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1. Föregående mötesanteckningar
Ordförande hälsar välkommen till mötet och redogör kort för anteckningarna från föregående möte
2011-01-28.
Förtydligande angående flödesschemat
Ordförande påminner om vikten av att alla är delaktiga i bedömningsprocessen av skissansökningar
via webforumet. Varje verksamhet som ingår i samordningsgruppen ska lämna minst en röst –
antigen från den som är ordinarie eller suppleant. Syftet med flödesschemat är att
ansökningsprocessen ska tydliggöras och förklaras på ett snabbt och enkelt sätt. Förbättringsförslag
av flödesschemat tas gärna emot och kan skickas till Manuela.
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Föregående mötesanteckningar godkänns.
2. Rapport Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan
Anna-Karin Edberg föredrar.
Forskningsplattformen har gett ut det första nyhetsbrevet (april 2011), där de senaste nyheterna om
Forskningsplattformen presenteras. Bland annat presenteras vårens planerade aktiviteter inom
plattformens ram, såsom soppluncher och öppna seminarier. Brevet kommer att ges ut ett par gånger
per år och kommer i framtiden även informera om nya projekt och dess utveckling. Nyhetsbrevet har
delats ut vid HKR och kommer även att skickas ut elektroniskt till Samordningsgruppen för
spridning inom respektive verksamhet. Nyhetsbrevet finns bilagt (bilaga 1).
Det vetenskapliga rådet har hittills haft två möten. Rådet består av representanter från de
vetenskapliga områdena som ingår i Forskningsplattformen:
1. folkhälsovetenskap, representeras av prof. Göran Ejlertsson,
2. omvårdnad, representeras av prof. Albert Westergren,
3. oral hälsa, representeras av lektor Pia Andersson och
4. socialt arbete, representeras av lektor Vesa Leppänen
samt forskningschefen Anna-Karin Edberg som är ordförande och Manuela Schmidt som är
sekreterare i rådet. Rådets uppgift är att granska den vetenskapliga kvaliteten i de projektansökningar
som inkommer. Det har en rådgivande funktion, och det är forskningschefen som fattar beslut om
tilldelning av resurser. Följande beslut har fattats vid rådets senaste sammanträden:
Projekt 2011-5 ”Organisering för brukare med nedsatt funktionsnedsättning”,
Projektansvarig: Ann-Christin Janlöv
•
•

Tilldelning av 1 forskningsmånad för 2011 till Agneta Berg (medfinansiering med 1
månad)
Tilldelning av 1 forskningsmånad för 2011 till Ann-Christin Janlöv (medfinansiering med 1
månad)

Projekt 2011-7 ”IKT-stöd i egenvård vid kronisk sjukdom (diabetes 2),
Projektansvarig: Kerstin Blomqvist
•
•
•

Tilldelning av 3 forskningsmånader för 2011 och 2012, projektansvarig fördelar själv
månaderna bland medarbetarna (medfinansiering med 3 månader)
Tilldelning av 2 månader stöd från personal från vård och omsorgsverksamhet för 2011 och
2012 (Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska sjukhus Hässleholm)
1 doktorandtjänst, inriktning är ännu inte bestämt

