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Ordförande hälsar välkommen till mötet. Dagordningen godkänns.
1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna
2. Rapport från FPL
Anna-Karin föredrar.
Manuela kommer att vara tjänstledig from v13 tom v35. Under den tiden kommer hon att ersättas av
en vikarie på 50 % som börjar v 12, Malin Sundström som är sjuksköterska och har arbetat som
MAS i Höganäs. Hon har även erfarenhet av arbete som projektassistent i Lund. Malin kommer
framförallt ta hand om de administrativa arbetsuppgifterna.
Verksamhetsberättelsen för 2011 är snart klar för tryckning. Ett utkast presenteras för
samordningsgruppen. Omkring 100 ex kommer att tryckas då verksamhetsberättelsen är en viktig del
i plattformens marknadsföring. Vid genomgången av utkastet nämner Viveca att hon saknade
återkoppling från ett av studentprojekten som finns redovisade. Detta kommer att vidarebefordras till
handledaren och diskuteras internt.
Vi har återupptagit arbetet kring att ta fram en logga för forskningsplattformen.
Kommunikationsavdelning har lämnat ett förslag som efter vissa justeringar presenteras och
diskuteras i gruppen. En uppdatered version finns i bilaga 1.
De öppna seminarierna som plattformen bjuder in till fortsätter med ca 2 per termin. Tidigare under
dagen höll Ingalill Rahm Hallberg ett öppet seminarium om flervetenskap.
Forskningsplattformen diskuterar för närvarande möjligheterna till samarbete med Pfizer som är
intresserade av en studie kring smärta.
Doktorandverksamheten är igång med 4 sammanträde per termin. För närvarande finns 15 deltagare.
3. Årsredovisning 2011, budget 2012
Manuela föredrar.
Årsredovisningen för 2011 presenteras och finns i bilaga 2. Den kommer även att finnas med i
verksamhetsberättelsen. Budget för 2012 presenteras och finns i bilaga 3.

4. Resursfördelning
Anna-Karin föredrar.
Eftersom det finns utrymme i budget och behov bland forskarna ställer Anna-Karin frågan om
möjligheterna att även involvera adjunkter i forskningsprojekt. De månader som tidigare har varit
öronmärkta för att personal inom den kliniska verksamheten ska få möjligheter att delta har inte
utnyttjats fullt ut och det finns en önskan att även kunna knyta adjunkter till projekt på liknande sätt
och på liknande villkor. Samordningsgruppen stödjer förslaget. Stödet kommer att inkluderas i
budgeten framöver och riktlinjer kommer att utarbetas.
Det finns dessutom ytterligare utrymme i budget eftersom endast 3½ doktorandtjänst har tillsatts.
Anna-Karin föreslår att plattformen utlyser ytterligare en eller två licentiattjänster vilket
samordningsgruppen ställer sig bakom.
Frågan om det även finns utrymme i budget för särskilda omkostnader såsom språkgranskning etc.
ställdes, men den typen av kostnader ska täckas med egna omkostnader som är knutna till
forskningstiden och det finns dessutom möjlighet att söka medel för den typen av omkostnader från
Forskningsnämnden.
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Anna-Karin ställde även frågan om hur en situation då hon själv skulle söka medel från plattformen
ska hanteras. Givetvis gäller samma riktlinjer angående jäv och liknande i det vetenskapliga rådet
(dvs att hon inte deltar i diskussioner som gäller hennes ev. ansökan) men då det är Anna-Karin som
tar det faktiska beslutet om tilldelning av resurser behövs någon som kan gå in och ta detta beslut i
hennes ställe. Efter diskussion föreslogs att ordförande i samordningsgruppen (Lena Persson) i
sådana fall skulle gå in och ta beslut för samordningsgruppens räkning som då träder in som
beslutsfattare. Manuela kontaktar juristen för att se hur en sådan delegationsordning skulle kunna
utformas.
5. Verksamhetsberättelse
Utkastet till verksamhetsberättelse diskuterades under punkt 3.
6. Konferens 2012 och bok om aktionsforskning
Liselotte föredrar.
Fortfarande har inga förslag på presentationer från verksamheten lämnats in. Gruppen har diskuterat
att ta in en extern föreläsare, men eftersom hela konferensen ska ha ett internt upplägg och utgå från
plattformens verksamhet på lokal nivå har man valt bort detta alternativ. Samordningsgruppen enas
om att istället ge utrymme för presentationer av plattformens olika pågående projekt
När det gäller den kommande boken hölls ett författarmöte med förläggaren den 29 februari. För att
säkerställa att boken kommer att ha undervisningsvärde kommer mer tyngd att läggas på
metodbeskrivningar där de intervjuer med verksamhetsföreträdare som Liselotte har genomfört
kommer att ingå som exempel. Texterna som baserar sig på intervjuerna kommer även att ingå i en
rapport. Boken beräknas vara klar under 2013 och en release planeras i samband med Plattformens
10-års jubileum i 2013. En diskussion om datum för jubileum diskuterades. Viveka och Lena ska
leta bland gamla handlingar så att vi kan hitta ett lämpligt datum för ”plattformens officiella
födelse”.
7. Presentation
Zada berättar om sitt avhandlingsarbete med titeln ”Matdistribution till äldre personer i kommunal
vård”. Presentationen finns bilaga 4.
Övrigt
Ingela rapporterar från förmiddagens seminarium som hade flervetenskap i fokus vilket passade bra
överens med projektet som hon är involverad i. Hon informerar dessutom att hon ska träffa
generaldirekören av Rädda Barn den 29 mars där hon har möjlighet att kort presentera projektet och
Plattformen. Hon undrar även över vilket specifikt stöd som forskarna kan få från plattformen.
Forskningsplattformen kan ses som en ram med fortlöpande stöd i form av arbetsmöten och
seminarier där svårigheter och andra diskussioner kan föras. Dessutom finns ett specifikt stöd för
alla plattformens doktorander i samband med doktorandseminarierna. Plattformens verksamhet
bygger på konceptet att skapa en mötesplats som kännetecknas av ett stimulerande miljö där man
stödjer och hjälper varandra.
Nya mötestider under hösttermin:
14 sept kl 9-11
30 nov kl 9-11
9. Mötet avslutas
Nästa möte är 15 juni 2012, kl. 14-16.

