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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2013‐12‐17 kl. 14:00‐16:00

Plats:

05‐208

Närvarande:

Viveka Dettmark, CSK – tf ordförande
Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge
Eva Björk, repr Perstorps kommun
Kerstin Blomqvist, repr HKR
Zenita Böcker, repr Perstorps kommun
Ingela Bernholtz, repr Kristianstad kommun
Eva Theander, Region Skåne
Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Linda Ljungdahl, repr Kristianstad kommun

Övriga:

Anna‐Karin Edberg, forskningschef HKR
Emma Lindgren, forskningsassistent HKR
Anita Bengtsson Tops, professor i
vårdvetenskap HKR (närvarande vid punkt 2)
Anna Pålsson, repr forskastuderande HKR

Ej närvarande:

Lena Persson, HKR ‐ ordinarie ordförande
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Eva Rosenqvist, Hässleholms
sjukvårdsorganisation
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms
kommun
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun
Stefan Hellmer, repr HKR
Martin Göransson, repr Hässleholms
kommun
Jakob Thorsteinsson, repr Östra Göinge
kommun
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Förändringar i
Monica Dahl har varit representant för
Samordningsgruppens Kristianstad kommun och ersätts av Linda
sammansättning:
Ljungdahl från och med hösten 2013.
Manuela Schmidt är föräldraledig och ersätts
under denna tid av Emma Lindgren. Lena
Persson har anmält förhinder och lämnat
över dagens ordförandeskap till Viveka
Dettmark.
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och informerar om
förändringarna i samordningsgruppens sammansättning. En
presentationsrunda hålls. Dagordningen presenteras och godkänns.
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningarna från mötet den 18 oktober 2013 godkänns och
läggs till handlingarna.
2. Presentation av Anna Pålssons doktorandprojekt
Anna Påhlsson presenterar sitt doktorandprojekt ”Befrämjande av
hälsa, återhämtning och försoning bland våldsutsatta personer med
psykossjukdom”. Huvudhandledare är Anita Bengtsson Tops och
övriga handledare är Sofia Almerud, Linnéuniversitetet och Ulf Ericson,
HKR. Anna kan kontaktas via e‐post Anna.Pålsson@hkr.se.
Projektet inbegriper två delstudier med skilda perspektiv; personal
som vårdar våldsutsatta personer med psykossjukdom samt de
våldsutsatta personerna med psykossjukdom. Den etiska ansökan är
inlämnad och insamling av material kommer att påbörjas under våren
2014.
3. Rapport från verksamheten – Anna‐Karin
Det Vetenskapliga rådet har haft två möten sedan
samordningsgruppens senaste sammankomst. Ett nytt projekt med
titeln ”Främja en hälsosam livsstil hos barn med övervikt och fetma”
har fått två månaders forskningstid från plattformen. Projektet har
sedan tidigare en inskickad och godkänd idéskiss. Projektansvarig är
Eva Clausson, lektor i omvårdnad vid HKR som har beviljats en månads
forskningstid. Den andra månaden avser en adjunkt, Gita Hedin, som
kommer att delta i projektet. I övrigt har rådet främst behandlat ett
flertal återrapporteringar från pågående projekt.
Forskningsplattformen har budget för att dela ut 12
forskningsmånader till projekt vid plattformen. Vid konkurrens bör de
projekt som även omfattar doktorander prioriteras.
Anna‐Karin ger en översikt av plattformens pågående projekt.
Projektet ”Erfarenheter av vård‐ och omsorgsplanering i samverkan”
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är avslutat och kommer att presenteras vid nästa möte med
samordningsgruppen. Projektet ”Omhändertagande av personer som
upprepade gånger söker hjälp via akutmottagningen” har lämnat in en
slutrapport för pilotstudien som kommer att publiceras som en
