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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2013‐05‐21 kl. 14.00‐15.45

Plats:

05‐208

Närvarande:

Lena Persson, HKR ‐ ordförande
Eva Rosenqvist, Hässleholms
sjukvårdsorganisation
Kerstin Blomqvist, repr HKR
Stefan Hellmer, repr HKR
Eva Theander, Region Skåne
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun
Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge
kommun
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO

Övriga:

Anna‐Karin Edberg, forskningschef
Manuela Schmidt, forskningsassistent
Ingela Beck, universitetsadjunkt i omvårdnad

Ej närvarande:

Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms
kommun
Eva Björk, repr Perstorps kommun
Zenita Böcker, repr Perstorps kommun
Ingela Bernholtz, repr Kristianstad kommun
Monica Dahl, repr Kristianstad kommun
Zada Pajalic, repr forskarstuderande HKR
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Martin Göransson, repr Hässleholms
kommun
Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Viveca Dettmark, CSK
Gisela Beckman, repr Östra Göinge kommun
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Förändringar i
Zada Pajalic som representerar
Samordningsgruppens forskarstudenter vid FPL kommer att ersättas
sammansättning:
av en ny doktorand from höst 2013 (Zada
disputerade i maj).
Monica Dahl som representerar Kristianstads
kommun kommer att avsluta sin anställning
och kommer att ersättas av en nyanställd
from hösten 2013.
Gisela Beckman som representerar Östra
Göinge kommun kommer att avsluta sin
anställning och kommer att ersättas av en
nyanställd from hösten 2013.
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet som startar med en
presentationsrunda då Birgitta Landin som representerar
primärvården närvarar för första gången.
Dagordningen presenteras och godkänns med tillägg av information
från Birgitta Landin gällande äldrevårdcentral.
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningarna från mötet den 15 mars 2013 godkänns och
läggs till handlingarna.
2. Presentation av Ingela Becks avhandling
Titel: Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande – Stöd till
personal i ett palliativt förhållningssätt vid vård‐ och omsorgsboende
för äldre. Presentationen finns i bilaga 1.
3. Rapport från FPL – Anna‐Karin Edberg
Soppluncherna kommer att ”vila” under den kommande
höstterminen. Luncherna fyllde en viktig funktion i början av
verksamhetsperioden, men i dagsläget finns inte längre samma behov.
Lucia McBee kommer att hålla i ett öppet seminarium 24 maj kl 9‐12 i
5‐208 som handlar om mindfulness inom äldrevården. Anmälan
skickas till manuela.schmidt@hkr.se senast 22 maj 2013. Lucia håller
även i en 2 dagars workshop inom samma ämne på Ivögården den 27‐
28 maj där sammanlagt 16 deltagare har anmält sig.
I samband med jubileet har vi bjudit hit Jane Springett, FPL:s första
forskningschef. Även hon kommer att hålla i en 2 dagars workshop om
deltagarbaserad aktionsforskning. Finansiellt stöd har/kommer att
sökas från FAS, FN och Rotary Nova. Workshopen riktar sig främst till
doktorander och forskare. Anmälan sker via www.hkr.se/fpl, deadline
för anmälan är den 14 augusti.
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I augusti planeras en gemensam heldagsaktivitet för FPL:s
medarbetare på Wanås. Huvudfrågan kommer att vara hur vi ska
operationalisera den nya strategiplanen.
Anna‐Karin presenterade FPL:s verksamhet för kungaparet på deras
besök på HKR i april.
Post‐doc tjänsten inom interaktiv musikteknik har tillsatts med
Anders‐Petter Andersson. Han började 1 maj och kommer att bjudas in
till nästa möte.
Licentiattjänsten inom projektet "Befrämjande av hälsa, återhämtning
