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Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté 
 
Närvarande:  
Erna Danielsson, ordf Prorektor forskning 
Svante Holm, NAT 
Marie-France Champoux-Larsson, PSO 
Sofia Smolle, forskarstuderanderepresentant  
Erika Schagatay, HLV (ersättare för Åsa Audulv) 
Solange Hamrin, MKV (suppleant) 
 
Frånvarande: 
Mats Ainegren, KMT 
 
Övriga: 
Carina Wikstrand, ULS 
 
 
 
 
§ 30 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§ 31 Justerare 
Till justerare valdes Svante Holm. Till kommande möte görs en lista över justerare för de 
kommande mötena.  

 
§ 32 Fastställande av dagordning   
Som övrig fråga tillkom remissen för Rekommendation av kodex för forskningens integritet. 
I övrigt fastställdes dagordningen. 
 
§ 33 Föregående protokoll 
Den presentation som omnämns kommer att hållas av Marie-France vecka 39,  24 september.  
Även nästa vecka håller hon en presentation kring etik i forskning på en gymnasieskola i 
Östersund.  
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 34 Granskningsärenden  
Inga granskningsärenden har inkommit. 
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§ 35 Planering för heldagsmöte 22 oktober 
Nästa möte, den 22 oktober, är ett heldagsmöte där Staffan Hygge, vetenskaplig sekreterare 
vid EPM Gävle är inbjuden. Han deltar från lunch och under eftermiddagen. Kommittén bör 
sammanställa några frågeområden som han kan fokusera kring.  
 
Följande områden föreslogs skickas vidare till Staffan (i kortform) 

• Relationen och roller mellan EPM och de lokala lärosätets kommitté.  
Har EPM:s roll förändrats efter GDPR och hur ser vår lokala roll ut framöver? Hur 
samarbetar EPM och den lokala kommittén? 
Det finns förslag på att lärosätena ska vara proaktiva men även reaktiva om 
misstanke finns om avvikelser.   
Måste man ansöka i den lokala kommittén även om den forskning man vill bedriva 
inte faller under lagen för prövning? Det finns gråzoner som behöver belysas.  
Lokal prövning kan ändå behövas inom samarbeten eller pga. lokala regler.  

• Det nya ansökningssystemet 
Hur kommer det att fungera?  Hur påverkar det nya systemet forskarnas arbete samt 
den lokala kommitténs arbete? Hur kommer ansökningsprocessen se ut i det nya 
systemet? Systemet i Prisma fungerar inte bra, vad blir det bättre i det nya?  

• Var ligger gränserna för etikprövning, kan vi hitta de gränserna tydligt? Lagen ger 
stöd för vad som är känsliga personuppgifter. Andra frågor kan vara mer 
problematiska.  
Bedömningar att det inte faller under etikprövnings-lagen kan göras lokalt. Vi kan 
dock ej bedöma om det faller under lagen utan bara att det är bedömt mot 
etikprövnings-lagen. Formuleringar finns i dokument på kommitteens hemsida. 

• Hur har EU-lagstiftningen påverkat EPM:s granskning? 
I så fall på vilket sätt? 

• Aviserade lagändringar avseende oredlighet i forskningen, hur kommer 
ansvarsfördelningen mellan EPM och lärosätena att se ut?  

 
På förmiddagen den 22 oktober har kommittén eget möte mellan 10.30 – 12:00.  
Förslag till agenda för förmiddagen:  

• Ev. granskningsärenden 
• Diskussion kring hur en förprövning lokalt kan ske.  

Några få inledande frågor kan hjälpa kommittén avgöra om prövning för ett 
forskningsprojekt krävs eller ej. Det vore bra att på hemsidan beskriva några 
prejudikat och exempel på prövningsfall.  

• Hur kan vi enklare presentera ärenden som är undantagna etikprövningar 
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Visa upp bra exempel och formuleringar på hemsidan. 

• Hemsidan, titta igenom tillsammans 
Se mer nedan, § 36. 

