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Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Linda Ljungdahl, repr Kristianstad kommun
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO
Jakob Thorsteinsson, repr Östra Göinge
kommun
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms
kommun
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun

Övriga:

Anna-Karin Edberg, forskningschef HKR
Emma Lindgren, forskningsassistent HKR
Malin Sundström, adjunkt HKR
Christina Wendel, Palliativ vård och ASIH
Hässleholm, gäst från FoU Nätverket
Andriette Näslund, gäst Osby kommun

Ej närvarande:

Stefan Hellmer, repr HKR
Martin Göransson, repr Hässleholms
kommun
Eva Theander, Region Skåne
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Förändringar i
På grund av omorganiseringar har Eva
Samordningsgruppens Rosenqvist, som tidigare har varit
sammansättning:
representant för Hässleholms
sjukvårdsorganisation, slutat. Viveka
Dettmark kommer att gå i pension och
sjukhusen Hässleholm och Kristianstad
kommer därför fortsättningsvis att företrädas
av personer från den nya forsknings och
utvecklingsenheten inom KRYH.
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 17 december 2013 godkänns
och läggs till handlingarna.
2. Presentation av avslutat projekt ”Erfarenheter av vård- och
omsorgsplanering i samverkan, VOPS”
Kerstin Blomqvist, projektansvarig, och Malin Sundström,
projektsamordnare och universitetsadjunkt i omvårdnad, presenterar
projektet Erfarenheter av vård- och omsorgsplanering i samverkan.
Projektets resultat visade att VOPS-mötet i de flesta fall uppskattades
av de medverkande och att det var positivt att mötet skedde i
hemmet. Samtidigt finns en potential för att utveckla och förbättra
mötet särskilt avseende förberedelse, samtals- och mötesteknik och
uppföljning. Kerstin och Malin kan kontaktas direkt via e-post:
Kerstin.Blomqvist@hkr.se, Malin.Sundstrom@hkr.se
3. Rapport från verksamheten – Anna-Karin
Forskningsplattformens verksamhetsberättelse för 2013 är färdig och
delas ut. Det går även att ladda ner den som PDF-fil från FPLs hemsida,
www.hkr.se/fpl. Verksamhetsberättelsen ger en god översikt av det
gångna årets aktiviteter vid FPL. För 2014 kommer fokus att vara på att
söka externa medel och uppföljning/arbetsro.
Det vetenskapliga rådet har haft ett möte sedan samordningsgruppens
senaste sammankomst. I rådet ingår ämnesföreträdare för
hälsovetenskaperna vilka fungerar som rådgivare till Anna-Karin.
Under det senaste mötet fanns inga nya ansökningar på dagordningen
utan endast återrapporteringar från pågående projekt. Det som
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noterades var att ansökningar av externa medel är allmänt svagt bland
projekten.
FPL blivit utsedd att agera som en ”pilot-grupp” och skulle ansvara för
högskolans forskarblogg under april månad. På grund av att HKRs
forskningskommunikatör har varit sjukskriven har detta skjutits fram
till maj månad. Under våren kommer även olika filmsnuttar om varje
projekt produceras som kommer finnas tillgängliga under respektive
projekt på hemsidan.
Sara Wanther, koordinator på EU-kontoret i Hässleholm, har deltagit
på ett av forskningsplattformens arbetsmöte där hon presenterade
deras verksamhet. Förslaget är att hon kommer som gäst till ett möte
med samordningsgruppen för att diskutera konkreta projektidéer. Det
beslutas att Sara är välkommen på nästkommande sammanträde den
23 maj.
Vikten av att återknuta till FoU-nätverken lyfts upp. Anna-Karin ingår
numera i nätverket och kan på så sätt vara en länk mellan FPL och
nätverken, vilket gruppen ser som positivt.
I februari anordnade forskningsplattformen en handledarlunch med
fokus på karriärsplanering, den fjärde i raden. Luncherna är ett bra
tillfälle för doktorander och handledare att mötas och även ett sätt att
presentera FPLs verksamhet för de externa handledarna.
4. Extern utvärdering 2014
Lars Fredén från Högskolan Väst är positiv till att genomföra en extern
utvärdering av forskningsplattformen med start i höst. Han är även
den person som just nu sammanställer högskolans ansökan om
forskarutbildning inom området hälsa och livskvalitet.
Tidigare utvärderare av plattformen har främst fokuserat på
publikationer och enstaka projekt. Samordningsgruppen anser att
fokus denna gång främst bör ligga på utvärdering av samverkan och
organisation. Det är därför viktigt att inkludera intervjuer med
representanter från samordningsgruppen, forskare och doktorander
samt att granska de dokument (beslutsvägar, ansvarsområden,
tidigare utvärderingar) som finns inom verksamheten. Mötet lyfter
också fram möjligheten att kunna rösta och skriva kommenterar för
att påverka idéskisser och projekt som positivit och något som bör
komma fram vid en utvärdering.
5. Prevention
Med en åldrande befolkning behövs bredare ansatser inom området
prevention. Exempelvis har den nya forskningschefen vid KRYH, Region
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Skåne, poängterat vikten av prevention inom området nutrition utifrån
ett helhetsperspektiv (äldre, barn operation osv). En fråga som
diskuteras är om det finns möjligheter att söka medel för detta samt
hur det ser ut med uppsökande verksamhet inom området.
Med den åldrande befolkningen ökar även höftledsoperationer till
följd av benskörhet. Inom Osby kommun har man länge arbetat med
detta och ser idag att det är vanligare att falla i det vanliga boendet än
inom särskilt boende i kommunen. Det konstateras att det behövs fler
åtgärder och förebyggande arbete samt att det saknas ett
helhetsperspektiv inom området.
6. Diskussion om övergripande projektidéer och ansökningar
FPL strävar efter att öka den externa finansieringen av projekt och vi
har tidigare diskuterat möjligheten att skriva mer övergripande
ansökningar tillsammans. Hannie Lundgren nämner att den statliga
institutionen FORMAS önskar få in forskningsidéer. FORMAS har
strukturfond-medel som är lättare att söka än EUs fonder. Ett förslag
är att bjuda in FORMAS till något av samordningsgruppen kommande
möten.
Även VINNOVA har fokus på prevention och det finns utlysningar inom
området Innovationer för framtidens hälsa med sista ansökningsdag
den 4 juni. I utlysningen lyfts bland annat samverkan mellan flera
partners som viktigt och FPL är i det avseendet unikt.
Anna-Karin har tillsammans med Sölve Elmståhl, professor i Malmö,
har lämnat in en ansökan till FORTE/ VR ansökan om ”Hälsa och
livstillfredställelse hos informella vårdare”. Om ansökan får medel blir
det naturligt att länka den till FPL och de verksamheter som ingår,
vilket samordningsgruppen ställer sig positiv till. Det är möjligt att VR
vill ha ”letters of intent” från kommunerna nordost och Anna-Karin
kommer i så fall att kontakta respektive kommun.
7. Övrigt
Höstens mötestider bokas enligt följande:
17/10 kl. 13.30-15.30
12/12 kl. 13.30-15.30
Mötet avslutas
Nästa mötestid
Fredagen den 23/5, kl. 13.30–15.30, sal 5-208
Antecknat av Emma Lindgren
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