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Sammanträde med Forskningsplattformens
samordningsgrupp
Tid:

2011-05-20 kl. 09.00-11.00

Plats:

05-208

Närvarande:

Lena Persson, HKR - ordförande
Martin Göransson, repr Hässleholms kommun
Kerstin Blomqvist, repr forskare, HKR
Eva Theander, Hälsoval Skåne
Hannie Lundgren, Koncernledning
Liselotte Jakobsson, repr HS, HKR
Viveca Dettmark, CSK
Zada Pajalic, repr forkarstudent, HKR
Caroline Nilsson, Primärvården Skåne NO
Monica Dahl, repr Kristianstad kommun
Rune Olsson, repr Perstorps kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun

Övriga:

Anna-Karin Edberg, forskningschef
Manuela Schmidt, sekreterare
Pia Petersson, lektor, HKR

Anmält förhinder:

Monica Rask-Carlsson, repr Östra Göinge kommun
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms kommun
Ingela Bernholtz, repr Kristianstads kommun
Gunilla Bergström, repr Bromölla kommun
Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Eva Rosenqvist, Hässleholms sjukvårdsorganisation
Susanna Sjöbring, repr Bromölla kommun

Ändringar i
Samordningsgruppens
sammansättning:

Lars-Åke Nordin, repr Kristianstads kommun, är ersatt med Monica
Dahl, utvecklingschef.
Maria Tegnér, repr Östra Göinge kommun, är ersatt med Gisela
Beckman, verksamhetschef för hemtjänst och äldreomsorg.
Monica Dahl, f.d. förvaltningschef i Perstorps kommun, är tillfälligt
ersatt med Rune Olsson, tf. förvaltningschef i vård och omsorg
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1. Föregående mötesanteckningar
Ordförande hälsar välkommen till mötet och redogör kort anteckningar
från föregående möte 2011-04-04.
Ordförande påminner om hur viktigt det är att alla representanter är delaktiga i bedömningen av
skissansökningar via webforumet. Sammanlagt finns 11 röster.
1. RS Koncernledning
2. Hälsoval Skåne
3. CSK
4. Primärvården
5. Hässleholms sjukhusorganisation
6. Bromölla kommun
7. Hässleholms kommun
8. Kristianstads kommun
9. Osby kommun
10. Perstorps kommun
11. Östra Göinge kommun
När samordningsgruppen bedömer att en skissansökan bör gå vidare, kommer de projekt som är
forskningsprojekt att gå vidare till det som kallas STEG 2 och behöver då lämna en omfattande
projektplan som granskas avseende den vetenskapliga kvaliteten av det vetenskapliga rådet. Om idén
avser ett utvecklingsprojekt eller ett mindre och avgränsat projekt, finns möjligheten få hjälp av
studenter som kan genomföra projektet som examensarbete (uppsats). Denna typ av projekt
publiceras i en idédatabank på Forskningsplattformens hemsida www.hkr.se/fpl.
Föregående mötesanteckningar godkänns.
2. Rapport från FPL
Anna-Karin Edberg fördrar.
Forskningsplattformen har genomfördt en rad soppluncher med olika teman under vårterminen 2011.
Även representanter från Hässleholms kommun och Landstinget Blekinge närvarade vid sista
lunchen. Ytterligare soppluncher planeras under hösttermin 2011 (2 per profilområde). Separat
information om datum och tema kommer att skickas ut till samordningsgruppen inom kort.
Forskningsplattformen planerar även ett antal öppna seminarier per termin. Under april 2011
gästföreläste Tommy Björkman, Lunds Universitet, om Case management och i juni kommer Agneta
Törnquist, Stockholms universitet, att föreläsa om ledarskap inom vård och omsorg. Datum för
Agneta Törnquists seminarium är den 21 juni mellan kl 10-12. Under höstten är hittills ett öppet
seminarium inbokat. Det är professor Ingalill Rahm Hallberg, Lunds Universitet, som är inbjuden för
att prata om flervetenskap den 16 december mellan kl 10-12.Plattformen kommer även att anordna