Kerstin Blomqvist informerar kort om projektets syfte.
Eftersom endast en doktorandtjänst har beviljats under våren 2011 kommer istället resterande 3
tjänster att utlysas under hösten 2011. Ansökningar från verksamheten ses gärna. Utlysningen av
vårens doktorandtjänst kommer att ske under maj månad och planeras att tillsättas före sommaren.
Eftersom det även är möjligt att få tilldelat resurser för att involvera personal från vård och
omsorgsverksamheten diskuterades även hur man på ett enkelt sätt ska lösa anställningsförhållanden
för dessa personer. Samordningsgruppen ställde sig bakom förslaget att lösa detta via avtal med
arbetsgivaren som skickar faktura på lönekostnaderna till Forskningsplattformen i efterhand.
När det gäller skissansökningar (Steg 1) är det samordningsgruppens ansvar att bedöma deras
relevans ur verksamhetens perspektiv. Aktiv medverkan av alla parter är ytterst viktigt eftersom det
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är avslöjande för projektets genomförande. Bedömningen gäller enbart
själva idén och inte den vetenskapliga kvaliteten. Det är viktigt att webbforumet även kan användas
för diskussion kring de olika projektidéerna. De synpunkter som framkommer sammanfattas och
lämnas vidare till projektansvarig av forskningschefen i samband med besked om att skissansökan
har gått vidare så att de kan beaktas i projektansökan (Steg 2). Om någon ur samordningsgruppen är
inblandad i skissansökan, får denna person inte tillgång till de diskussioner som sker i forumet. Det
är också viktigt att poängtera att verksamheten på inget vis förbinder sig att vara delaktigt i projektet
bara för att man stödjer en projektidé. De hittills bedömda skissansökningarna redovisas och finns
bilagda (Bilaga 2). En sammanfattning av samtliga ansökningar och deras status kommer även att
finnas tillgängliga i webforumet.
BESLUT: Röstningen i webbforum sker enligt majoritetsbeslut. En röst tilldelas varje verksamhet,
vilket innebär sammanlagt 11 möjliga röster. Varje verksamhet beslutar själv vem som ska rösta.
Möjliga röstningsförslag är ”JA”, ”NEJ” eller ”VET INTE”. Samordningsgruppen kommer att ha en
vecka på sig att lämna sina synpunkter och röster. En påminnelse kommer att skickas ut 2 dagar
innan deadline. Forumet är helt slutet, ingen utomstående ska ha tillgång till den diskussion som förs
utan enbart resultatet av röstningen och eventuella kommentarer lämnas vidare till projektansvarig
av forskningschef efter bedömningen.
3. Beslutsfattande i webbforumet
Redovisas under punkt 2. Se beslut.
4. Tagna beslut om skissansökningar
En sammanställning av samtliga ansökningar samt deras status redovisas.
5. Ekonomi
Manuela Schmidt föredrar. En sammanställning av kostnader för kvartal 1 redovisas i jämförelse
med budget. Det konstateras att hittills har 15 % av förväntade kostnader infallit under kvartal 1.
Den låga procentsatsen kan förklaras med att rekryteringen av doktorander inte har påbörjats ännu
och bara få forskningsmånader har tilldelats under kvartal 1. Största kostnader kommer att förväntas
under kvartal 3 och 4. Sammanställningen redovisas som bilaga (Bilaga 3). Fakturorna till
bidragsgivarna kommer att skickas ut inom kort, tillsammans med verksamhetsberättelsen.
6. Verksamhetsberättelsen
Under 2009 användes utvärderingen som rapport. Eftersom den inte helt motsvarar en
verksamhetsberättelse utges detta år en verksamhetsberättelse som avser både år 2009 och 2010.
Samordningsgruppen har möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag, senast fredag 8
april 2011.
Övrigt
Zada Pajalic, doktorand inom vårdvetenskap, informerar om sin forskning.
Presentation
Yvonne Johansson, doktorand inom socialt arbete, presenterar sin avhandling. En sammanfattning av
presentationen redovisas i bilagan (Bilaga 4).

Manuela Schmidt
antecknare
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VÅRA NYA MEDARBETARE
Anna‐Karin Edberg är professor i omvårdnad och ny chef vid
FPL fr.o.m. januari 2011. Hon har tidigare arbetat som lektor
vid HKR, men de senaste 10 åren främst arbetat vid Lunds
Universitet och Vårdalinstitutet med forskning som rör äldre
personers vård och omsorg.
Manuela Schmidt är magister i företagsekonomi och arbetar
som forskningsassistent vid FPL sedan augusti 2010. Hon har
tidigare arbetat vid HKRs internationella kontor, men kommer
närmast från Lunds Universitet där hon arbetade som
ekonomiadministratör vid Institutionen för Lab Med.

