Uppdragsforskning om dilemman i
vårdsituationer utifrån de mänskliga
rättigheterna
Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter utlyser
600 000 kronor för uppdragsforskning med inriktningen ”Hantering av
dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna”.
Uppdraget kan sökas mellan den 21 juni och 21 september 2017.

Uppdraget och övergripande frågeställningar
Uppdraget handlar om att analysera dilemman som uppstår i vårdsituationer inom
Västra Götalandsregionen. Forskningen ska utgå från situationer som har uppstått på
Angereds närsjukhus, där verksamheten ska genomsyras av ett rättighetsbaserat
arbetssätt.
Forskningen ska vara transdisciplinär och innefatta kunskap om mänskliga rättigheter
både utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv. Forskningen ska ske i nära samarbete
med Angereds Närsjukhus, där ett antal identifierade dilemman finns dokumenterade.





Hur hanteras dilemman kopplat till mänskliga rättigheter i praktiken på
Angereds Närsjukhus?
Hur har arbetet med människorättsbaserade analyser påverkat hanteringen av
situationer som upplevs som utmanande i det dagliga vårdarbetet?
Hur kan dessa dilemman hanteras utifrån ett människorättsperspektiv, juridiskt
och etiskt?
Vilken kunskap om mänskliga rättigheter krävs för att hantera dilemman kopplat
till de mänskliga rättigheterna?

Ansökande forskare ska operationalisera frågorna så att de passar in i det valda
teoretiska ramverket. Resultat och slutsatser ska vara generaliserbara och bidra till
fortsatt utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter inom hälso- och sjukvården.

Behöriga sökande
Behöriga sökande av uppdragsforskningsmedel är personer verksamma i Västra
Götaland med doktorsexamen, licentiatexamen eller motsvarande. Huvudsökande
förväntas vara aktiv i projektet, både i ledning och genomförande. Anställning vid
universitet eller högskola är en fördel men inget krav. Tidigare forskning kopplat till
mänskliga rättigheter är meriterande. För att förbättra förutsättningarna för juniora
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forskare att tilldelas uppdrag tillämpas en kvot för juniora forskare (personer som har
disputerat för högst sex år sedan). Minst en av de involverade forskarna ska vara
juniora.

Ansökan om att genomföra projektet
Ansökan ska innehålla en kortare skiss (max 1500 ord, exklusive referenslista) över hur
forskaren ämnar ta sig an uppdraget, vad gäller:







Problemformulering
Design
Arbetsplan
Material
Metod
Teoretiska utgångspunkter

Ange förslag till ungefärlig start- och sluttid för projektet. Bifoga även:



CV
Relevanta papers eller rapporter som ger exempel på teoretiskt ramverk,
arbetsprocess samt demonstrerar forskarens/forskarnas förmåga att pedagogiskt
förmedla resultaten av sin forskning.

Ansökan mailas senast den 21 september klockan 12.00 till Anjelica Hammersjö,
avdelning mänskliga rättigheter: anjelica.hammersjo@vgregion.se. Ansökningar som
inkommer senare kommer inte att bedömas. Eventuella frågor om kommittén för
mänskliga rättigheters uppdragsforskning skickas till samma mailadress.
För frågor om arbetet med dilemman i vårdsituationer på Angereds Närsjukhus kontakta
Henry Ascher henry.ascher@gu.se eller Maria Lind maria.i.lind@vgregion.se på
Angereds Närsjukhus.

Tilldelning av uppdraget
Inkomna projektskisser bedöms av ett forskarråd och avdelning mänskliga rättigheter
utifrån kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer. Riktlinjerna hittar du på
http://www.vgregion.se/manskligarattigheter/uppdragsforskning
Kommittén för mänskliga rättigheter fattar beslut om tilldelning den 19 oktober 2017
och ansökande forskare får besked kort efter detta. Uppdraget förhandlas och tidsätts i
samråd mellan tilltänkt forskare och avdelning mänskliga rättigheter.
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Kommitténs arbete med uppdragsforskning
Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att stärka ett systematiskt arbete
med mänskliga rättigheter, bevaka och uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som
förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och att följa upp hur de mänskliga
rättigheterna beaktas i Västra Götalandsregionens verksamheter. Som en del av detta
arbetar kommittén med uppdragsforskning.
Alla forskningsprojekt som finansieras av kommittén ska bidra med ny kunskap
och/eller nya perspektiv inom något av Västra Götalandsregionens verksamhetsområden. Syftet är att kunskapen ska återföras i form av förbättrade beslutsunderlag
och, i förlängningen, en verksamhet som i högre grad främjar, respekterar, skyddar och
uppfyller de mänskliga rättigheterna.
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