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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid onsdagen 15 december, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Sammanträdesrum Karin Larsson och Zoom 
   
Närvarande David Gray, vikarierande ordförande 
 Anna Cristina Åberg, ledamot 
 Jerker Westin, ledamot 
 Peter Nilsson, tjänstgörande ersättare 
  
Övriga  Ewa Zottelle Tseli, suppleant 
 Anders Forsman, dataskyddsombud, adjungerad till FEN 
 
Frånvarande  Maria Taxell Stolts, studentrepresentant 
  
           

§ 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. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Inga meddelanden 
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§ 6  Ansökan, student 
6a Projekt: ”Fanfictionmoment i undervisningen i tyska och franska, årskurs 9” 
HDa 7.1.1-2021/1248 
Föredragande: David Gray  
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 
6b Projekt: ”Föräldrars upplevelser av när sjuksköterskor inom barnhälsovården samtalar 
om övervikt hos deras barn – en kvalitativ studie” 
HDa 7.1.1-2021/1267 
Föredragande: Jerker Westin  
Beslut: I enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

 
6c Projekt: ”Hur upplever patienter med utmattningssyndrom digital fysioterapeutisk 
behandling?” 
HDa 7.1.1-2021/1328 
Föredragande: Anna Cristina Åberg  
Beslut: I enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

 
6d Projekt: ”Effekten av komplex träning av rörlighet och rörelsekontroll för styrkelyftare 
med subacroniell smärta – en singel subject studie” 
HDa 7.1.1-2021/1351 
Föredragande: Anna Cristina Åberg 
Beslut: I enlighet med bilaga 4 till protokollet. 

 
6e Projekt: ”Upplevelse av hindrande och motiverande faktorer till vidmakthållande av ökad 
fysisk aktivitet efter en träningsintervention bland äldre patienter med förhöjd fallrisk – en 
kvalitativ intervjustudie” 
HDa 7.1.1-2021/1353 
Föredragande: Peter Nilsson  
Beslut: I enlighet med bilaga 5 till protokollet. 

 
6f Projekt: ”Stöd för ökad fysisk aktivitet till kvinnor som får kurativ behandling vid 
bröstcancer – en deskriptiv intervjustudie” 
HDa 7.1.1-2021/1358 
Föredragande: David Gray  
Beslut: I enlighet med bilaga 6 till protokollet. 

 
6g Projekt: ”Hur personer med långvarig ländryggssmärta upplever möten med vården – 
kvalitativ intervjustudie i primärvårdskontext” 
HDa 7.1.1-2021/1367 
Föredragande: Jerker Westin  
Beslut: I enlighet med bilaga 7 till protokollet. 

 
 

7  Återkoppling ledamöter/ordförande 
Föredragande: Ordförande 
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Mandaten för ledamöterna inom kompetensområdena humaniora/samhällsvetenskap samt etik 
och mandatet för suppleanten inom etik löper ut vid årsskiftet. Begäran om förslag till 
ersättare har skickats till berörda prefekter. 
 
Det saknas fortfarande förslag ersättare och för att kunna upprätthålla nämndens verksamhet 
och ha mandaten bemannade för de ordinarie ledamöterna avser FEN att föreslå rektor att 
besluta om följande förändring: 
 Anna Cristina Åberg, ledamot inom kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk 

vetenskap, föreslås byta kompetensområde till etik, då hon har stor erfarenhet av 
området. 

 Elena Zottelle, suppleant inom kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap 
föreslås bli ordinarie ledamot inom samma område. 

 
Utöver dessa förslag på förändringar kommer rektor att föreslås förnya följande mandat: 
 David Gray, ledamot inom humaniora/samhällsvetenskap 
 Peter Nilsson, suppleant inom etik. 

 
Med dessa förändringar är ett uppdrag vakant: suppleant inom vårdvetenskap/medicinsk 
vetenskap, begäran om förslag kommer att skickas till prefekten för Institutionen för hälsa och 
välfärd. 
 
Sekreteraren framställer nödvändiga beslut. 
 
  

§ 8  Mötestider våren 2022 
Föredragande: Ordförande 
 
Följande datum beslutas för vårens möten, mötestid för samtliga möten är kl 09.30-12.00: 
9/2 
9/3 
6/4 med efterföljande lunchseminarium  
11/5 
8/6 

§ 9  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmälda. 
 

§ 10  Nästa möte 
9 februari, 2022, kl 09.30-12.00. 
 

§ 11 Mötet avslutas 
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Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
David Gray, vikarierande ordförande  Anna Cristina Åberg, justeringsperson 
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