VÅR NYA VERKSAMHETSINRIKTNING
Forskningsplattformen har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan
Högskolan Kristianstad, Region Skåne samt de sex kommunerna i Nordöstra
Skåne som tillsammans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen
för plattformens verksamhet var att den forskning som bedrevs skulle ha en
deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna
återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp plattformens
inriktning och verksamhet.
Den nya verksamhetsperioden 2011‐2015 har en delvis ny inriktning med ett
ökat fokus på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden:
Hälsofrämjande vård och omsorg, Personcentrerad vård och omsorg samt
Organisation och ledarskap inom vård och omsorg. Den forskning som bedrivs
kommer fortfarande att genomföras i nära samarbete mellan de ingående
parterna, men kommer inte att vara avgränsad när det gäller projektens design.

VÅRT NYA NAMN
Som en följd av den förändrade verksamhetsinriktningen beslutade
samordningsgruppen i början av året att ändra namnet från ”Forsknings‐
plattformen för utveckling av Närsjukvård” till ”Forskningsplattformen för Hälsa
i Samverkan”. Under våren 2011 kommer vi även att förändra
Forskningsplattformens logga och visuella identitet.

Några av
VÅRENS
AKTIVITETER
Öppna seminarier
Fredag 15 april kl. 10‐12
föreläser Docent Tommy
Björkman, Lunds
Universitet, om Case
Management
Tisdag 21 juni kl. 10‐12
Föreläsare meddelas
senare
Soppluncher till
självkostnadspris – öppna
för alla intresserade
Torsdag 7 april kl. 12‐14
Tema: Hälsofrämjande
vård och omsorg
Torsdag 28 april kl. 12‐14
Tema: Personcentrerad
vård och omsorg
Torsdag 19 maj kl. 12‐14
Tema: Organisation och
ledarskap inom vård och
omsorg
Mer information och
anmälan finns på vår
hemsida:

www.hkr.se/fpl
Vid frågor kontakta
Manuela Schmidt
manuela.schmidt@hkr.se
Tel: 044‐20 32 12
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VÅRT NYA ANSÖKNINGSSYSTEM

SAMORDNINGSGRUPPEN

Ansökningar om tid för forskning kan lämnas fortlöpande under året
(ansökningsblanketter och information finns på www.hkr.se/fpl).
Ansökningarna behandlas i flera steg:

Högskolan Kristianstad
Lena Persson (ordförande)
Liselotte Jakobsson (repr HS)
Kerstin Blomqvist (repr forskare)
Zada Pajalic (repr doktorander)

Steg 1 Skissansökan
En första skissansökan med en beskrivning av projektidén lämnas in och
granskas först av presidiet för att se om idén ligger inom ramen för
plattformens verksamhetsinriktning. Därefter går idéskissen till sam‐
ordningsgruppen som inom en vecka granskar projektets relevans för
vård‐ och omsorgsverksamheten. Om projektet bedöms relevant går
ansökan vidare till steg 2.

Region Skåne
Hannie Lundgren, Koncernledn
Eva Theander, Hälsoval Skåne
Viveca Dettmark, CSK
Caroline Nilsson, Primärvården
Eva Rosenqvist, Hässleholm

Steg 2 Projektansökan
Projektansökan är mer omfattande och en fullständig projektplan för
studiens genomförande och hållbarhet ska bifogas. Denna ansökan
granskas av FPLs vetenskapliga råd som består av representanter för HKrs
hälsovetenskapliga ämnen. Det vetenskapliga rådet har protokollförda
möten en gång i månaden. Det vetenskapliga rådet är rådgivande till
plattformschefen som är den person som slutligen tar beslut om
tilldelning.