olika metodseminarier och workshops under hösten som främst riktar sig till Högskolans forskare,
men dit även andra intresserade är välkomna. De områden som hittills är inbokade är enkäthantering,
concept mapping och metasyntes.
Eftersom det befintliga informationsmaterialet om Forskningsplattformens inriktning och
verksamhet är inaktuellt har en flyer utarbetats. Flyern syftar till att ge en kortfattad information om
verksamheten och om ansökningsprocessen. Samordningsgruppen tyckte att flyern var OK men en
diskussion om att ev. byta någon bild fördes. En reviderad version finns som bilaga 1. Flyern
kommer även att skickas med post till samordningsgruppens representanter för spridning inom
respektive verksamheter.
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Diskussion om hur man kan förtydliga ansökningsprocessen och om möjligt förenkla informationen.
Idédatabanken på Plattformens hemsida www.hkr.se/fpl visades. Det saknas information om att man
kan få hjälp med att utveckla och/eller bearbeta idéer. Informationen på hemsidan och i
stöddokumentet ska ses över och revideras.
Information och uppdatering om skissansökningarna. Manuela visade hur man loggar in och
använder webbforumet Its learning. Inloggning sker via länken som finns i det mail som Manuela
skickar ut när det kommer in en ny idéskiss. Man kan även logga in via HKRs hemsida www.hkr.se/
för personal/ its learning. Samordningsgruppens representanter har en vecka på sig att rösta / lämna
sina synpunkter, men det kan vara rimligt att under semestertider eller när det är helgdagar under
veckan, förlänga tidsfristen till 10 dagar.
3. Nya mötestider
2 möten planeras under höstterminen 2011.
Fredag, den 9 september 2011 kl 09.00-11.00, hus 5-208
Fredag, den 25 november 2011 kl 09.00-11.00, hus 5-208
4. Öppna konferenser
Forskningsplattformen har tidigare haft konferenser. Det har inte varit möjligt att anordna någon
konferens under 2011, men det är rimligt att hinna ordna en konferens under hösten 2012
(förslagsvis september). Samordningsgruppen är överens om att det är en givande och värdefull
aktivitet som ger möjlighet att stärka nätverken och lyfta samarbetet mellan HKR och vård och
omsorgsverksamheten. Ambitionen att ha en årlig konferens kvarstår. Konferensen 2012 kan ha ett
brett fokus på deltagarbaserad forskning, medan de återstående 3 konferenserna under
verksamhetsperioden kan utgå från Forskningsplattformens prioriterade områden; hälsofrämjande
vård och omsorg, personcentrerad vård och omsorg samt organisation och ledarskap inom vård och
omsorg. Samordningsgruppen utser Liselotte Jakobsson som projektledare för konferensen 2012.
Hon kommer i sin tur att rekrytera en projektgrupp bestående av representanter från
samordningsgruppen. Liselotte återkommer med information om datum och programförslag vid
nästa samordningsmöte den 9 september 2011. Idéer och förslag när det gäller föreläsare kan lämnas
till Liselotte.jakobsson@hkr.se.
5. Synpunkter om ansökningsprocessen
Se punkt 1 och 2.
Övrigt
Möjligheten att tillsammans ansöka om medel från Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
diskuteras. Området ska bevakas.
Presentation
Kerstin Blomqvist och Pia Petersson, universitetslektorer inom omvårdnad, presenterar projektet
”Vård- och omsorgsplanering i Samverkan”. En sammanfattning av presentationen redovisas i
bilagan 2. Vid frågor och synpunkter gällande projektet kan
kerstin.blomqvist@hkr.se,
pia.petersson@hkr.se eller margareta.ramgard@kfsj.se kontaktas.

Manuela Schmidt
antecknare
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