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Ordförande hälsar välkommen till mötet. Dagordningen godkänns med ett tillägg av Eva Rosenkvist
gällande Region Skånes omorganisation. Mötet börjas med en presentationsrunda.
1. Föregående mötesanteckningar
Anna-Karin återrapporterar från Region Skånes hearing med socialministern Göran Hägglund och
representanter för Socialdepartementet i Malmö, där Anna-Karin och Kerstin Mauritzson
presenterade forskningsplattformens verksamhet.
Det palliativa centret i Lund invigdes i februari då Lena Persson närvarade. Ingela Beck som
disputerade den 14 mars och som kommer tillbaka från sin tjänstledighet till HKR i maj, kommer att
knytas till centrat på 40 % av sin lektorstjänst.
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.
2. Rapport från FPL
Anna-Karin föredrar.
Forskningsplattformen ansökte i slutet av förra året Forskningsnämnden på HKR för att bli inrättad
som forskningsmiljö. Samtidigt söktes även för en post-dok tjänst på 50 % i 2 år med fokus på musik
och teknik som stöd till välbefinnande. Båda ansökningar beviljades. Anders-Petter Andersson är
den enda sökande till den utlysta post-dok tjänsten och kommer att intervjuas om en vecka. Det är
tänkt att post-doken kommer att ingå i redan pågående projekt med fokus på 3 grupper: personer
med demenssjukdom, personer med psykisk funktionsnedsättning och personer inom palliativ vård.
Anders-Petter disputerade nyligen inom interaktiv ljuddesign.
Det har bildats en grupp inom HKR, HKR 2020, där Anna-Karin ingår som medlem. Gruppens
uppgift är att är att sammanställa underlag för långsiktiga strategier och forskningsplattformen har
lyfts som bra exempel för samverkan inom det forumet. Forskningsplattformen har även lyfts fram i
andra sammanhang som ett gott exempel, bland annat under mötena med socialminister Göran
Hägglund och utbildningsminister Jan Björklund som besökte HKR under 2011.
Forskningsplattformen kommer att utlysa ytterligare en licentiattjänst. Tre projektansökningar har
kommit in och beslut kommer att fattas av det vetenskapliga rådet senare under dagen.
Samordningsgruppen föreslår att även projektens nytänkande/innovationsgrad ska bedömas på något
sätt i utvalsprocessen. Anna-Karin poängterar vikten att lämna synpunkter i Itsleaning under
röstningsförfarandet när det gäller idéskisserna eftersom dessa synpunkter sedan lämnas vidare till
projektansvarig för att åkunna åtgärdas i den slutliga projektansökan.
Under 2012 startades en liten seminarieserie kring hur man söka externa medel då det fortfarande
finns mycket förbättringsmöjligheter inom detta område. Att öka externa ansökningar är något som
kommer att prioriteras ännu mer framöver. Dessvärre fick 2 workshops ställas in pga antalet
anmälningar, vilket bekräftar att det är mycket kvar att jobba med under 2013 och framöver. Stödet
från forskningsplattformen är tänkt som en utgångspunkt för att kunna söka ytterligare medel
externt. Nya vägar för att stimulera forskarna att skriva ansökningar måste hittas och implementeras.
Forskningsplattformen bjöd på en handledarlunch i den 28 februari där både doktorander, interna
och externa handledare deltog. Syftet är att ge möjlighet för utbyte mellan deltagarna, för de externa
handledare att få en bild av forskningsplattformen och för doktoranderna att ta upp ärenden i ett
forum där samtliga handledare finns med. Under första delen av lunchen var fokus på doktoranderna
behov. Denna gång diskuterades exempelvis balansen mellan undervisning/annan sysselsättning och
tid för avhandlingsarbetet. Under handledarlunchen beslutades att Anna-Karin ska skriva ett utkast,
ett ”positions-paper”, där tydliga regler och riktlinjer för doktorandernas undervisning ska skrivas
fram. Eftersom HKR inte ha rättigheter till forskarutbildning, finns inte heller någon studierektor
som ansvarar för sådana frågeställningar. Under andra delen av mötet där enbart handledarena
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närvarade, diskuterades främst deras behov och problem. Nästa handledarlunch kommer att vara i
maj.
FPL har även, i samverkan med två andra forskningsmiljöer, startat en seminarieserie med namnet
QuantRumm med fokus på kvantitativa forskningsmetoder som främst riktar sig till doktorander.
FPL kommer även att starta ett liknande forum med fokus på kvalitativa metoder.
Zadas disputation var tänkt att äga rum i Kristianstad den 10 maj men kommer istället att vara i
Örebro. Forskningsplattformen kommer därför att bjuda in till ett öppet seminarium under maj eller
juni då Zada kan berätta om sin avhandling.
Ingela Beck kommer att hålla i ett öppet seminarium den 22 mars kring sin avhandling som har
titeln: "Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande. Stöd till personalen i ett palliativt
förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre." Det är ett angeläget ämne, därför föreslås
att Ingela bjuds in till nästa möte med samordningsgruppen för att berätta om sina resultat.
Boken om aktionsforskning kommer att tryckas av Gleerups förlag. Boken ska utges som
jubileumsutgåva i samband med jubileet i september. Deadline för färdigt manus är den 30 april.
Lucia McBee kommer att hålla en workhsop om mindfulness inom äldrevården den 27-29 maj på
Ivögården. Worskhopen kommer att hållas på engelska och är öppen för alla intresserade. På
hemsidan finns mer information och anmälan. Deadline är 15 april. I bilagan (bilaga 1) finns
information om Lucias bok. Forskningsplattformen planerar att söka externa anslag från FAS för
delar av kostnaden.
3. Verksamhetsberättelsen
Ett provtryck lämnas ut. Småjusteringar måste fortfarande göras men planen är att den ska tryckas så
fort som möjligt i stor upplaga. Manuela kommer att skicka ut exemplar till alla finansiärer (10
exemplar till varje kommun).
4. Ekonomisk redovisning för år 2012
Manuela föredrar.
Årsredovisningen för 2012 finns i bilaga 2.
5. Strategiplan 2013-2015
Anna-Karin föredrar.
Strategiplanen fastställs med 2 tillägg:
 Innovativt synsätt i projekt
 Hållbar implementering
Under mötet förs en diskussion om hur den nya kunskap som FPLs forskningsprojekt genererar ska
implementeras i verksamheterna på ett hållbart sätt. Det handlar alltså inte endast om att sprida
kunskap utan även att omsätta kunskapen i praktiken när projekten är avslutade. De befintliga
nätverken borde även ha en viktig roll i detta sammanhang. Ett förslag om ett övergripande projekt
som handlar om hur kunskap används och implementeras i verksamheterna och där representanter
för samordningsgruppen skulle ingå, diskuteras. Anna-Karin och Manuela undersöker om det finns
möjlighet att i budget göra utrymme för forskningstid för ett sådant projekt.
6. Jubileum
Anna-Karin föredrar.
Deadline för gästlistan är den 28 mars. Vi har bokat Krinova för lunch den 27 september och Fredrik
Ekdala kommer att vara med både som ståuppare den 26 september och som moderator den 27
september.
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7. Övrigt
Eva Rosenqvist informerar om att Region Skåne ska omorganiseras i tre områden: Öst, väst och
Malmö/Lund. Detta innebär att Skåne Nordost kommer att förändras eftersom även Ystad och de
fem kommunerna som ligger inom Ystads sjukvårdsdistrikt kommer att tillhöra samma organisation.
Under mötet diskuteras om omorganisationen kommer att påverka forskningsplattformens
verksamhet och om det kan vara en vinst att inkludera även sydöstra Skåne i FPLs verksamhet.
8. Mötet avslutas
OBS: Tids – och rumsändring. Nästa möte är 21 maj 2013, kl. 14-16 i hus 4-409.

