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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2014‐10‐17 kl. 13:30‐15:30

Plats:

05‐208

Närvarande:

Lena Person, ordförande
Anna Pålsson, repr forskastuderande
Ingela Bernholtz, repr Kristianstads kommun
Johnny Kvarnhammar, repr Osby kommun
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Zenita Böcker, repr Perstorps kommun
Eva Björk, repr Perstorps kommun
Britt‐Inger Andersson, representant FoU
verksamheten, Region Skåne
Andriette Näslund, tf ersättare Osby kommun
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region Skåne
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO
Linda Ljungdahl, repr Kristianstad kommun

Övriga:

Mette Kjerholt, Roskilde sjukhus (punkt 3)
Ole Toftdahl Sørensen, Roskilde sjukhus (punkt 3)
Anna‐Karin Edberg, forskningschef HKR
Viveka Dettmark, Region Skåne
Manuela Schmidt, forskningsassistent HKR

Ej närvarande:

Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge
Eva Theander, Region Skåne
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms kommun
Kerstin Blomqvist, repr HKR
Christina Wendel, representant Region Skåne
Stefan Hellmer, repr HKR
Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Martin Göransson, repr Hässleholms kommun
Jakob Thorsteinsson, repr Östra Göinge kommun
Helena Ståhl, repr Osby kommun

Ordförande hälsar välkommen till mötet.
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1. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna från mötet den 23 maj 2014 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Dagordning
Dagordning godkänns efter tillägg under punkten övrigt av Ingela och
Britt‐Inger.
3. Presentation om sjuksköterskans roll som ledare för utveckling
och förändring i klinisk praktik
Mette Kjerholt och Ole Toftdahl Sørensens presentation finns som
bilaga 1.
4. Rapport från verksamheten – Anna‐Karin Edberg
Anna‐Karin informerar om att det nu finns ett beslut från
sektionschefen som reglerar förfarandet i de fall Anna‐Karin är huvud‐
eller medsökande på ansökningar om medel från FPL. Beslutet finns
som bilaga 2 och innebär i korthet att en annan ordförande för
vetenskapliga rådet utses när ansökan diskuteras och att det är
sektionschefen som tar beslut om ev. tilldelning. Då en ansökan från
Anna‐Karin behandlades vid det senaste vetenskapliga rådet är
förfarandet prövat och fungerade väl.
Annika Kragh Ekstam kommer att ersätta Eva Rosenqvist som har
slutat som representant för Hässleholms sjukhus i samband med den
omorganisation som har skett. Det innebär att de personer som
representerar Kryh i samordningsgruppen är Annika Kragh Ekstam,
Britt‐Inger Andersson som representant för FoU verksamheten och
Christina Wendel som representant för FoU nätverken.
Anna‐Karin informerar om att projektet ”Existentiell ensamhet” har
fått 3 miljoner kr beviljade av Vårdalstiftelsen. Pengarna kommer att
förvaltas av Malmö Högskola och bland annat användas för att
finansiera 2 doktorandtjänster. Tjänsterna kommer att utannonseras
den 20 oktober och länken till ansökan kommer att skickas ut till
samordningsgruppen, Palliativt utvecklingscentrum och till Bengt
Sallerfors för spridning.
Den 14 november håller Forskningsplattformen ett öppet seminarium
om Barn på Barnahus. Flyern finns som bilaga 3 för spridning i
verksamheterna.
5. Extern utvärdering
Lars Fredén som har fått i uppdrag att utvärdera
forskningsplattformen har påbörjat sitt arbete genom att gå igenom
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den skriftliga dokumentation som finns. Han kommer därefter att
genomföra intervjuer på plats den 10 och 11 november.
Samordningsgruppen kommer att representeras av Hässleholms
kommun och Osbys kommun, men om någon annan är intresserad av
att vara med är det bara att kontakta Manuela. Lars Fredén kommer
att presentera en preliminär rapport vid samordningsgruppens första
möte under våren och därefter lämna en skriftlig rapport.
6. Övrigt
Ingela informerar om en konferens som äger rum den 24 april som
kommer att handla om projektet Barn på Barnahus. Barnläkare,
socialarbetare och andra involverade i verksamheten kommer att
medverka. Samordningsgruppen och FPL uppmanas att hjälpa till att
sprida informationen då det särskilt riktar sig mot verksamheterna.
Britt‐Inger informerar att regeringen har initierat en satsning på
vården för personer med kroniska sjukdomar. Detta är en nationell
strategi som omfattar förebyggande och behandling och som pågår
under tidsperioden 2014‐2017. Regeringen har beslutat att bevilja
Region Skåne medel till en förstudie för att utveckla e‐hälsolösningar
för patienter med KOL. Förstudien leds av forskningschef Mats
Ekelund, FoUU‐enheten i Skånevård Kryh.
Britt‐Inger informerar även om att den Regionala handlingsplanen för
socialfonden i Skåne‐Blekinge 2014‐2020 är beslutad.
Viveca avslutar med en önskan om att få möjlighet att diskutera Mette
och Oles presentation vid nästa möte i december.
7. Presentation om förebyggande hembesök
Johnny Kvarnhammar presenterar den modell för förebyggande
hembesök som Osby kommun har utvecklat. En implementering av
modellen i övriga kommuner skulle kunna vara en idé att bygga vidare
på i en EU‐ansökan.
Nästa möte: 12/12 kl. 13.30‐15.30
Mötet avslutas

Antecknat av Manuela Schmidt
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