 

Information till doktorander: Ingrid har tidigare informerat doktorander som startar sin 
utbildning bland annat kring etik. Det vore bra att fortsätta med detta. Det görs på olika sätt 
på institutionerna. Vissa har även information på grund- och magisterkurser. Diskussion och 
information kring detta föreslås införas på samtliga håll. Detta är en punkt att ta upp på ett 
kommande möte, efter oktobermötet. Ingrid kan inbjudas att delta vi detta tillfälle.  

 

§ 36 Hemsidan 

Svante har gått igenom sidan och skickat synpunkter:  
Flera av länkarna till tex. till kodex och EPM var bra. När han letade efter en blankett för 
etikprövning så saknas en länk till lokal blankett. Det saknas även en förklaring om EPM. 
Länkar till olika dokument behöver bli tydligare.  
På det som handlar om arbeten på grund- och avancerad nivå finns en länk till dokument 
och mallar, men man kommer till huvudsidan för mallar. Texten behöver skrivas om så det 
är tydligt var man hamnar.  
Vi behöver lägga in information kring oredlighet inom forskning. Den nya 
hanteringsordningen samt rekommendationerna av kodex för forskningens integritet 
kommer att påverka vad som står här.  
Till nästa möte behöver vi fundera över vad vi behöver på hemsidan, vad ska synas mest och 
vad ska tonas ner. Hur öppet ligger dokument och texter? Erna ger exempel på sådant som 
ev. ska gömmas. Strukturen nu är bra. En diskussion tas sedan 22 oktober, förslagsvis i 
smågrupper. 
 
 
§ 37 Övriga frågor  
 
Remiss över Rekommendation av kodex för forskningens integritet 
Ett förslag är ute på remiss från SUHF. Det handlar om hur oredlighet i forskning ska 
hanteras och det delade ansvaret mellan EPM och lokala kommittéer.  
 
Många frågor och reflektioner på remissen togs upp och följande föreslogs läggas som 
kommentarer till remissen:  

Vad blir den forskningsetiska kommitténs roll? Är det kommitténs arbete man talar om i 
Hanteringsordningen, är det vår grupp? Det finns en osäkerhet om hur man tar ärenden 
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vidare och vad som ska stanna på lärosätet. Hur kommer frågorna om oredlighet in och hur 
ska de gå vidare i systemet? Vem anmäler misstanken? Vad behöver granskas? Ej tydligt i 
remissen!  
Behöver vi en särskild nämnd lokalt eller ska oredlighetsärenden gå till den forskningsetiska 
kommittén? Gruppen tycker att oredlighetsärendena initialt ska hamna i kommittén, för att 
sedan kanske tas vidare av andra instanser. Det vore bra att illustrera hur olika ärenden ska 
hanteras, vad ska gå vidare till nationell nämnd och vad ska hanteras internt. Det ska vara 
tydligt hur ärenden går.  
Samarbete mellan lärosäten är önskvärt och där ska de olika lärosätena ta varandras 
ärenden. Arbetsgrupper kan tillsättas med ett par representanter från resp. lärosäte. 
Grupperna kan sedan skapa rimliga arbetsprocesser.  
Hur påverkar mängden ärenden kommitténs arbete? Här kommer fler och svårare ärenden 
in. Hur omfattande kommer detta bli? Vad får det här för konsekvenser? Behöver gruppen 
kompletteras med nya roller? 
Det är viktigt att ärenden snabbt kommer till nationell nivå och att opartiska får ta ärendet 
vidare.  
Bra att tydliggöra vad etikprövning är.  
 
Erna kommer att sätta samman kommentarer från mötet. Om fler synpunkter vill lämnas 
kan de skickas in till Erna efter mötet. Ett samlat svar ska lämnas in senast 9 oktober.  
Ett förlag från gruppen: Kontakt kan med fördel tas med andra lärosäten kring hur de ser på 
remissen och hur vi eventuellt kan samarbeta. 
 
§ 38 Mötets avslutande och nästa möte 

Ordförande avslutade mötet.  
Nästa möte är den 22 oktober vilket är ett heldagsmöte med Staffan Hygge som inbjuden 
gäst.  Till det mötet bjuds några fler personer in. Svante ordnar med lämplig lokal.  
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Carina Wikstrand 
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