Hässleholms kommun
Kerstin Mauritzson
Martin Göransson

På gång…
Doktorandtjänster
Under 2011 kommer sammanlagt fyra doktorandtjänster att lysas ut.
Doktoranderna kommer att ingå i beviljade projekt som bedrivs vid
plattformen. Deadline för ansökningar om att få inrätta en doktorand‐
tjänst inom projekt (se ansökningsförfarande ovan), var den 1 mars för
vårens utlysningar och kommer att vara den 1 september för höstens
utlysningar.
Utlysningen av själva doktorandtjänsterna kommer att ske under maj/juni
och oktober/november 2011. Inriktningen på dessa avgörs av vilka projekt
som tilldelas doktorandtjänster. Tjänsterna kommer att annonseras både
internt och externt.
Doktorandseminarier
Under hösten 2011 startar en seminarieverksamhet som riktar sig till de
doktorander vid Högskolan som har avhandlingsarbeten som rör
hälsovetenskap. Mer information kommer under våren.

Bromölla kommun
Susanna Sjöbring
Gunilla Bergström

Kristianstads kommun
Lars‐Åke Nordin
Ingela Bernholtz
Osby kommun
Helena Ståhl
Johnny Kvarnhammar
Perstorps kommun
Monica Dahl
Östra Göinge kommun
Monica Rask‐Carlsson
Maria Tegnér
Adjungerade
Anna‐Karin Edberg, forskn chef
Manuela Schmidt, sekreterare
DET VETENSKAPLIGA RÅDET
Anna‐Karin Edberg, ordförande
Pia Andersson, oral hälsa
Göran Ejlertsson, folkhälsovet
Vesa Leppänen, socialt arbete
Albert Westergren, omvårdnad
Manuela Schmidt, sekreterare

Nr.
2001-1
2001-2
2011-3
2011-6
2011-9
2011-10
2011-11

Skissansökans titel
Samordnand vårdplanering: Samverkan, Samarbete och Samordning
Belysning av vårdkedjan i samband med bröstcancer i Skåne
Mångsökare
Dialogprocess för en hälsoskapande arbetsplats
Erfarenheter av krigstjänstgöring
Att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn med hjälp av DISA
Hälsofrämjande i NÖSK

Bedömning av
skissansökan av
Samordningsgruppen
OK
ej vidare
OK
OK
ej vidare
OK
OK

Uppföljning

Budget

K1/2011

433 753

433 753

3 000 000
343 000
3 000 000
6 343 000

0
0
0
0

Löner forskning inkl LBK och OH
>15 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
>Medfin 15 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
>12 månader stöd från personal från vård och omsorgsverksamhet
>Handledning av uppsatser (grund/avancerad nivå) 200t
>Vetenskapligt Råd

‐3 782 872

‐521 731

14%

Löner ledning / admin inkl LBK och OH
>Forskningsledare och Forskningsassistent

‐1 122 348

‐216 487

19%

Löner doktorander inkl LBK och OH
>4 heltidsdoktorander (1 JUN2011, 3 NOV2011)
>1 adjunktdoktorand

‐1 539 790

‐207 855

13%

‐57 000
‐83 890
‐30 000

‐1 200
‐14 633
‐8 281

17%

‐6 615 899

‐970 187

15%

ingående balans

Intäkter
Region Skåne
Kommuner
Medfin HKR

Total INTÄKTER

Omkostnader doktorander
Omkostnader forskare
Allm. Driftskostnader

Total KOSTNADER
utgående balans

Övergripande kostnader ingår med 49% och sammansätter sig enligt följande:
24%: Hyreskostnader, telefon
7%: Ledning
4%: Ekonomi‐ och Personaladmin
8%: Infrastruktur och service
6%: Bibliotek

,

160 854

2%
28%

Nätverk i spänningsfältet mellan
evidensbaserad diskurs och
praktisk logik
En fallstudie från en svensk vård- och
omsorgskontext
Yvonne Johansson, doktorand i socialt arbete,
Högskolan Kristianstad
Huvudhandl: Jane Springett, professor, School of Public Health, University of Alberta, Canada
Bihandl: Tony Huzzard, docent, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Bihandl: Karin-Anna Petersen, professor, Institute of Social Medicine, University of Bergen, Norge

