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Sammanträde med Vetenskapliga rådet 

Tid: 2021-10-05 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  
Maria Nyberg, bitr.prof., extern ledamot  
 
Cecilia Fagerström, prof., Linnéuniversitetet  
 

 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet. 
 
 
§ 1. Justeringsperson 
 
Maria Haak 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 godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 4. Återrapport Att som vård/omsorgspersonal möta personer i sorg  
 
Projektet fortlöper enligt plan. Återrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
 
§ 5. Återrapport Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv  
 
Projektet har tilldelats två månader för sjuksköterska i verksamhet att använda 2021. 
Dessa timmar har inte använts enligt plan, men planeras att användas 2022. 
 
Återrapporten godkänns och läggs till handlingar. 
 
 
§ 6. Återrapport Personcentrering i hälsofrämjande interventioner  
 
Projektet fortlöper enligt plan. Återrapporten godkänns och lägg till handlingarna.  
 
  
§ 7. Slutrapport Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar  
 
Rådet önskar en sammanställning över hur beviljade medel har använts och hur det har 
fördelats inom forskargruppen. Ordförande kontaktar projektansvarig och ber om en 
komplettering. Rådet ger ordförande i uppdrag att avgöra om kompletteringen behöver 
tas upp i samband med nästkommande sammanträde eller inte.  
 
 
§ 8. Övrigt  
 
Ledamot Cecilia Fagerström har lämnat skriftlig återkoppling innan sammanträdet 
där hon bland annat lyfter problematiken kring projekt som i samband med 
pandemin inte har kunnat genomföra datainsamling enligt plan. I händelse av 
mindre projektaktivitet under året, kan en tydligare progress på kurser, då det gäller 
doktorand, efterfrågas alternativt och/eller en motivering/planering för hur de ska 
ta igen det som inte har genomförts under aktuell tid. Då det gäller doktorander 
hanteras detta genom den individuella studieplanen.  

Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde äger rum 2021-10-26 kl. 13:15 – 15:00.   
 
 
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 
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Justeras  

 

 

Maria Haak      

Ledamot      

 

 

 

 

Albert Westergren      

Ordförande   

Albert Westergren (13 Oct 2021 12:53 GMT+2)
Albert Westergren
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