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Ordförande hälsar välkommen till mötet. En presentationsrunda görs
då Annika Kragh Ekstam deltar för första gången som ny representant
för Hässleholms sjukhusorganisation.
1. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna från mötet den 17 oktober 2014 godkänns och läggs
till handlingarna.
2. Dagordning
Dagordningen godkänns efter tillägg under punkten övrigt av Britt‐
Inger. Under punkten övrigt kommer även Mette och Oles
presentation vid föregåendes möte att diskuteras.
3. Rapport från verksamheten – Anna‐Karin Edberg
Anna‐Karin informerar om att arbetet med verksamhetsberättelsen
för 2014 är i gång.
Vi planerar att påbörja planeringen av konferensen hösten 2015 efter
nyår. Konferensen kommer att ha fokus på denna verksamhetsperiods
projekt och framförallt doktorandprojekten.
Diskussioner pågår vid Högskolan Kristianstad om att minska
forskande lärares tid för forskning i tjänst. Detta kommer i så fall att få
konsekvenser för principerna för hur FPL tilldelar tid för forskning i de
olika projekten. Det kommer dock inte att påverka omfattningen av
HKRs medfinansiering av FPL.
Höstens andra handledarlunch hölls den 11 december då fokus för
diskussionerna var hur man som doktorand ska tänka kring den sk.
tredje uppgiften, det vill säga samverkan med omgivande samhället.
Då det har tillkommit flera nya representanter i samordningsgruppen
går Anna‐Karin igenom de sammanlagt 10 projekt som pågår vid
Forskningsplattformen och hur ansökningsprocessen ser ut. All
information finns på FPLs hemsida (www.hkr.se/fpl) där bland annat
även en idédatabank för studentuppsatser finns.
Plattformen har haft besök från Högskolan Väst som är intresserade av
att få veta mer om FPLs sätt att arbeta. Det var prefekten för
Institutionen för individ och samhälle, Bibbi Ringsby‐Jansson, och
prefekten för Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Eva Brink,
som besökte Plattformen den 28 november. De planerar att starta en
liknande verksamhet tillsammans med de kommuner som finns i
närområdet. De var mycket positiva till vår hemsida som de ansåg
kännetecknades av transparens och öppenhet.
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4. Ekonomisk redovisning
Manuela presenterar uppföljningen av FPLs ekonomi fram till
november. Sammanställningen finns i bilaga 1.
5. Extern utvärdering 2014
Lars Fredén kommer att delta vid samordningsgruppens nästa möte
den 13 februari. Den dagen kommer han även att träffa FPLs
arbetsgrupp. Syftet är att få möjlighet att presentera och diskutera de
preliminära resultat som han har tagit fram och få feedback innan han
sammanställer den slutliga rapporten.
Vi behöver lämna in ansökan till Region Skåne senast i slutet av maj
2015. Det är fortfarande oklar vem som fattar beslut om tilldelningen:
regionstyrelsen eller sjukvårdsnämnden. Från och med nästa
verksamhetsperiod kommer vi även att behöva ett skriftligt avtal
mellan Högskolan Kristianstad och Region Skåne eftersom Högskolans
revisorer har varit kritiska till att det har saknats. Högskolan är mitt i
rektorsbyte och den nya rektorn behöver informeras om
verksamheten och ansökan till Region Skåne, så snart som möjligt.
Ansökan och avtalet behöver även förankras på politisk nivå. Vi har ett
avtal med respektive kommun sedan 2008, men det är kanske läge att
fundera på att öka deras finansiering från 2 till 3 kronor per invånare
och år?
6. Övrigt
Vi återknyter till Mettes och Oles presentation vid förra mötet som var
uppskattat. Punkter som diskuterades var:
 Kan ett nästa steg för plattformen vara att ansluta forskare till
en enhet i primärvården eller till någon av patientprocesserna,
exempelvis kring KOL? För att lyckas med det borde man jobba
nära processägaren/ansvarig som möjligt, i par, precis som
Mette och Ole.
 På vilket sätt kan de kliniska adjunkterna på sjukhuset
involveras ytterligare?
 Ett annat område för utveckling skulle kunna vara säkrare
utskrivning från sjukhuset och tryggare övergång till
primärvården?
 Man skulle kunna göra specifika satsningar under nästa
verksamhetsperiod för att testa olika modeller?
 Under nästa verksamhetsperiod skulle man även kunna
återknyta starkare till aktionsforskning som metod?
 Det finns kanske även möjlighet att under nästa
verksamhetsperiod knyta en tidsbegränsad tjänst som omfattar
50 % i verksamheten och 50 % forskning till FPL?
Ovanstående diskussioner kan återupptas vid nästa möte med Lars
Fredén.
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Lena Person och Britt‐Inger Andersson rapporterar från ett SIHA möte
(Skåne‐Innovation‐Healthy‐Aging) som handlar om Region Skånes
deltagande i aktiv och hälsosam åldrande genom att tänka nytt och
annorlunda. Koalitionen består av 3 spår: rehabilitering och
sjukgymnastik (fallprevention), läkemedel och integrerad vård.
Marie Louise Eriksson och Hannie har tagit fram en Life science
strategi eftersom Life Science sektorn i regionen är en viktig
komponent i hälso‐ och sjukvårdens framtida utveckling. Life Science
sektorn har länge varit en tongivande bransch i Skåne. Eftersom
sektorn genomgår en större strukturomvandling på global nivå som
ger återverkningar på lokal nivå har Region Skåne behov av att ta fram
en strategi som tydligt visar riktningen framåt för hur man ska satsa
inom området. Under maj och juni arrangerades tre seminarier som
var välbesökta. Strategin kommer att ge riktning framåt för att samla
samarbetspartner samt Region Skånes egen organisation kring olika
satsningar. Hannie erbjuder att presentera mer kring Life science
strategi vid ett senare möte.
Anna‐Karin informerar kort om projektskissen för att implementera
förebyggande hembesök i andra kommuner och som kommer att
diskuteras med EU kontoret i Hässleholm vid ett möte i januari.
Tanken är att Osbys modell för förebyggande hembesök kan utgöra en
modell som sedan kan implementeras i övriga kommuner. Själva
implementeringen kan följas av forskare.
Fast punkt: Idéer från verksamheten
Kerstin Mauritzson informerar om en verksamhet som vänder sig till
anhöriga till psykiskt sjuka. Anna‐Karin och Kerstin kommer att
diskutera idén vidare.
Nästa möte: 13/2 kl. 13.30‐15.30
Mötet avslutas
Antecknat av Manuela Schmidt
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Uppföljning 2014
Budget
ingående balans

