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Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.
Dagordningen presenterades. Punkt 7 skjuts på framtiden och Viveca
Dettmark ber att få återkomma vid senare tillfälle. Kerstin Mauritzson
har en fråga som tas upp under Övriga frågor, vilket blir punkt 7 i
stället. I övrigt godkänns dagordningen.
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningarna från mötet den 15 juni godkändes och lades till
handlingarna.
2. Ekonomisk rapport – Manuela Schmidt
En sammanställning av plattformens ekonomi presenterades av
Manuela. Forskningsplattformens ekonomi är i balans. Forskningstid
som ännu inte har delats ut för 2012 motsvarar tid för en licentiat, 1
forskningsmånad för lektorer, två månaders stöd för adjunkter och två
månaders stöd från personal från vård och omsorgsverksamheten.
Den ekonomiska sammanställningen bifogas till protokollet, bilaga 1.
3. Rapport från FPL – Anna‐Karin Edberg
Manuela är åter i tjänst efter att ha varit föräldraledig. Hon kommer
att arbeta 60 %, onsdag till fredag. Malin Sundström kommer att finns
kvar på 20 % året ut för att bistå med utformningen av en ansökan
från plattformen för att bli inrättad som en forskningsmiljö vid HKR (se
nedan). Merparten av Malins arbetstid kommer att koncentreras till
oktober månad.
Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan kommer att ansöka om att
bli inrättad som en forskningsmiljö vid HKR. Forskningsmiljöer har
tidigare endast inrättats om man har sökt specifika medel från
Forskningsnämnden vilket inte FPL har behövt göra då finansieringen
har skett via avtal. Forskningsplattformen planerar att lämna in
ansökan till Forskningsnämndens möte den 15 november. Stefan
Andersson poängterar att statusen av att vara en ”inrättad
forskningsmiljö” har betydelse både intern och externt.
Doktorandtjänsten till projektet Barn i Barnahus är tillsatt med Maria
Kläfverud. Tillsättningen har dock överklagats och under tiden vilar
antagningsprocessen vid Lunds universitet. Ingela Bernholtz lyfter
frågan hur man hanterar liknande fall i framtiden, speciellt när det
finns flera sökanden med jämnstarka meriter. Hon understryker att
det är plattformen som slutligen avgör, men framför ett önskemål om
att i dessa fall även inhämta synpunkter från verksamheterna som är
involverade. I diskussionen poängteras även vikten av att formulera
utlysningen och vad som är meriterande med noggrannhet och att
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detta följs vid en tillsättning. Projektet fortsätter i övrigt enligt
planerna.
Anna‐Karin berättar om höstens kommande aktiviteter, som inleds
med sopplunch den 20 september. Flyer med höstens aktiviteter som
är öppna för alla forsknings‐ och utvecklingsintresserade bifogas
protokollet, bilaga 2.
Diskussioner pågår med Kunskapscentrum för demenssjukdomar i
Malmö med bland annat Lennart Minthon och Eva Granvik. Ett förslag
är att studenter på olika nivåer kan få tillgång till registerdata från
BPSD‐registret i samband med uppsatsarbeten och att man eventuellt
kan dela ut stipendier för att stimulera studenter och handledare.
Palliativt kompetenscentrum i Region Skåne – Anna‐Karin berättar att
Carl‐Johan Fürst har fått professuren i palliativ medicin, vem som får
professuren i palliativ vård är ännu inte klart. En invigning av Centret
planeras under hösten. En doktorandtjänst kommer med all
sannolikhet att förläggas till Högskolan Kristianstad. Viveca Dettmark
berättar om Region Skånes expertråd i Palliativ vård för att knyta
samman forskning och verksamhet.
Verksamhetsberättelsen för 2012: arbetet med planeringen av 2012
års verksamhetsberättelse har påbörjats och planen är att den ska
vara klar i mars 2013.
Diskussion kring plattformens Idébank. De idéer som ligger i
idébanken kan användas för studentuppsatser på olika nivåer såsom
grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet, folkhälsa, oral hälsa och
socialt arbete. Det finns också möjlighet att använda dessa idéer som
uppsatsämnen inom specialistsjuksköterskeprogrammen och på
masternivå. Kerstin Blomqvist påpekar att det är viktigt med
avgränsade områden när det gäller grundnivån. Ett bra riktmärke för
verksamheterna är att komma in med idéer senast i november eller i
maj månad med tanke på när uppsatskurserna startar. Manuela
Schmidt och Anna‐Karin Edberg fungerar gärna som samtalspartners
om det finns frågor kring idéer eller genomförande.
4. Sammanfattning av konferens 2012 – Liselotte Jakobsson
Liselotte sammanfattar konferensen som blev mycket lyckad. Det var
ett 80‐tal personer som deltog under dagen som leddes av Fredrik
Ekdala. Liselotte vill särskilt tacka idégruppen från
Samordningsgruppen, Caroline Nilsson, Eva Theander, Ingela Bernholtz
och Monica Dahl.
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Materialet från workshopen och presentationerna kommer att läggas
ut på plattformens hemsida tillsammans med kommentarerna som
kommit in under det interaktiva forumet TodaysMeet.
Under konferensdagen framkom önskemål om återkommande
konferenser eller träffar. Detta diskuterades och det fanns olika
förslag, till exempel att ha en mindre vartannat och en större
vartannat år. En annan synpunkt var att ha det vartannat år.
Nästa år, 2013, är det jubileum som innebär någon form av konferens
under festliga former. Liselotte föreslog att verksamheterna skulle få
en framträdande roll när det gäller presentationerna vid jubileet, för
att visa på hur samverkan kommer verksamheterna till godo.
5. Bok om aktionsforskning – Liselotte Jakobsson
Liselotte berättar att boken ska vara klar till jubileet 2013 och att det
är både verksamheter och forskare som har skrivit kapitel om
genomförda projekt och aktionsforskning.
6. Forskningsplattformens jubileum.
Samordningsgruppen enades om att jubileet borde firas efter
sommaren, helst i början av september då det fortfarande kan finnas
möjlighet att ha en del aktiviteter utomhus. Möjlig lokal med
anknytning till Högskolan, exempelvis glashuset utanför biblioteket,
diskuterades.
En planeringskommitté för jubileet utsågs bestående av Viveca
Dettmark, Monica Dahl, Anna‐Karin Edberg och Manuela Schmidt.
Viveka Dettmark understryker vikten av att boken om aktionsforskning
blir tryckt och klar till jubileet.
7. Övriga frågor – Kerstin Mauritzson
Kerstin påtalade vikten av att Samordningsgruppens ledamöter
används som kanaler i verksamheterna, till exempel när projekt ska
startas upp och genomföras. Hon menade att det är viktigt att vara
välinformerad vid eventuella frågor och diskussioner i
verksamheterna. Anna‐Karin kommer att ta upp detta vid nästa
arbetsmöte på plattformen.
Nästa möte med Samordningsgruppen är fredagen den 30 november
kl. 09.00‐11.00.
Förslag på vårens möten kommer att skickas ut om ca en månad.
Antecknat av Malin Sundström
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Bilaga 1
Uppföljning 2012
Budget
ingående balans