Manuela Schmidt
antecknare
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Bilaga 1

Forskningsplattformen

Hälsa
i samverkan

Bilaga 2

EKONOMISK REDOVISNING 2011
Ingående balans

+433 753

Intäkter
Region Skåne
Kristianstads kommun
Osby kommun
Östra Göinge kommun
Perstorps kommun
Hässleholms kommun
Brömolla kommun
Högskolan Kristianstad

3 000 000
153 000
25 000
28 000
14 000
99 000
24 000
3 000 000

Summa Intäkter:

Löner forskning
IT som stöd i egenvård vid kronisk sjukdom
Organisering för brukare med psyk. funktionsnedsät.
Familjens Hus
Patienter som söker upprepande gånger till akuken
Vetenskapliga Rådet
Handledning
Löner ledning/admin
Anna-Karin Edberg
Manuela Schmidt
Löner doktorander
Cecilia Lindskov (80% sept-nov, 100% dec)
Zada Pajalic (100% VT 2011)
Summa Lönekostnader inkl. LBK:
Omkostnader forskning
Omkostnader doktorander
Drift/avskrivningar
Summa Omkostnader:
Hyreskostnader
Ledning
Ekonomi- och Personaladmin.
Infrastruktur och service
Bibliotek
Summa Driftskostnader:

Summa totalkostnader:
Utgående balans
1

6 mån

+6 343 000

1
1

4 mån
79 timmar
200 timmar
160 timmar
35 timmar

25%
70%-100%
1

3,5 mån
1
6 mån
-1 736 043
-23 469
-15 022
-103 193
-141 684
-416 649
-121 523
-69 442
-138 883
-104 162
-850 659

-2 728 386
+4 048 367

En månad motsvarar 125 timmar.
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Bilaga 3

BUDGET 2012
ingående balans

Intäkter
Region Skåne
Kommuner
Medfin HKR

Total INTÄKTER

4 048 367

3 000 000
343 000
3 000 000
6 343 000

Gemensamma driftskostnader (inkl avksrivningar)
Lokalbokningar
Konferens

-115 601
-10 000
-50 000

Ledning/Administration (Lön inkl soc avgifter)
Forskningsledare (30%)
Forskningsassistent (100%, 0%, 60%) samt vikarie (50% 3,5 månader)

-686 895
634 142

Forskningskostnader (Lön inkl soc avgifter)
16 månaders Fo-tid för att leda projekten och handleda doktorander
Medfin 16 månaders Fo-tid för att leda projekten och handleda doktorander
Omkostnader forskare
17,25 månader stöd från personal från vård och omsorgsverksamhet
3 månader adjunkter
Vetenskapligt Råd, uppsatshandledning etc.

