningsetiska nämnden 2021-11-17 
 
 

 1 

 
 

Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 17 november, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Anna Cristina Åberg, ledamot, tf ordförande 
 Jerker Westin, ledamot 
 Roger Melin, tjänstgörande ersättare 
 Peter Nilsson, tjänstgörande ersättare 
  
Övriga  Ewa Zottelle Tseli, suppleant 
  
 
Frånvarande David Gray, vikarierande ordförande  
 Maria Taxell Stolts, studentrepresentant 
 Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN 
           

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

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

§ 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 
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Undersöka en metod för gruppindelning till distansträning för cyklister på 
idrottsgymnasium (Pilotprojekt) 
HDa 7.1.1-2021/1210 
Föredragande: Anna Cristina Åberg  
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 
 

§ 7  Återkoppling ansökningsformulär 
Föredragande: Ordförande 
 
Mötets deltagare får i uppdrag att under kommande vecka testa formulärets funktion, 
synpunkter lämnas till ordförande med kopia till sekreteraren. Blanketten för egengranskning 
fungerar bra. 
 

§ 8  Inför planeringshalvdagen 15 december 
Föredragande: Ordförande 
 
FEN har det ordinarie mötet på förmiddagen 15/12, kl 09.30-12.00. Efter mötet inleds 
planeringsdagen med en gemensam lunch för samtliga medlemmar i FEN och programmet för 
planeringsdagen startar kl 13.00. Det ordinarie mötet och planeringsdagen genomförs 
företrädesvis fysiskt med möjlighet att delta via Zoom. 
 
Program för planeringsdagen diskuteras och följande föreslås: 

1. Information om vad som är nytt inom etikprövning samt hur praxis utvecklas, bjuda in 
Renée Flacking, ledamot i Etikprövningsmyndigheten (EPM). 

2. God forskningssed som tema för ett lunchseminarium, bjuda in Fredrik Karlsson, 
tidigare ordförande i FEN numera forskningsetikrådgivare på Kungliga tekniska 
högskolan (KTH). 

3. Forskaretik och miljö/hållbar utveckling, framtida tema för ett lunchseminarium? 
4. Digital ansökningsblankett, bjuda in Ellinor Säfström, utvecklare av blanketten. 

 
Diskussion förs om att bjuda in medarbetare som FEN har ett närmare samarbete med till 
lunchen och planeringsdagen.  
 
Ordförande sammanställer programmet. 

§ 9  Övriga frågor 
 
Studentarbete 
Roger Melin 
Fråga ställs huruvida ett studentarbete inom religionsvetenskap behöver etikgranskas eller ej. 
Studien behandlar inte känsliga personuppgifter däremot behövs en anmälan om behandling 
av personuppgifter göras till högskolans personuppgiftsombud. 
 
Ledamöter - genomgång av mandaten inför 2022 
Ordförande 



HÖGSKOLAN DALARNA Protokoll  
Forskningsetiska nämnden 2021-11-17 
 
 

 3 

Mandaten för David Gray, Dara Rasoal och Peter Nilsson löper ut vid årsskiftet. David Gray 
och Peter Nilsson ställer upp för en ny period däremot behöver ersättare för Dara Rasoal 
utses. Meddelande om detta har skickats till berörda prefekter som ska lämna förslag på 
ersättare till rektor senast den 13 december. 
 

§ 10  Nästa möte 
 
15 december, möte samt planeringshalvdag, kl 09.30-16.00. 
 

§ 11 Mötet avslutas 
 
 
 
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anna Cristina Åberg, tf. ordförande  Jerker Westin, justeringsperson 
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