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Sammanträde med Vetenskapliga rådet 

Tid: 2021-04-12 kl. 11:00  

Plats: Online 

Närvarande: 
 
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 
 
Elisabet Rothenberg utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll.  
 
 
§ 2. Dagordning  
 
Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
§ 3.Anmälan om jäv 
 
Då ordförande är jävig i § 5 - § 9 utses Cecilia Fagerström till ordförande för de 
punkterna. Maria Haak är jävig i § 5 - § 9, Maria Nyberg är jävig i § 5 och Petra Lilja 
Andersson är jävig i § 7 och § 9B.  

PROTOKOLL 
2021-04-12 
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§ 4. Protokoll från föregående sammanträde 
 
Ordförande redogör för protokollet från föregående sammanträde.  
 
Projektet Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos ungdomar har tilldelats 
forskningstid efter att rådet godkände komplettering av Steg 3 ansökan vid 
föregående möte.  
 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
 

§ 5. Steg 2 ansökan: Hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar (Bilaga 1) 
 
*** Albert Westergren, Maria Haak och Maria Nyberg anmäler jäv och lämnar 
rummet *** 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion 
Rådet bedömer att forskargruppens ämneskunskap behöver stärkas och utökas 
med någon forskare med kompetens inom implementering. Vidare diskuteras att 
beskrivningen av genomförandet måste utvecklas, bland annat beskrivning av 
deltagare och vilken åldersgrupp som avses. Rådet ställer sig även tveksamma till 
BMI - Body Mass Index och dess roll för att mäta effekt i studien. Rådet saknar 
socialdemografiska aspekters betydelse för hälsa i bakgrund och metod.  
 
Förslag till beslut 
Vetenskapliga rådet bedömer att projektet inte håller tillräckligt god vetenskaplig 
kvalitet och har begränsad genomförbarhet och därför ej bör tilldelas medel från 
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Ordförande kommer att 
återrapportera de framkomna synpunkterna till projektledaren. 
 
*** Maria Nyberg kallas åter till rummet *** 
 

§ 6. Steg 2 ansökan: Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa 
före, under och efter COVID-19 pandemin (Bilaga 2) 
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Deklaration av samarbete eller annan relation 
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion 
Projektet ligger i linje med forskningsplattformens intentioner och uppfyller 
bedömningskriterierna. Rådet bedömer dock att forskargruppen behöver 
tydliggöra begreppen COVID-19, personcentrering samt salutogent perspektiv och 
deras förankring i projektet, annars bör de få mindre fokus i ansökan. Vidare 
bedömer rådet att forskargruppens ämneskunskap delvis behöver stärkas 
ytterligare med kompetens gällande sjuksköterskans profession. 
 
Förslag till beslut 
Vetenskapliga rådet bedömer att projektet håller god vetenskaplig kvalitet, är 
genomförbart och bör tilldelas medel från Forskningsplattformen för Hälsa i 
Samverkan. Ordförande kommer att återrapportera rådets diskussion till 
projektledaren. 
 

§ 7. Steg 2 ansökan: Personcentrerad vård och ledarskap inom SÄBO - etiska 
utmaningar i ljuset av Covid-19 (Bilaga 3) 
*** Petra Lilja Andersson anmäler jäv och lämnar rummet *** 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion 
Projektet ligger i linje med forskningsplattformens intentioner och uppfyller 
bedömningskriterierna. Rådet upplever dock en obalans kring hur man 
problematiserat media och hur man sedan tagit upp det i frågeställningar samt 
metod. Rådet upplever en otydlighet kring hur studien är kopplad till PERLE samt 
den förväntande nyttan. 
 
Förslag till beslut 
Vetenskapliga rådet bedömer att projektet håller god vetenskaplig kvalitet, är 
genomförbart och bör tilldelas medel från Forskningsplattformen för Hälsa i 
Samverkan. Ordförande kommer att återrapportera rådets diskussion till 
projektledaren. 
 

*** Petra Lilja Andersson kallas åter till rummet *** 
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§ 8. Steg 2 ansökan: Färdighetsträning för vård - och omsorgspersonal i att 
samtala personcentrerat (Bilaga 4) 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion 
Rådet anser att projektet har karaktären av ett kvalitetsutvecklingsprojekt. Vidare 
bedömer rådet att metod och utfallsmått är bristfälligt beskrivet, vilket gör det 
svårt att kunna bedöma vad som planeras att göras.  
 
