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Sammanträde med Vetenskapliga rådet 

Tid: 2021-09-15 kl. 13:15  

Plats: Digitalt 

Närvarande: 

 

 

                           
Förhinder: 

 
Albert Westergren, prof., fo.chef, ordförande  
Elisabet Rothenberg, bitr.prof., intern ledamot  
Fanny Sundquist, sekreterare 
Jimmy Jensen, prof., extern ledamot 
Lina Behm, bitr.prof., intern ledamot 
Maria Haak, prof., bitr. fo.chef   
 
Cecilia Fagerström, prof., Linnéuniversitetet  
Maria Nyberg, bitr.prof., extern ledamot 
 

 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet. 
 
 
§ 1. Justeringsperson 
 
Lina Behm 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 
2021-09-15 
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Anna-Carin Karlsson, doktorand i projektet Personcentrerad vård och ledarskap 
vid särskilt boende – etiska utmaningar i ljuset av Covid -19, påbörjade sin 
doktorandtjänst den 1 september. Projektet Därför orkar vi - Sjuksköterskors 
arbetssituation och hälsa före, under och efter COVID-19 pandemin är i slutskedet 
av anställningsprocessen för deras doktorandtjänst.  
 
Jimmy Jensen hade fallit bort som närvarande ledamot i protokollet från 
föregående sammanträde.  
 
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
§ 4. Återrapportering Preventiva hembesök (Bilaga 1) 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation  
Ingen av ledamöterna redovisar något samarbete som anses påverka diskussionen.  
 
Diskussion och förslag till beslut  
Återrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
 
§ 5. Återrapportering Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och 
ungdomar (Bilaga 2) 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation  
Ingen av ledamöterna redovisar något samarbete som anses påverka diskussionen.  
 
Diskussion och förslag till beslut  
Projektets progress är god. Återrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
 
§ 6. Slutrapport Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer (Bilaga 3) 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Ingen av ledamöterna redovisar något samarbete som anses påverka diskussionen. 
 
Diskussion och förslag till beslut 
Projektets progress har varit mycket tillfredsställande. Slutrapporten godkänns och 
läggs till handlingarna.  
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§ 7. Reviderad version av Bedömningskriterier (Bilaga 4) 
 
Utifrån diskussionerna vid föregående sammanträde har blanketten 
Bedömningskriterier reviderats.  
 
Elisabet Rothenberg föreslår att Bedömningskriterierna bör utvärderas i 
Vetenskapliga rådet efter att de har använts i den pågående ansökningsprocessen.  
 
Godkänns och lägg till handlingarna. 
 
 
§ 8. Reviderad version av Jävsregler (Bilaga 5) 
 
Utifrån diskussionerna vid föregående sammanträde har blanketten Jävsregler 
reviderats. 
 
Godkänns och lägg till handlingarna. 
 
 
§ 9. Övrigt 
 
Forskningsplattformen har utlyst möjlighet för kvalificerade huvudhandledare att 
ansöka om projektstöd för doktorand. Projektstödet inkluderar två års (heltid) 
finansiering för forskarutbildning till licentiatexamen alternativt från 
licentiat/halvtid till doktorsexamen. Deadline för steg 2 och steg 3 ansökan 
inklusive doktorandtjänst är den 31 oktober. Den 2 november skickas 
ansökningarna till externa/interna granskare för bedömning av ansökningar med 
deadline den 19 november. Vid Vetenskapliga rådets sammanträde den 7 
december fattas beslut om tilldelning av medel. 
 

Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde äger rum 2021-10-05 kl. 13:15 – 15:00.   
 
 
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 
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Justeras  

 

 

Lina Behm      

Ledamot      

 

 

 

 

Albert Westergren      

Ordförande   

Albert Westergren (16 Sep 2021 08:25 GMT+2)
Albert Westergren

Lina Behm (16 Sep 2021 22:15 GMT+2)
Lina Behm
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