utfall
3 423 563

jan‐nov

3 000 000
343 000
3 000 000

3 000 000
343 000
2 787 000
76 374

i%

1)

Intäkter
Region Skåne
Kommuner
Medfin HKR
Open Arena (IKT projektet)

Total INTÄKTER

100%
100%
93%

6 343 000

6 130 000

97%

Gemensamma driftskostnader (inkl lokalkostn)

‐120 000

‐86 973

72%

Administration (Lön inkl soc avgifter)

‐949 242

‐676 869

71%

Forskningsledare (30%) och Forskningsassistent
Utvärdering

Forskningskostnader (Lön inkl soc avgifter)
12 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
Medfin 12 månaders Fo‐tid för att leda projekten och handleda doktorander
Omkostnader forskare
3,25 (plus 3,5) månader stöd från personal från vård och omsorgsverksamhet
Doktorander
Omkostnader doktorander
Post dok 50%
1 månad stöd av adjunkter
Vetenskapligt Råd, uppsatshandledning etc.

Hyra, telefoni
Ledning
Ekonomi‐ och Personaladministration
Infrastruktur och Service
Bibliotek

Total KOSTNADER
utgående balans
Ändringar i budget:
1) varav 2 093 965 kr ej inkommit från HKR anseende 2011 och 2012

‐873 517
‐75 725

‐4 336 516

‐676 869
0

‐3 472 994

77%
0%

80%

‐750 000
‐750 000
‐49 500

‐749 747
‐716 202
‐22 205

100%
95%
45%

‐328 300
‐1 826 108
‐128 700
‐313 502
‐42 406
‐148 000

‐124 846
‐1 686 610
‐39 898
‐356 654
‐41 222
‐92 264

38%
92%
31%
114%
97%
62%

‐1 099 230
‐286 756
‐143 378
‐334 548
‐238 963

‐993 501
‐259 174
‐129 587
‐302 370
‐215 978

90%

‐7 508 632
2 257 931

‐6 137 446

90%
90%
90%
90%

82%