Manuela Schmidt
antecknare
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Bilaga 1

Lucia McBee
Lucia McBee, LCSW, MPH, CYI, has worked with older people, high risk
populations and persons with chronic conditions as well as their caregivers for
over 25 years in a wide range of community, research, and institutional
settings. Since her graduation from Columbia University's School of Social
Work and Public Health, she has developed a pioneering practice using
mindfulness, and complementary and alternative medicine (CAM) to improve
the quality of life in community, hospital, clinic and nursing home settings.
Lucia has participated in professional training in Mindfulness Based Stress
Reduction at the Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society,
and in Mind/Body/Spirit Medicine at the Center for Mind/Body Medicine. She
has published numerous articles in peer reviewed journals.
Mindfulness i äldrevården
‐ en modell för medveten närvaro för äldre
och deras vårdare

Lucia McBee,
Studentlitteratur, 2011

Boken är skriven för personal som är
intresserade av att utveckla vård och omsorg av
äldre
personer
genom
att
använda
komplementära och alternativa metoder (KAM)
såsom medveten närvaro/mindfulness, beröring,
aromaterapi, yoga och meditation men även
andra kreativa metoder såsom musik och poesi.
Boken ger en bra överblick över de olika
metodernas bakgrund och vetenskapliga stöd,
beskriver hur de enkelt kan genomföras i
praktiken och anpassas till olika målgrupper.

Bilaga 2

Uppföljning 2012
Budget
ingående balans

utfall
4 048 367

2012

i%

Intäkter
Region Skåne
Kommuner
Tomelilla Kommun
Medfin HKR

Total INTÄKTER

3 000 000
343 000
3 000 000

3 000 000
343 000
52 017
3 000 000

100%
100%
100%

6 343 000

6 395 017

101%

Gemensamma driftskostnader (inkl avksrivningar)

‐125 601

‐130 209

104%

Administration (Lön inkl soc avgifter)

‐781 515

‐765 102

98%

Forskningsledare (30%) och Forskningsassistent + vik
Konferens

Forskningskostnader (Lön inkl soc avgifter)
15 av 16 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
15 av 16 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
Omkostnader forskare
15,25 av 17,25 månader stöd från personal från vård och omsorgsverksamhet
Doktorander
Omkostnader doktorander
1 av 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:

‐731 515
‐50 000

‐4 601 552

‐720 986
‐44 116

‐3 878 039

99%
88%

84%

‐960 000
‐960 000
‐72 000
‐730 980
‐1 512 180
‐99 320
‐124 992
‐142 080

‐862 031
‐785 525
‐50 683
‐272 140
‐1 746 324
‐32 372
‐45 238
‐83 726

90%
82%
70%
37%
115%
33%
36%
59%

‐1 063 384
‐265 846
‐132 923
‐310 154
‐221 538

‐1 027 103
‐256 776
‐128 388
‐299 572
‐213 980

97%

‐7 502 513
2 888 854

‐6 699 168
3 744 216

97%
97%
97%
97%

89%

