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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2015‐05‐22 kl. 13:30‐15:45

Plats:

05‐208

Närvarande:

Kerstin Blomqvist t.f. ordförande
Christina Wendel, representant Region Skåne
Annika Kragh Ekstam, Hässleholms
sjukhusorganisation
Eva Björk, repr Perstorps kommun
Andriette Näslund, repr Osby kommun
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Britt‐Inger Andersson, representant FoU
verksamheten, Region Skåne
Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge kommun
Kommun
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms kommun
Åsa Bringsén, bitr sektionschef, HKR
Lena Hagerman, Kristianstads kommun

Övriga:

Viveka Dettmark, f.d. Region Skåne
Anna‐Karin Edberg, forskningschef HKR

Ej närvarande:

Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Birgitta Landin, Primärvården Skåne NO
Zenita Böcker, repr Perstorps kommun
Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Anna Pålsson, repr forskastuderande
Helena Ståhl, repr Osby kommun
Linda Ljungdahl, repr Kristianstad kommun
Lena Persson, vice rektor, HKR

Ingela Bernholtz, repr Kristianstads kommun
Förändringar i
Samordningsgruppens har slutat och ersätts från och med dagens
sammansättning:
möte med Lena Hagerman
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Jakob Thorsteinsson, repr Östra Göinge har
slutat och kommer än så länge inte att ersättas
pga chefsbyten.
Kerstin Mauritzson, repr Hässleholms kommun
meddelar att hon kommer att sluta i
Hässleholms kommun och att de återkommer
med ersättare.
Eva Theander har gått i pension, någon
ersättare är ännu inte utsedd.
Stefan Hellmer har utsett Åsa Bringsén att
närvara från sektionens sida när han inte har
möjlighet att vara med.
Vid dagens möte är Kerstin Blomqvist t.f. ordförande då Lena Persson
har meddelat förhinder. Ordföranden hälsar Lena Hagerman varmt
välkommen som ersättare för Ingela Bernholtz som kommer att sluta i
Kristianstads kommun. En kort presentationsrunda hålls.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns efter två tillägg under punkten övrigt av
Annika Kragh Ekstam och Viveka Dettmark. Anteckningarna från mötet
den 15 februari 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Rapport från verksamheten – Anna‐Karin Edberg
Anna‐Karin informerar om att planeringen inför nästkommande
verksamhetsperiod har påbörjats med Lars Fredéns utvärdering som
grund. Bland annat har verksamhetens inriktning diskuterats vid ett
par möten med forskarna och den nya idén för övergripande tema är
”Hälsa och livskvalitet i samverkan”. Då denna beskrivning har ansetts
lite väl ”vid” har tre inriktningar/områden mejslats fram som speciellt
prioriterade, nämligen; 1. Hälsofrämjande insatser/prevention, 2.
Långvarig sjukdom, och 3. Utsatta/sårbara grupper.
Detta förslag diskuteras i samordningsgruppen. De synpunkter som
framkommer är att;
(a) Långvarig sjukdom kan vara svårt att definiera och att man
kanske ska lyfta fram de komplexa behov som personen har?
Också viktigt att inte glömma bort psykisk ohälsa.
(b) Det finns en rad aspekter som bör finnas kvar, men som kanske
ska gå på tvären genom inriktningarna? De aspekter/områden
som diskuterades var; E‐hälsa, Hållbar utveckling (innefattande
bland annat vårdpersonalens situation/kompetens och
hälsoekonomiska aspekter), En flervetenskaplig ansats,
Personcentrerad vård, Jämlik och jämställd vård.
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(c) Att vi bör titta på Regionens utvecklingsstrategi och även knyta
an till 2020‐målen som poängterar Ekonomi, Miljö och Sociala
relationer.
Anna‐Karin får i uppdrag att skriva samman ett dokument där
ovanstående aspekter beskrivs närmare. Detta dokument skulle helst
behöva vara på plats tills de nya doktorandtjänsterna ska beslutas om,
och helst tidigare för att fungera som riktmärke för de som kommer
att skicka in ansökningar för projekt inför 2016. Det vetenskapliga
rådet kommer att ha möte den 1/9 för att besluta om
doktorandtjänster, vilket innebär att det helst ska vara klart innan
semestern. Gruppen beslutar att texten ska gå på remiss till
samordningsgruppen i början av juni, för att på så vis inhämta
synpunkter på innehållet.
Anna‐Karin informerar även om att arbetet med att revidera de
tidigare bedömningskriterierna har påbörjats i det vetenskapliga rådet
och de kommer tillsammans med en revision av ansökningsformulären
att fastställas vid rådets möte i juni.
Sammansättningen i det vetenskapliga rådet har även diskuterats, i
linje med de förslag som utvärderingen pekade på. Diskussionerna har
landat i att sex ledamöter är optimalt (idag är det fyra) och att tre av
dem ska representera de hälsovetenskapliga ämnen som idag finns på
HKR; nämligen omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsa och oral hälsa.
Övriga tre ledamöter bör vara från andra ämnen. En diskussion har
förts huruvida dessa ska vara externa eller inte eller om man kan tänka
sig att de finns vid HKR. Samordningsgruppen anser att det är en vinst
att det finns extern representation i rådet. Då ett nytt vetenskapligt
råd ska tillträda först vid årsskiftet 2016 finns det gott om tid att ta
fram ett förslag. Samordningsgruppen stödjer även förslaget att
ledamöterna ska vara seniora forskare d v s minst docent.
För övrigt fortskrider arbetet vid Forskningsplattformen som vanligt. Vi
har haft ett öppet seminarium idag med Lars Wallin som pratade om
implementeringsforskning. Nästa öppna seminarium blir den 16 juni
mellan 10.00 ‐ 12.00 då Martin Persson från Bristol University kommer
och pratar om forskning om ”Apperence”, det vill säga utseende och
kroppsuppfattning, och hur det kan påverka mötet med hälso‐ och
sjukvårdspersonal.
3. Ny ansökan för verksamhetsperiod 2016‐2020 – Anna‐Karin
Edberg
Ansökan till Region Skåne skickades till Hannie Lundgren den sista
april. Vi söker 3.250.000:‐/år i fem år. Det är oklart när de politiska

