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Sammanträde med Vetenskapliga rådet 

Tid: 2021-05-25 kl. 13:15  

Plats: Online 

Närvarande: 

 

 

                           
Förhinder: 

 
Albert Westergren, prof., fo.chef, ordförande  
Cecilia Fagerström, prof., Linnéuniversitetet  
Elisabet Rothenberg, bitr.prof., intern ledamot  
Fanny Sundquist, sekreterare 
Maria Haak, prof., bitr. fo.chef   
Maria Nyberg, bitr.prof., extern ledamot 
 
Petra Lilja Andersson, bitr.prof., intern ledamot 
 

 
 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet. 
 
 
§ 1. Justeringsperson 
 
Maria Nyberg utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.  
 
 
§ 2. Dagordning  
 
Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 

§ 3. Protokoll från föregående sammanträde 
 
Ordförande redogör för protokollet från föregående sammanträde.  
 

PROTOKOLL 
2021-05-25 
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Forskningsprojekten Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa 
före, under och efter COVID-19 pandemin och Personcentrerad vård och ledarskap 
inom SÄBO - etiska utmaningar i ljuset av Covid-19 har beviljats finansiering för 
doktorand motsvarande 100% i 4 år, för antagning till höstterminen 2021.  
 
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 

§ 4. Jävsregler  
 
Diskussion kring forskningsplattformens jävsregler utifrån Fortes jävsregler. 
Kommentarer jävsregler: 
 

• Ta bort punkt (b) gällande att jäv uppstår ifall ledamot tillhör samma 
institution eller institut (eller enhet inom större institution eller institut) 
som den sökande.  

• Behöver framgå att det åligger ledamoten att anmäla jäv.  
 
Ett reviderat dokument med jävsregler ska diskuteras igen vid nästkommande 
sammanträde.  
 
 

§ 5. Bedömning av Steg 2 och doktorand-/licentiatansökningar 
 
Forskarutbildningen vid Högskolan Kristianstad har tagit fram ett utkast till 
kriterier för bedömning av ansökningar om projektstöd för doktorand. 
Dokumentet har bilagts dagens möte.  
 
Diskussion kring forskningsplattformens bedömningskriterier av steg 2 och 
doktorand-/licentiatansökningar. Kommentarer:  
 

• Begreppet ”god kvalitet” är svårt att tyda.   
• Understryka att ansökan ska vara tydligt skriven genom att det som 

beskrivs i A och B ska presenteras på ett tydligt sätt och vara väl 
underbyggt.  

 
Ett reviderat dokument ska diskuteras igen vid nästkommande sammanträde.  
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§ 6. Förslag till ersättare av ledamot Petra Lilja Andersson 
 
Petra Lilja Andersson har bett om att få avsäga sig sitt uppdrag som intern ledamot 
i Vetenskapliga rådet på grund av hög arbetsbelastning.  
 
Ordförande föreslår Lina Behm som ny ersättare. Rådet ställer sig positiva till 
förslaget.  
 
 

Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde äger rum 2021-08-31 kl. 13:15 – 15:00.   
 
 
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 

Justeras  

 

 

Maria Nyberg     

Ledamot      

 

 

 

 

Albert Westergren      

Ordförande   

Albert Westergren (7 Jun 2021 16:11 GMT+2)

Maria Nyberg (7 Jun 2021 18:19 GMT+2)
Maria Nyberg
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