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Sammanträde med
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Närvarande:

Lena Persson, HKR ‐ ordförande
Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Kerstin Blomqvist, repr HKR
Viveca Dettmark, CSK
Eva Theander, Region Skåne
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO

Övriga:

Anna‐Karin Edberg, forskningschef
Manuela Schmidt, forskningsassistent
Anders‐Petter Andersson, post‐dok

Ej närvarande:

Eva Rosenqvist, Hässleholms
sjukvårdsorganisation
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms
kommun
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun
Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge
kommun
Stefan Hellmer, repr HKR
Eva Björk, repr Perstorps kommun
Zenita Böcker, repr Perstorps kommun
Ingela Bernholtz, repr Kristianstad kommun
Martin Göransson, repr Hässleholms
kommun
Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Jakob Thorsteinsson, repr Östra Göinge
kommun
Anna Pålsson, repr forskastuderande HKR
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Förändringar i
Zada Pajalic har varit representant för
Samordningsgruppens doktoranderna vid FPL och ersätts av Anna
sammansättning:
Pålsson från och med hösten 2013 då Zada
har disputerat. Gisela Beckman som har
representerat Östra Göinge kommun ersätts
av Jakob Thorsteinsson från och med hösten
2013.
Monica Dahl som har representerat
Kristianstads kommun kommer att ersättas
av en nyanställd från och med hösten 2013.