3

2015-05-25

besluten kommer att tas men vi kommer förmodligen att få besked
inom de närmaste veckorna.
4. Projekt förebyggande hembesök – Anna‐Karin Edberg
Representanter för alla sex kommuner och regionen har träffats vid
tre tillfällen under våren för att diskutera programidén kring
förebyggande hembesök. En kort sammanfattning av projektidén delas
ut (se bilaga 1) och idén är nu förankrad i samtliga kommuner. Vissa
delprojekt kommer att kunna genomföras inom ramen för den
befintliga verksamheten i form av studentuppsatser, medan andra
kräver ganska omfattande resurser för att kunna genomföras. Anna‐
Karin presenterar en idé om att under nästkommande
verksamhetsperiod reservera medel för detta projekt (ett par
månaders forskare/år + en projektledare och en doktorand) för att på
så vis ändå kunna genomföra delar av projektet oavsett extern
finansiering. Samordningsgruppen gav sitt stöd för idén, vilket innebär
att dessa resurser inte blir ”utlysta i konkurrens” utan går direkt till
projektet.
Det är även så att kommunernas bidrag till FPLs verksamhet har legat
fast på 2 kr/invånare och år, medan Region Skåne har ökat sitt bidrag.
Den preventiva studien kan vara ett argument för att öka
kommunernas bidrag till 4:‐/invånare och år. Då budgeten i de flesta
kommuner redan är lagd är det läge att arbeta för en sådan förändring
från 2017. Det blir i så fall samtidigt som den preventiva studien enligt
planen ska sätta igång med ”nya” hembesök i alla kommuner. Det
behövs en tjänstemannaskrivelse för en sådan förändring, något att
eventuellt diskutera på nästa REKO‐möte i höst.