rapport under 2014. Även projektet ”Förbättringsarbete inom
psykiatrisk verksamhet” är i sin slutfas. Övriga projekt fortskrider som
planerat.
Under 2013 har sammanlagt 11 studentuppsatser genomförts inom
plattformens projekt, vilket är glädjande. Anna‐Karin visar de idéer
som finns i plattformens idédatabank på hemsidan där studenter kan
finna uppslag till uppsatser på grund‐ eller avancerad nivå.
HKR kommer under hösten 2014 att gå in med en ansökan om
forskarutbildningsrättigheter i hälsovetenskap. Bland de kriterier som
bedöms finns bland annat kontakter och nätverk med sjukhus och
samhälle, där Forskningsplattformens verksamhet kommer att bli ett
viktigt bidrag.
Leila Rudeliuz, PR‐ och forskningskommunikatör vid HKR, har besökt
forskningsplattformen och önskar använda forskningsplattformen som
en pilotgrupp vad gäller att lyfta fram forskning som sker vid HKR. Ett
flertal förslag på hur man kan arbeta med forskningsinformation har
diskuteras, exempelvis införandet av en så kallad månadens artikel.
Tillsammans med ett flertal andra lärosäten har HKR sökt medel från
Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola inom hälsa och
åldrande. Glädjande nog har vi fått ansökan beviljad och 15 miljoner
kronor fördelade över 3 år. Högskolans bidrag till forskarskolan har
fokus på ämnet omvårdnad. Forskarskolan kommer särskilt att satsa
på doktorandutbildning, post‐doc/nydisputerade samt att bygga upp
nätverk.
Kerstin Blomqvist berättar att ett par deltagare har examinerat
workshopen om deltagarbaserad aktionsforskning med Jane Springett.
En av de examinerade projektplanerna har inriktning mot föräldrar
med utländsk bakgrund, vilket lyfts fram som en intressant målgrupp
av samordningsgruppen.
4. Ekonomisk prognos – Anna‐Karin
Anna‐Karin föredrar. För ekonomisk översikt se bilaga 1.
5. Extern utvärdering 2014
Inför nästa ansökningsperiod bör en extern utvärdering av plattformen
ske. Förslag på granskare är Lars Fredén från Högskolan Väst. Anna‐
Karin informerar att hon har pratat med Hannie Lundgren som anser
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att det räcker med en granskare. Lars är vidtalad och intresserad av att
genomföra granskningen. Samordningsgruppen är positiv till
förslaget. En ansökan om fortsatt stöd från Region Skåne ska skickas in
sommaren 2015 varför utvärderingen bör ske redan hösten 2014 med
avslut under våren 2015.
6. Övrigt
Ingela Bernholtz lyfter fram möjligheten att söka EU‐medel och
hänvisar till Sara Wanther, koordinator på EU‐kontoret i Hässleholm.
Samordningsgruppen ställer sig positiva till att bjuda in Sara till ett
informationsmöte angående EU‐ansökningar. Förslag att Sara kommer
är nästa arbetsgruppsmöte vid plattformen 17/1 samt eventuellt nästa
möte med samordningsgruppen 21/3. Ingela kommer att förmedla
kontakt mellan Anna‐Karin och Sara Wanther.
Ingela tar därefter upp svårigheter vad gäller förfrågningar av
forskningssamarbete från flera olika andra parter. En diskussion förs
om kontaktpolitiker för specifika forskningsområden/projekt. Efter
valet ses en möjlighet att knyta en kommunpolitiker till
forskningsplattformen.
Viveca informerar om att det har tillsatts en forskningschef inom KRYH
vid namn Mats Eklund som kommer att hantera aktuella
forskningsfrågor. Prioriterade inriktningar som diskuteras är barn och
äldre.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten
Linda berättar om en pilotstudie inom vård‐ och omsorgsboende på
modellen Äldres behov i centrum som ska genomföras under 2015‐
2016. Eventuellt finns här möjlighet för studenter att medverka.

Mötet avslutas

Nästa mötestid
Fredagen den 21 mars, kl. 13.30‐15.30

Antecknat av Emma Lindgren
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