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Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté 
 
Närvarande:  
Erna Danielsson, ordförande 
Svante Holm, NAT (p. 39-45) 
Marie-France Champoux-Larsson, PSO 
Erika Schagatay, HLV (ersättare för Åsa Audulv) 
Mats Ainegren, KMT 
Solange Hamrin, MKV (suppleant) 
 
Frånvarande: 
Sofia Smolle, forskarstuderanderepresentant 
 
Övriga: 
Carina Wikstrand, ULS 
Staffan Hygge, EPM (p. 46) 
 
 
 
§ 39 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§ 40 Justerare 

Till justerare utses Erika Schagatay. Kommande mötens justerare utses enligt särskild lista. 
 

§ 41 Fastställande av dagordning   

Dagordningen fastställes enligt förslag 
 

§ 42 Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående mötes protokollet vilket läggs till handlingarna.  
 
§ 43 Granskningsärenden  

Inga granskningsärenden har inkommit.  
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§ 44 Hemsidan, diskussion kring förprövning lokalt 

Hemsidan ses över med frågeställningarna; Vad ska tas bort? Vad är felaktig men ska finnas 
kvar? Medarbetarportalen är under förändring och högermarginalen tas bort. Orsaken till 
ändringen är tillgänglighet på mindre skärmar, mobiler etc. Det vi har liggande till höger 
placeras antingen i anslutning till huvudtexten eller på särskilda sidor. Någon av bilderna 
ändras. Marie-France tar med sig frågan.  

För vidare översyn av hemsidan fördelas ansvar för olika sidor till deltagarna i kommittén.  

• ”För forskare”: Marie-France & Erika 
• ”Arbete på grund- och avancerad nivå”: Erna 
• ”Dokument och protokoll”: Erna 

Alla kommer med synpunkter inskickade via epost till Marie-France senast 15/11. Hon 
sammanställer och skickar sedan ut ett dokument med samtliga synpunkter till övriga 
medlemmar. Alla kan sedan inkomma med sina synpunkter senast 29/11. Marie-France 
ändrar hemsidan enligt dokumentet och meddelar Svante som testar sidan som användare. 
Vid nästa möte 3/12 går vi igenom den ”nya” hemsidan och gör ev. sista ändringar.  
 
§ 45 Ärenden som är undantagna etikprövning 

Diskussion av vilka ärenden som kan ligga till grund för en anvisning på vår hemsida med 
exempel på vad som inte faller under etikprövningslagen och därmed inte behöver sändas in 
för prövning. Två exempel från en lista med fler diskuteras. Dessa två exempel anses inte 
falla under lagen, under förutsättning att frivillighet och möjligheten att avbryta deltagandet 
utan konsekvenser tydligt klargörs i enlighet med Helsingforsdeklarationen. Motivering: 
Försöken innebär inga invasiva ingrepp eller påverkan på försökspersonen, inga känsliga 
personuppgifter hanteras. 

Exempel 1) 

Upplever atleter inom olika idrotter ”flow” tillstånd i samband med sin idrottsutövning? 
Metod: Förklaring för deltagare om vad flow innebär, skriftligt medgivande, följt av en 
semistrukturerad intervju om deltagaren upplevt flow. Ingen hälso- eller annan personlig 
information insamlas. Individuella data avidentifieras, och bara generella jämförelser mellan 
idrotter görs.  

Exempel 2) 

I samband med idrottsutövning, t ex före och efter träning eller tävling insamlas data icke 
invasivt, t ex  vilopuls, syremättnad, lungvolym, lungfunktion. Ingen hälso- eller annan 
känslig information insamlas. Syftet är att se om träningspasset påverkar de insamlade 
faktorerna. Information följs av skriftligt medgivande. Individuella data avidentifieras, och 
bara generella jämförelser görs.  
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Diskussion om intressanta punkter: 

Skriftligt medgivande är av betydelse ifall känsliga personuppgifter hanteras. Så krävs även 
etisk prövning. Detta gäller om känsliga uppgifter avidentifieras. 

Om mätningar används för att diagnostisera forskningspersonens hälsa, t ex om personen 
har astma, ska etikprövning ske. 

Fler exempel från olika områden kommer att diskuteras på kommande möte. 
 
§ 46 Besök av Staffan Hygge, EPM 

Staffan Hygge, vetenskaplig sekreterare vid Etikprövningsmyndigheten, EPM besöker mötet 
och redogör för förändringar i samband med det nya granskningssystemet som gäller från 
2019 och ytterligare förändringar som pågår. SH förklarar anledningen varför Prisma bytts 
ut och vad som ska komma istället. Det nya systemet som ersatt Prisma kommer att fortsätta 
användas med ytterligare utveckling och anpassning. Det kommer att finnas lathundar för 
beslutsmallar och det kommer bli mer likartat över landet, något som inte varit fallet hittills. 
Systemet är skräddarsytt att passa för EPM.  

Några viktiga punkter som tas upp: 

• Ansökan och information till forskningspersoner ska ges på svenska, pga. att lekmän 
sitter i EPM. Information till forskningsperson på andra språk ska finnas om det 
behövs, men denna översättning behöver inte sändas in vid prövning. 

• I all information till forskningspersoner ska rättslig grund för GDPR anges i text med 
hänvisning till EU-lagstiftning.  

• I information och samtycke till forskningspersoner ska samma rubrik på projektet 
användas som den som används i etikansökan. Projektplanen kan ha annan rubrik. 

• Texten ska begränsas i nya ansökningssystemet. Forskningsplan från större 
ansökningar kan inte användas som bilaga i prövningsansökan.  

• Studentarbeten kommer även fortsättningsvis att vara undantagna från granskning. 
Handledare svarar för att etiska regler tillämpas. Lokala etiska kommittéer kan komma 
att få en tydligare roll. 

• När börjar forskningen? - När man tar in den första forskningspersonen. Pilotstudier 
syftar inte till publicering, men i vissa fall kan dessa bli en del av den senare insamlade 
empirin. Därför är det viktigt att innan man påbörjar datainsamlingen ha funderat över 
vad som ska ingå i kommande publikationer 
 
 

En ny lag kring oredlighet inom forskningen träder i kraft 1 januari 2020. Ärenden lämnas 
till EPM där en särskild nämnd utses för att handlägga dem. Det kommer att vara en 
gemensam ordning för alla lärosäten. Universitetet eller högskolan förväntas inrätta en egen 
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oredlighetskommitté som inte är densamma som den forskningsetiska kommittén. Förslag 
lades fram att ett oredlighetskommitté bör inkludera en jurist och även att det kan vara bra 
om små lärosätena går ihop och hanterar varandras ärenden.  

Slutligen fördes en fortsatt diskussion kring vad som kan anses falla under etikprövnings-
lagen och inte. SH ger några exempel på var gränsen går. Om invasiva mätningar görs ska 
prövning ske. Om data som kan spåras till person samlas in (t ex fotavtryck) behövs 
prövning, men inte om ett oidentifierbart mått samlas in (t ex fotens längd), under 
förutsättning att ingen annan känslig information ingår. 
SH finns tillgänglig per mail för ytterligare diskussion och frågor som kan uppstå. 
 
§ 47 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 
 
 
§ 48 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. Nästa möte är 3/12 via Skype. 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Carina Wikstrand 
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