5. Konferens 2015 – Anna‐Karin Edberg
Vi har sedan tidigare meddelat att vi kommer att ha en slutkonferens
för denna verksamhetsperiod (2011‐2015) den 18/11 2015 med fokus
på de projekt som har genomförts, ffa doktorandernas arbeten.
Kvällen innan, den 17 november, kommer vi att ha någon typ av
kvällsmingel. I planeringsgruppen ingår Anna‐Karin, Kerstin Blomqvist
och Eva Theander. Kerstin och Anna‐Karin har träffats och tagit fram
ett preliminärt program som presenteras för gruppen. Tanken är att
förmiddagen ägnas åt doktorandarbetena. För att inte behöva sitta en
hel dag föreslås ett upplägg som gynnar interaktion, d v s att
doktoranderna under den första timmen ger väldigt korta
presentationer om ca 5‐7 minuter. Därefter finns de vid varsin poster
och kan diskutera sina projekt mer i detalj. Efter lunch kommer även
forskarna att ge korta presentationen (dock inte de projekt som har
doktorander) som följs upp via olika aktiviteter. Exempelvis kan det
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handla om filmvisning med efterföljande diskussion eller praktiska
övningar. Samordningsgruppen tycker att förslaget är bra och Anna‐
Karin, Kerstin och Eva kommer att arbeta vidare utifrån det
presenterade förslaget. En inbjudan med detaljerat program behöver
skickas ut senast i augusti.
6. Inför den nya verksamhetsperioden – Anna‐Karin Edberg
Lena Persson har meddelat att hon kommer att sluta som vicerektor
vid årsskiftet, men kan under en övergångsperiod tänka sig att vara
kvar som ordförande i samordningsgruppen. Gruppen diskuterade
förslag till ordförande och instämde i att det bör vara någon som
kommer från verksamheten, inte från HKR. Hannie Lundgren
framfördes som förslag på ny ordförande och ska tillfrågas. Om det blir
en ny vice‐rektor för samverkan är det viktigt att även denna person
finns med i samordningsgruppen. Utöver den information som Anna‐
Karin gav under punkten 2, behöver en ny strategiplan tas fram. Den
befintliga planen sträcker sig till 2015 och en plan som gäller 2016‐
2020 behöver utarbetas under hösten.
7. Övrigt
Annika Kragh Ekstam presenterar två projektidéer som hon har
diskuterat tillsammans med Birgitta Landin.
Den första projektidén har fokus på äldrevårdsjuksköterskor på
äldrevårdscentraler. I Nordöstra Skåne finns idag 10
äldrevårdscentraler och 11 äldrevårds‐sjuksköterskor. En intressant
fråga är vilka förutsättningar de har att bedriva denna verksamhet
exempelvis i form av lokaler, stöd och annat. Vilka utmaningar ställs
äldre‐sjuksköterskorna inför? Vad gör de idag? Vad anser de att de
borde göra? Undersökningen skulle genomföras i form av intervjuer
med äldrevårdssjuksköterskorna. Vi konstaterar att det är ett utmärkt
studentprojekt på magisternivå. Annika skickar in texten till Manuela
som kan lägga den i mallen och lägga upp den i idédatabasen för
studentuppsatser.
Den andra projektidén handlar om ”glappet” efter utskrivning från
sjukhus där man kan misstänka att det inte finns tillräckliga resurser
för att möta äldre personers behov. Idag är det en relativt stor andel
äldre personer som återinläggs på sjukhus inom kort tid efter
utskrivning. Frågan är hur man tidigt kan identifiera dessa personer?
Genom att använda sig av någon slags bedömning och i så fall, vad ska
den omfatta? Detta projekt bedöms vara betydligt mer omfattande än
ett studentprojekt och Annika kommer därför att lämna in en steg 1‐
ansökan till Forskningsplattformen.
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Viveka Dettmark presenterar en projektidé som har fokus på
beslutsstöd till sjuksköterskor. Det finns redan inom kommunerna där
redan ca 300 sjuksköterskor fått utbildning. Trots detta används det i
varierande omfattning. Nu kommer även Regionen att införa ett
liknande beslutsstöd till sjuksköterskor. Viveka tycker att det vore
önskvärt med en utvärdering av FPL och ska tillsammans med bl.a.
Inger Andersson diskutera vilka forskningsfrågor som kan vara
intressanta och återkomma.
Mötet avslutas
Antecknat av Anna‐Karin Edberg
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