och försoning bland våldsutsatta personer med psykossjukdom" är
under tillsättning. Tjänsten har sökts av en person som intervjuades
den 17 maj.
En handledarlunch genomfördes i maj som främst handlade om
doktorandernas undervisningssituation. Gruppen har sammanställt en
skrivelse som fokuserar på förutsättningarna för doktorander vid HKR
för att kunna genomföra sina studier under bra villkor.
Zada disputerade den 10 maj. H on kommer att hålla i ett öppet
seminarium om sin avhandling den 5 juni kl 13‐15 i 18‐222. Anmälan
skickas till manuela.schmidt@hkr.se senast den 3 juni 2013.
Boken om aktionsforskning är i tryck.
Konferensen "Senior i Centrum" i Mälmö börjar nästa vecka. Mer
information finns på www.hkr.se/fpl.
Frågan om hur FPL ska hantera externfinansierade projekt diskuteras.
Detta gäller främst Anna‐Karins projekt då alla övriga ansökningar
passerar Samordningsgruppen och det vetenskapliga rådet. Då vi
fortfarande saknar en delegationsordning som reglerar hur
ansökningar från forskningschefen ska hanteras, är det oklart hur vi
ska hantera frågan. Ärendet om delegationsordning skulle utarbetas
av HKR:s jurist men är fortfarande inte klar. Det som är aktuellt inom
det närmaste år är ett projekt inom palliativ vård som är kopplat till
kompetenscentret inom palliativ vård. Samordningsgruppen ansåg att
det bara är en fördel om andra projekt kan ingå i FPL med tanke på att
FPL ska vara en öppen forskningsmiljö. Samordningsgruppen uppdrar
åt Anna‐Karin att återigen kontakta juristen angående
delegationsordningen.
Det senaste nyhetsbrevet finns i bilaga 2.
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4. Ekonomisk uppföljning ‐ Manuela Schmidt
Budget för 2013 samt en uppföljning för tidsperioden januari‐april
2013 finns i bilaga 3.
5. Planering jubileum
Planeringen inför jubileet fortlöper enligt planerna. Det blir
jubileumsfest på kvällen den 26 september och jubileumsdag den 27
september. Programmet för båda dagar presenteras. Gästlistan
behöver uppdateras eftersom nya chefer har tillträtt ffa i Region
Skåne. Tillägg och uppdateringar av gästlistan ska skickas till
Manuela.schmidt@hkr.se så fort som möjligt. De skriftliga
inbjudningarna kommer att skickas ut inom kort.
6. Utvärdering inför 2014
FPL har finansiering fram till 2015. Därefter måste HKR ansöka om nya
medel och frågan om extern granskning av FPL diskuteras. Lena
informerar om att utvärderingen som gjordes 2009/2010 berodde på
att det vid den tiden fanns en bristfällig dokumentation av FPL:s
verksamhet och att det därför inte finns ett behov av en extern
utvärdering av FPL. Informationen som finns i
verksamhetsberättelserna borde vara tillräcklig för att sammanställa
en bra ansökan. Anna‐Karin tar kontakt med Hannie Lundgren för att
få mer information kring ansökningsprocessen. Den formella ansökan
ska skrivas under av rektor för HKR.
Övrigt
Birgitta Landin informerar om Östra Göinges medverkan i ett projekt
som handlar om multisjuka äldre. Inom det projektet arbetade man
med att utveckla Vård‐ och omsorgsplaninger i samverkan (VOPS) som
nu har implementerats i verksamheten. I januari 2013 var man på ett
studiebesök hos Wästerläkarna som har en vårdcentral för äldre (70+).
Östra Göinge ska nu satsa på att skriva fram en ansökan för att få
externa medel för att kunna starta en egen äldrevårdcentral. Ansökan
ska vara klar i november.
Det diskuteras att det hade varit intressant att forskningsmässigt följa
processen, därför är det viktigt redan nu att dokumentera processen
noggrant.
Höstens mötestider
Fredag, 18 oktober kl 9‐11
Tisdag, 17 december kl 14‐16
Antecknat av Manuela Schmidt
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