IX. Att forskningsplattformen ska bidra till att utveckla vetenskaplig kunskap hos personal
inom vård- och omsorgsverksamheterna.
Strategi
•
Att tydligt fokusera på att involvera personer som forskningen berör i de projekt som
genomförs och även utveckla kunskap om vilka effekter det har för projektens resultat
och implementering.
•
Att ekonomiskt stödja personal från vård- och omsorgsverksamheten för att kunna ingå
som medarbetare i olika forskningsprojekt.
•
Att forskningens resultat ska återkopplas och tillgängliggöras till verksamheterna för ökat
genomslag utanför akademin.
X. Att forskningsplattformens olika processer är tydliga och transparenta för medarbetare,
samarbetspartners och allmänheten.
Strategi
•
Att hemsidan är användarvänlig och innehåller relevant och uppdaterad information.
•
Att relevanta protokoll och minnesanteckningar publiceras på hemsidan.
•
Att alla beslut om tilldelning av medel är skriftliga och arkiveras både vid forskningsplattformen och vid administrativ enhet.
•
Att tillse att alla dokument som hör till olika projekt arkiveras.
XI. Att den långsiktiga finansieringen av forskningsplattformen säkras och tydliggörs.
•
Att avtal mellan de ingående parterna finns upprättade.

STRATEGIPLAN 2021-2023
Bakgrund
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan är ett unikt samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Region Skåne och sju kommuner i nordöstra Skåne; Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge som även finansierar verksamheten. Samarbetet påbörjades 2003 med målet att utveckla den vardagsnära vård- och omsorgen i nordöstra Skåne genom
att bedriva forskning med fokus på den enskildes behov.
Vision
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan ska fungera som en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kreativa idéer och vara en dynamisk arena för forskningssamarbete över gränserna.
Forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet och vara möjlig att implementera i
praktiken.
Visionen för verksamhetsperioden 2021-2023 är att i samverkan bedriva verksamhetsnära
forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till personcentrering för hälsa
och välbefinnande med speciellt fokus på:
•
•
•
•

Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
Patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
Utveckling av nya och innovativa lösningar
Nyttiggörande och spridning av forskning

Den forskning som bedrivs ska präglas av en stark forsknings- och forskaretisk medvetenhet
samt en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet är centrala.
Verksamheten ska även bidra till att Högskolan Kristianstad är en attraktiv miljö med kreativ
forskning som bidrar till att forskningsanknyta de hälsovetenskapliga utbildningarna.
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Fastställd 2020-10-09

Vidare strävar forskningsplattformen efter att implementera och förankra den kunskap som
forskningen genererar i verksamheten för att säkerställa en hållbar och långsiktig kunskapsutveckling inom hälsa, vård och omsorg.
I det följande återges mål och stategier för forskningsplattformens verksamhet.

I. Att forskningsplattformen ska bedriva verksamhetsanknuten forskning som är relevant för
hälsa, vård och omsorg i nordöstra Skåne.
Strategi
•
Att alla projekt granskas avseende dess relevans och nytta för hälsa, vård och omsorg.
II. Att forskningsplattformen ska bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
Strategi
•
Att alla projekt granskas av ett vetenskapligt råd avseende dess vetenskapliga kvalitet.
Rådet ska bestå av sex ledamöter med minst docentkompetens; tre representanter från de
hälsovetenskapliga ämnena på Högskolan Kristianstad (omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och oral hälsa) samt tre externa representanter från andra ämnen eller
verksamheter.
•
Att stärka den vetenskapliga kvaliteten i de projekt som pågår genom seminarier och handledning.
•
Att stödja metodutveckling genom seminarier och workshops med fokus på vetenskapliga
metoder.
•
Att de doktorander som är knutna till forskningsplattformen ska få en utbildning av hög
kvalitet.
•
Att de studier som genomförs ska publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.
III. Att de projekt som ingår i forskningsplattformens verksamhet ska sträva efter en flervetenskaplig ansats.
Strategi
•
Att de projekt som beviljas har sin bas i ett hälsovetenskapligt ämne (omvårdnad/vårdvetenskap, hälsovetenskap, folkhälsovetenskap eller oral hälsa) och strävar efter att mer än
ett av dessa ämnen är involverade i projektet.
•
Att sträva efter att öka involveringen av forskare från andra forskningsämnen än de traditionellt hälsovetenskapliga.
IV. Att forskningsplattformen ska vara en mötesplats för forskare vid HKR och personal från
kommunal och regional vård och omsorg.
Strategi
•
Att bjuda in till aktiviteter kring specifika teman.
•
Att anordna konferenser med presentationer av aktuella projekt.
•
Att arrangera riktade seminarier med ett innehåll som är intressant för forskare inom flera
olika forskningsämnen.

V. Att forskningsplattformen involverar studenter.
Strategi
•
Att forskningsplattformen utgör ett viktigt nav i doktoranders forskarutbildning.
•
Att forskningsplattformens olika projekt presenteras för studenter som ska skriva sina
examensarbeten.
•
Att olika projektidéer finns samlade i en idédatabank som är lättåtkomlig för studenter
inom olika program.
•
Att det finns ett enkelt system för verksamheterna att lämna förslag på avgränsade projekt.
VI. Att forskningsplattformens medarbetare är involverade i utbildningsaktiviteter.
•
Att forskningplattformen arbetar för forskningsanknytning i utbildningar inom HKR och i
samverkan med externa parter.
•
Att doktorander uppmuntras till att presentera sin forskning eller involveras på annat sätt
i utbildningar.
VII. Att öka den externa finansieringen av forskningsplattformens projekt.
Strategi
•
Att möjliggöra för forskare inom det hälsovetenskapliga området att vara stöd för varandra
i utformningen av ansökningar.
•
Att erbjuda administrativt stöd.
•
Att det redan i ansökan om medel från forskningsplattformen ska finnas en plan för extern
finansiering.
•
Att prioritera projekt som redan har, eller har hög potential att, attrahera externa medel.
VIII. Att forskningsplattformen ska öka samarbetet inom HKR, nationellt och internationellt.
Strategi
•
Att bjuda in nationella och internationella föreläsare.
•
Att söka medel för gästforskare inom plattformens prioriterade områden.
•
Att stimulera forskningsplattformens medarbetare att presentera sina resultat på nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
•
Att samarbete sker med forskningsmiljöer samt utbildningar vid HKR.
•
Att bibehålla och, om möjligt, utöka anknytningen till regionala och nationella centra
inom verksamhetsområdet.