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och informerar om
förändringarna i samordningsgruppens sammansättning.
Dagordningen presenteras och godkänns med tillägg av information
från Viveka, Eva och Kerstin.
1. Föregående mötesanteckningar
Anna‐Karin har tidigare tagit kontakt med Hannie gällande den
utvärdering som planeras att genomförasinför den nya ansökan om
medel från Region Skåne som ska lämnas in efter sommaren 2015.
Hannie bekräftar att en utvärdering måste göras, helst av två externa
granskare. Se vidare punkt 6 på dagens mötesanteckningar.
Mötesanteckningarna från mötet den 21 maj 2013 godkänns och läggs
till handlingarna.
2. Presentation av Anders‐Petters post‐dok projekt
Titel: Interaktiv musikteknik för hälsa. Postern finns i bilaga 1. Anders‐
Petter kan kontaktas via epost Anders‐Petter.Andersson@hkr.se.
I anslutning av presentationen diskuteras möjligheten att genomföra
ett samarrangemang/konferens inom temat ”Kultur och Hälsa” med
fokus på äldre. En sådan konferens skulle kunna samfinansieras av FLP,
kommunerna och regionen, men där även andra aktörer såsom
Centrum för primärvårdutveckling, Centrum för
vårdbyggnadsforskning och Hjälpmedelscentralen skulle kunna vara
involverade. Under mötet diskuterades att en sådan konferens skulle
kunna bli aktuell under hösten 2014.
3. Återkoppling jubileum/bokrelease
Samordningsgruppen tyckte att jubileet upplevdes som trevligt och
positivt och att pauserna och lunchbuffén inbjöd till diskussion. Man
konstaterade även att konferensen är en viktig del av FPLs
marknadsföring och att vi bör tänka på att marknadsföringen för FPL
bör breddas. Hannie informerar att det inte finns någon politisk
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forskningsberedning som tidigare, vilket begränsar informationsflödet
till politikerna.
Anna‐Karin återrapporterar de diskussioner som fördes vid det senaste
arbetsmötet och där erfarenheterna från denna konferens bör ligga till
grund för nästkommande FPL konferens under hösten 2015. Vi
planerar då att fokus ska ligga på doktorand‐ och post‐dok projekt och
att upplägget ska bli mer interaktivt och deltagarbaserat för att minska
”stillasittandet”.
Christer Neleryd har skickat en lista på nyckelpersoner vid
Socialstyrelsen, SKL och Socialdepartementet som har fått
Aktionsforskningsboken och verksamhetsberättelsen för 2012 för att
uppmärksamma FPL som ett bra exempel på verksamhetsnära
samarbete mellan kommunerna/Region Skåne och Högskolan.
4. Rapport från verksamheten
Anna‐Karin föredrar.
FPL genomförde ett arbetsmöte i Wanås där operationaliseringen av
strategiplanen diskuterades. De områden som identifierades vara i
behov av intensivt arbete under de kommande åren var:
1. Öka studenternas involvering i forskningsprojekt genom t.ex.
att hitta forum för diskussion med de kliniska adjunkterna och
VFU lärarna men även genom att samordningsgruppens
representanter kan fånga upp idéer från verksamheterna.
Idédatabanken bör spridas mer och FPL bör synliggöras mer
inom HKR.
2. Öka andelen av extern finansiering genom att tänka mer
strategiskt. Forskarna ska stötta varandra i att söka externa
anslag. Samordningsgruppen poängterar vikten av Nordiskt och
internationellt samarbete för att kunna attrahera medel från
ex. EU. Öka samarbete med vård‐och omsorgspersonal genom
att återknyta kontakten med FOU nätverket. Anna‐Karin
kommer att delta på nästkommande styrgruppsmöte i mars
2014 och Viveka ska undersöka hur det f.ö. ser ut med HKRs
representation inom nätverken.
3. Öka den vetenskapliga kunskapen i verksamheten genom att
ex erbjuda studiecirkelmaterial kring den typen av frågor.
Anna‐Karin och Albert Westergren planerar att jobba vidare
med detta ärende.
FPLs strävan är att alla målen ska vara väl uppnådda vid slutet av den
andra verksamhetsperioden, det vill säga i slutet av 2015.
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Anna‐Karin informerar att alla projekt är bra på gång och att det
vetenskapliga rådet nu främst fokuserar på uppföljning av de
pågående projekten. Det finns dock ett projekt som har stött på
problem som främst är en effekt av stor personalomsättning i den
verksamhet där projektet genomförs. Anna‐Karin kommer att ha en
separat uppföljning och diskussion tillsammans med den aktuella
projektansvariga och projektets doktorand.
Två workshopar har genomförts sedan föregående
samordningsgruppsmöte: Om mindfulness i äldrevården under maj
månad som leddes av Lucia McBee från USA och om deltagarbaserad
aktionsforskning under september månad som leddes av Jane
Springett från Kanada. Båda dessa workshops hade ca 15 deltagare
och blev väldigt väl utvärderade.
FPL har regelbundet handledarluncher tillsammans med doktorander,
interna och externa handledare. Det senaste mötet ägde rum den 17
oktober. Tidigare handledarluncher har bl.a. resulterat i en skrivelse
om doktorandernas medverkan i undervisning som har skickats till
HKRs personalchef och forskningskoordinator. Även avdelningschefer
och sektionschefer har fått underlaget för kännedom.
Det externfinansierade projektet ”Existentiell ensamhet vid livets slut”
är nu inlagt som plattformsprojekt.
Anna Pålsson påbörjade sin anställning som doktorand inom projektet
”Befrämjande av hälsa, återhämtning och försoning bland våldsutsatta
personer med psykos” i september 2013.
Det senaste nyhetsbrevet är utskickat och finns som bilaga 2.
Arbetet med verksamhetsberättelsen 2013 har startat. Även denna
verksamhetsberättelse kommer att ha en liknande upplägg och
utseende som de föregående.
HKRs revisorer har påpekat att det saknas ett formellt avtal mellan
Region Skåne och HKR när det gäller finansieringen av FPL. Vi bör
tänka på att det måste utarbetas ett formellt avtal om vi får medel för
fortsatt finansiering för nästa verksamhetsperiod som startar 1 januari
2016.
Anna‐Karin berättar om en skissansökan som har inkommit till FPL och
som ligger något utanför ramen för de projekt som vi vanligtvis beviljar
(utvärdering av en läkarbil). Samordningsgruppen lämnar generella
synpunkter på projektet som Anna‐Karin kommer att återkoppla till
huvudsökanden.
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5. Ekonomisk uppföljning ‐ Manuela Schmidt
En uppföljning för tidsperioden januari‐september 2013 finns i bilaga 3
med en uppdaterad uppföljning av kostnaderna för FPLs jubileum.
6. Extern utvärdering
Anna‐Karin kommer att ta fram förslag på granskare som kan
diskuteras vid samordningsgruppens nästa möte. För att de ska hinna
slutföra granskningen i god tid innan ansökan ska lämnas in, bör de
helst börja i slutet av 2014 för att kunna slutföra utvärderingen under
våren 2015.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten
Punkten kommer i fortsättningen att finnas på samordningsgruppens
dagordning för att uppmuntra till att samla in idéer till nästa möte. För
uppsatser som sjuksköterskestudenter ska kunna genomföra (på
kandidatnivå) krävs det att idén kommer in senast i december i år om
det ska vara aktuellt för 2014.
Övrigt
Viveka informerar att vissa av hennes uppgifter kommer att tas över
av nyanställda strateger från och med 2014.
En ny forskningschef inom KRYH har tillsatts. Han heter Mats Eklund
och kommer förmodligen att ersätta Viveka i samordningsgruppen
från 2014.
Eva T presenterar kort hur den nya organisationen inom Region Skåne
är uppbyggd. Regionen är indelad i KRYH, SUND och SUS. KRYH
omfattar Kristianstad, Ystad, Hässleholm och Simrishamn och leds av
förvaltningschefen Pia Lundblom. De tre divisionschefer är Tova
Jexmark (spec. närsjukvård), Patricia Enocson (operation) och Karin
Melander (primärvård). Frågan om hur FPLs verksamhet påverkas av
den nya organisationen diskuteras och om en inklusion av ytterligare
kommuner inom KRYH kan bli aktuell.
Då mötestiden inte räcker för att Kerstin ska kunna informera om sitt
avslutade forskningsprojekt ”Erfarenheter med VOPS” bifogas istället
postern som bilaga 4.

Nästa mötestid
Tisdag, 17 december kl. 14‐16
Antecknat av Manuela Schmidt
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