-2 965 652

Doktorander
Cecilia Gardsten 100%
Sophie Schön 80%
Susanne Lindkov Lic 50%
Zada Pajalic 50%
Barn på Barnahus from 1 aug 2012 100%
1 lic from 1 sept 2012 80%
Omkostnader doktorander

-1 660 825

Hyra
Ledning
Ekonomi- och Personaladministration
Infrastruktur och Service
Bibliotek

-883 434
-309 202
-353 374
-176 687
-265 030
-7 476 700

Total KOSTNADER
utgående balans

960 000
960 000
72 000
706 580
124 992
142 080

2 914 667

Bilaga 4
Zada Pajalic Leg SSK/Barnmorska, BSc, MSc, Doktorand i
medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsa och
vårdvetenskap

Bakgrund
Forskningsstudien startade 2007
Syfte:
Att beskriva matdistribution från olika perspektiv,
Att kartlägga roller och ansvarområden.

Projekt titel ”Matdistribution till äldre
personer i kommunal vård”
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Specifika syften:
• Att personalen och äldre personer sätter
på agendan områden som behöver
utvecklas, föreslår, genomför och
utvärderar utvecklingsstrategier.
• Att tillsammans med beslutsfattare
tydliggöra potentiella förbättringsområden
inom matdistributionsorganisationen.

Deltagare i studien
• Olika professioner involverade i
matdistribution (representanter från sex
kommuner i Nordöstra Skåne inklusive
Kristianstads kommun)
• Äldre personer med matdistribution
• Beslutsfattare

3

Datainsamlingsmetoder
• Gruppintervjuer
• Individuella intervjuer
• Deltagande observationer

Resultat 1 (Intervjuer med professioner)
• Det finns behov av att följa upp effekterna av matdistribution och hur
den påverkar äldre personers hälsa och välbefinnande
• Att matdistribution behöver status
• Organisationen har hinder som försvårar samarbete och
kommunikation mellan olika professioner inklusive konsumenterna
(äldre personer)
• Det finns behov av att regelbundet uppdatera nutritionskompetensen
hos äldre personer och samtliga personalkategorier involverade i
matdistributionen
• Kvaliteten på distributionsservicen är beroende av individuella
attityder och intressen hos olika professioner

Zada Pajalic, L. P., Albert Westergren, Kirsti Skovdahl. (2012). Public home care professionals' experiences of being
involved in food distribution to home-living elderly people in Sweden - a qualitative study with an action reserach
approach. Journal of Nursing Education and Practice, May 2012, Vol. 2, No. 2.

Resultat 2 (Intervjuer med äldre)
• Matlådan förstärker känslan av ensamhet
• Beroendesituationen kopplat till behov av
matdistribution är svår att acceptera
• Att vara delaktig uppskattas
• Uppriktig tacksamhet över
matdistributionsservice

Resultat 3 (Intervention professionen)
– Informationsbreven till äldre personer som har matdistribution i syfte att
öka deras kunskap om nutrition, 1700 brev levererades våren 2011
– Utvärderingen visade positiva reaktioner från de äldre samt visade den,
överraskande, att personalen ansåg att informationsbladen vara god
kunskapskälla även till dem.
– Personalen föreslog att informationsbreven skulle tillgängliggöras via
det kommunala intranätet för de anställda

Zada Pajalic, L. P., Albert Westergren, Berggren Vanja, Kirsti Skovdahl. (2012). The Experince of Elderly People Living
at Home Realted to Their Receiving Meals Distributed by a Municiaplity in Sweden. Journal of Food Reserach, 1,
No. 1; February 2012.

Resultat 4 (Beslutsfattare om matdistribution)
Del 1
• Matdistributionen är en bra service och innebär valmöjlighet
• Matdistribution är kostchefens ansvar
• Beslutsfattare kan inte se sig själv som mottagare av matdistribution i
framtiden
• Feedback från konsumenterna är viktig
• Övergripande ansvar saknas på grund av gränsdragningsproblem

Zada Pajalic, L. P., Albert Westergren, Kirsti Skovdahl. (2012). Facilitation for change, the decision maker’s views of
the food distribution to the home living elderly people and suggestions for development – a participatory action
research study. In manus till ONJ

Zada Pajalic, L. P., Albert Westergren, Kirsti Skovdahl. (2012).Participation based intervention for improving food
distribution practice in six municipalities in southern Sweden – a participatory action research study. I manus till TL

Diskussionsfrågor:
• Matdistribution beskrevs i intervjuerna som
”innebärande valmöjlighet” - kan ni
utveckla detta?
• ”Uppföljning och kontroll av
matdistribution” – hur skulle den kunna gå
till?
• Vilken funktion bör stå för det
övergripande ansvaret?

•
•
•
•
•
•
•

•
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