Telefonsamtal mellan Monica Lindh Karlsson och professor i etik Niels Lynöe (Karolinska
institutet) onsdag 27 februari, kl 10.50.
Samtalet gällde vilken roll Niels Lynöe ser sig ha som bi-handledare för Malin Muller i
examensarbete ”När den palliativa vården faller kort – hur kan individer drabbade av LIS, på ett
värdigt sätt kunna utöva sin autonomi när det kommer till ett önskat livsslut.
Industridesignprogrammet, kandidatnivå. 2013.
Sammanfattning av samtal ang. Niels Lynöe´s roll som bi-handledare i etik för Malin
Muller i kursen examensarbete. (Niels Lynöe har per mail godkänt att följande text är hans
åsikt och syn på hans roll).
Du rekommenderar starkt att det görs en etikprövning vid Umeå universitet av Malins projekt.
Kräver en detaljerad plan som måste följas. Du kan hjälpa henne att skriva en ansökan till
etiknämnden.
Du kan ta på dig rollen som bi-handledare om Malin enbart arbetar med personer som ingår i
föreningen "Rätten till en värdig död".
Du ser inte att du kan vara bi-handledare om hon arbetar med personer som befinner sig på
klinik, exempelvis LIS patienter.
Det krävs en forskningsplan/detaljerad plan från Malin för att du ska gå in som bi-handledare.
Du kommer inte att handleda utanför ditt eget specialistområde.
Du beskriver din roll som bi-handledare:
Du kräver att Malin gör en detaljerad plan av sitt arbete och framförallt när det gäller kontakt
med personer som ingår i hennes research med exempelvis intervjuer, enkäter osv.
Malin måste exakt hålla sig till hennes detaljerade plan.
Du kommer att vara bollplank inför sådana möten men även göra uppföljning av resultatet av och
vid liknande möten.
Du kommer att diskutera kontinuerlig med Malin om olika frågeställningar som uppkommer i
hennes arbete
Du kommer att vara boll-plank när det gäller att involvera andra i arbetsprocessen såsom
workshops och liknande (studenter och andra).
A och O är ett informerat samtycke med samtliga deltagare. Du kommer att diskutera det med
henne.
Du kommer att diskutera med Malin före och efter liknande aktiviteter.
Dessa aktiviteter ingår i hennes detaljerade arbetsbeskrivning inför projektet och måste följas.
Det är viktigt att involvering av andra studenter och personer är enligt god etik.
Du kommer att diskutera med Malin inför examination (muntlig), rapport (skriftlig) och offentlig
presentation av arbetet hur det på ett etiskt sätt går att kommunicera.
Du är medveten om att vi inte kan ersätta dig för nedlagd arbetstid.