Nätverk
• 11-50 nätverksmedlemmar
• Möten 2-6ggr/år á 2-6 tim
• 1-2 nätverkssamordnare

Datainsamlingsmetoder

Deltagare i studien
• Nätverkssamordnarna (metanätverket)
(12)
• Metanätverkets samordnare
(1)
• Deltagare i nätverken Smärta,
Vårdplanering och Psykiatrisk rehabilitering (80)

Nätverkens målsättning
• Öka samarbetet över huvudmannagränser

•
•
•
•
•

Intervjuer
39 st
Observationer
36 tillf
Deltagarnas skriftliga reflektioner
4 tillf
Feedback, dialog- och reflektionstillfällen 18 ggr
Dokumentanalys

• Öka förutsättningarna för
kunskapsutveckling och kunskapsutbyte
• Stödja professionell vård och omsorg
• Följa kunskapsutvecklingen
• Implementera metoder som är i linje med
forskning och väl beprövad erfarenhet

Syftet med samverkansprocessen
Att stödja nätverksutvecklingen genom att
tillsammans med samordnarna utmana deras
perspektiv på kunskapsspridning, i syfte att öka
medvetenheten kring en för dem angelägen fråga
och möjligen initiera en förändringsprocess.

Avhandlingens övergripande syfte

Samverkansprocessens tre steg
• Steg 1: Samordnarna för nätverken
• Steg 2: Deltagarna i nätverken Smärta,
Vårdplanering och Psykiatrisk rehabilitering
• Steg 3: Samordnarna för nätverken

Exempel på aktiviteter i nätverken

Att förstå nätverkens roll utifrån
nätverksamordnarnas och ett antal
nätverksdeltagares perspektiv på
kunskapsspridning, relaterat till
Bourdieus praktikteori samt koncepten
reproduktion och symboliskt våld.

Samordnarnas syn på kunskapsspridning
• Förordar spridning av forskningsbaserad kunskap
utifrån en linjär top-down-modell
• Uttrycker frustration över att kunskapsspridningen
går trögt

•
•
•
•
•

Intern dialog och utbildning
Nätbaserad utbildning
Föreläsningar och workshops
Informationspärmar
Prevalensstudier

Nätverksdeltagarnas erfarenhet av
kunskapsspridning
•
•
•
•

Saknar tid
Saknar lämpliga forum
Saknar förståelse från chefer
Menar att forskning inte så lätt låter sig
omsättas i praktiken

Svagheter med linjära processer
• Beaktar inte komplexiteten i praktiken
• Det går ingen rak väg från teori till
tillämpning och förändring av praktiken

Den kontext nätverken vuxit fram i
•
•
•
•
•
•
•

Demografiska förändringar
Ekonomisk press
Reformarbete
Närsjukvård
Marknadsorientering
Nationella direktiv om evidensbaserad praktik (EBP)
Organiseringstraditioner med rötter i 1700-talet

Nätverken kan sägas befinna sig i ett
spänningsfält mellan en evidensdiskurs
och s.k. praktisk klokhet.

Nätverkens styrkor
• Individuell kunskapsutveckling bland
deltagarna
• Erfarenhetsutbyte och nya kontaktytor
• Viss spridning av idéer, metoder och
arbetssätt
• Legitimitet
• Rönt uppmärksamhet

Nätverkens symboliska värde

Kontaktinformation:

• Nätverken är goda förespråkare för
en rådande evidensdiskurs
• Nätverken reproducerar diskursen
om en evidensbaserad praktik
genom sina aktiviteter

Yvonne Johansson, doktorand i socialt arbete
Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
Tel: 044-208559
E-mail: yvonne.johansson@hkr.se