Förslag till beslut 
Vetenskapliga rådet bedömer att projektet inte håller tillräckligt god vetenskaplig 
kvalitet och har begränsad genomförbarhet och därför ej bör tilldelas medel från 
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Ordförande kommer att 
återrapportera de framkomna synpunkterna till projektledaren. 
 

§ 9. Ansökan om licentiat/doktorandtjänst 
Sammanlagt fyra ansökningar om doktorand/licentiattjänst har inkommit. 
Ansökningarna har skickats ut i förväg till rådets ledamöter samt till två externa 
granskare, Anders Kottorp, Dekan/Professor vid Malmö universitet, och Ingela 
Henoch, Lektor/Docent vid Göteborgs universitet. Rådets ledamöter har bedömt 
de ansökningar där de inte är jäviga. Dessa underlag har skickats direkt till 
forskningsassistent och därefter skickats ut till samtliga ledamöter med 
handlingarna inför dagens sammanträde.  

De fyra ansökningarna är från projekt vars steg 2 ansökan har diskuterats tidigare 
under mötet (§ 5 - § 9). Då projekten Hälsofrämjande insatser för barn och 
ungdomar och Färdighetsträning för vård - och omsorgspersonal i att samtala 
personcentrerat inte har fått beviljade Steg 2 ansökningar, kommer de därmed 
inte att vara aktuella för en doktorandtjänst.   

A. Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa före, under och 
efter COVID-19 pandemin (Bilaga 2) 

Deklaration av samarbete eller annan relation  
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
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Sammanfattande diskussion och bedömning 
Rådet bedömer att projektet inte håller tillräckligt god vetenskaplig kvalitet och 
har begränsad genomförbarhet för att kunna ta sig an en doktorand.  
 
Förslag till beslut 
Att ansökan om doktorand avslås.  
 
B. Personcentrerad vård och ledarskap inom SÄBO - etiska utmaningar i ljuset 
av Covid-19 
*** Petra Lilja Andersson anmäler jäv och lämnar rummet *** 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation  
Övriga ledamöter redovisar inte något samarbete som anses påverka diskussionen 
om ansökningens vetenskapliga kvalitet. 
 
Sammanfattande diskussion och bedömning 
Projektet är i linje med plattformens intentioner och uppfyller 
bedömningskriterierna mycket väl. Handledningskompetensen som finns inom 
projektet är mycket god. Rådet önskar att doktorandens roll i projektet var mer 
tydlig. Vidare diskuteras att metodprogressen i avhandlingsplanen bör ses över för 
att få en variation av metoder.  
 
Förslag till beslut 
Att bevilja projektet medel för doktorand motsvarande 100 % i 4 år.  
 
*** Albert Westergren och Petra Lilja Andersson kallas åter till rummet *** 
 
 
§ 10. Övrigt 
 
Diskussion gällande framtida Steg 2 ansökningar och 
doktorand/licentiatansökningar.  Rådet upplever att det behövs tydligare riktlinjer 
angående hur ansökningarna ska bedömas. Ett förslag är att studera hur andra 
forskningsråd t.ex. Forte hanterar ansökningar. Vidare diskuteras i vilken 
utsträckning som det bör finnas möjlighet att komplettera och redigera ansökan 
utifrån rådets synpunkter.  
 
Avslutningsvis lyfter ordförande för § 5 - § 9 möjligheten till komplettering av 
projektplan och per capsulam förslag till beslut om doktorandtjänst relaterat till § 
6 och § 9B. Ordförande kommer att återkoppla rådets synpunkter till 
projektledaren. 
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Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde äger rum 2021-05-25 kl. 13:15 – 15:00.   
 
 
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 

Justeras  

 

 

Elisabet Rothenberg    

Ledamot      

 

 

 

 

Albert Westergren     Cecilia Fagerström 

Ordförande § 1 – 4, 10   Ordförande § 5 - 9 

Albert Westergren (14 Apr 2021 16:57 GMT+2) Cecilia Fagerström (19 Apr 2021 15:17 GMT+2)

Elisabet Rothenberg (19 Apr 2021 16:00 GMT+2)
Elisabet Rothenberg

https://kristianstaduniversity.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAesEmOhufyMDP6QHhRZctU6MhpYtpXXhA
https://kristianstaduniversity.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAesEmOhufyMDP6QHhRZctU6MhpYtpXXhA
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