utfall
4 048 367

jan‐aug

3 000 000
343 000
3 000 000

3 000 000
343 000
0

100%

6 343 000

3 343 000

53%

Gemensamma driftskostnader (inkl avksrivningar)

‐125 601

‐67 865

54%

Administration (Lön inkl soc avgifter)

‐907 891

‐502 156

55%

i%

*

Intäkter
Region Skåne
Kommuner
Medfin HKR

Total INTÄKTER

Forskningsledare (30%) och Forskningsassistent + vik
Konferens

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
Doktorander
Omkostnader doktorander
3 månader stöd av adjunkter
Vetenskapligt Råd, uppsatshandledning etc.
Hyra, telefoni
Ledning
Ekonomi‐ och Personaladministration
Infrastruktur och Service
Bibliotek

Total KOSTNADER
utgående balans
Ändringar i budget:

‐857 891
‐50 000

‐4 652 890

‐491 786
‐10 370

‐2 569 678

Ledning 7%
Ekonomi‐ och personaladmin 4%
Infrastruktur och service 8%
Bibliotek 6%

57%
21%

55%

‐900 000
‐840 000
‐15 386
‐57 326
‐662 547
‐7 116
‐41 664
‐45 639

‐1 103 732
‐321 922
‐183 955
‐367 911
‐275 933

‐722 983
‐210 870
‐120 497
‐240 994
‐180 746

66%

‐7 939 834

‐4 615 789

58%

2 451 533

‐2253452

FPL OH

0%

‐960 000
‐960 000
‐72 000
‐730 980
‐1 553 918
‐108 920
‐124 992
‐142 080

*varav 1853051 ej överförda av HKR

Hyra 24%

100%

‐1476090

94% 15 mån tilldelade
88%
21%
8% 15,25 mån tilldelade
43%
7%
33% 1 mån tilldelad
32%

66%
66%
66%
66%

Bilaga 2

HÖSTENS
AKTIVITETER

HÖSTENS
AKTIVITETER

SOPPLUNCHER, HUS 5
till självkostnadspris
OBS! Föranmälan krävs

SOPPLUNCHER, HUS 5
till självkostnadspris
OBS! Föranmälan krävs

Torsdag 20 sep kl. 12‐14

Torsdag 20 sep kl. 12‐14

Tema: Hälsofrämjande vård och omsorg
Föreläsare: Pernilla Garmy om att
förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar

Tema: Hälsofrämjande vård och omsorg
Föreläsare: Pernilla Garmy om att
förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar

Torsdag 1 nov kl. 12‐14

Torsdag 1 nov kl. 12‐14

Tema: Personcentrerad vård och
omsorg
Föreläsare: Anita Bengtsson Tops

Tema: Personcentrerad vård och
omsorg
Föreläsare: Anita Bengtsson Tops

Torsdag 6 dec kl. 12‐14

Torsdag 6 dec kl. 12‐14

Tema: Organisation och ledarskap
Föreläsare: Pia Petersson och Kerstin
Blomqvist

Tema: Organisation och ledarskap
Föreläsare: Pia Petersson och Kerstin
Blomqvist

ÖPPNA SEMINARIER
HUS 5
OBS! Föranmälan krävs

ÖPPNA SEMINARIER
HUS 5
OBS! Föranmälan krävs

Fredag 26 okt kl. 10‐12

Fredag 26 okt kl. 10‐12

Komplexitetsteorier med Sören
Augustinsson ‐ reflektion och diskussion
kring exempel från den egna praktiken

Komplexitetsteorier med Sören
Augustinsson ‐ reflektion och diskussion
kring exempel från den egna praktiken

Fredag 23 nov kl. 10‐12

Fredag 23 nov kl. 10‐12

Att skriva en bra forskningsansökan

Att skriva en bra forskningsansökan

Mer information och uppdaterat
program finns på vår hemsida:

Mer information och uppdaterat
program finns på vår hemsida:

www.hkr.se/fpl

www.hkr.se/fpl

