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Ordförande hälsar välkommen till mötet. Särskilt välkomnas Ingela
Kallin som är MAS och ny representant för Perstorps kommun. En kort
presentationsrunda hålls.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns efter tillägg av två ärenden under övrigt:
Christina Wendel om utvecklingen av FOU nätverken och Lena
Hagerman om Dunet.
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Rapport från verksamheten – Anna‐Karin Edberg
Anna‐Karin informerar om att den första av FPLs doktoranderna som
tillhör andra verksamhetsperioden disputerade den 24 november
2015 i Malmö. Susanne Lindskovs licentiatavhandling handlar om
”Nutritionsstatus och viktförändring vid Parkinsons sjukdom”. Hon
kommer att hålla ett öppet seminarium den 14 december kl 13‐14 vid
HKR där alla välkomnas att delta i. Susanne har tid kvar fram till mars
2016 på 20 % för att jobba vidare inom projektet. Susanne har haft
svårt att kombinera forskarstudier med arbete på sjukhuset och vi
diskuterar hur detta kan förebyggas i framtiden. Det är särskilt
angeläget eftersom vi gärna vill anställa personal från verksamheterna
som doktorander. Anna‐Karin informerar om att FPL i dessa fall
framöver kommer att skriva specifika avtal med verksamheten i fråga
för att kunna säkerställa bra förutsättningar för forskarstudier.
Vidare informerar Anna‐Karin att två heltids doktorandtjänster har
lysts ut och att deadline var den 30 november. Tjänsten som hör till
projektet ”Existentiell ensamhet” har sökts av fyra kandidater, varav
två ska bjudas till intervju. Andra tjänsten som tillhör projektet
”Behovsbaserad vårdmodell för personer som frekvent söker psykisk
akutmottagning” har sökts av fem personer, varav tre kommer att
intervjuas. Samtliga intervjuer planeras innan jul så att vi kan besluta
vilka som får tjänsterna innan årsskiftet. Under intervjun kommer
kandidaterna att ges en skriftlig uppgift för att på så vis även testa
deras flexibilitet och stresshantering. Näst i tur som kommer att
disputera är Cecilia Gardsten. Även hon kommer att skriva en
licentiatavhandling med prel. disputationsdatum 12 april.
Inom projektet ”Förebyggande hembesök” förbereds just nu en
ansökan Vinnova. Externa Relationer vid HKR kommer att hjälpa till att
anlita en erfaren skrivare för att hjälpa till att formulera ansökan på ett
sätt som är anpassat för Vinnova.
Anna‐Karin informerar vidare om planeringen för att FPL ska vara med
på en programansökan till FORTE kring Brukarmedverkan under 2016.
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Gruppen bakom ansökan består, förutom Anna‐Karin, av Susanne
Iwarsson, Lunds universitet (huvudsökande), Synneve Dahlin Ivanoff,
Göteborgs universitet, och Elizabet Hanson, Linneuniversitetet.
Programmet kommer att ha sin bas vid CASE (Centre for Ageing and
Supportive Environments) vid Lunds universitet. Utlysningen kommer i
februari, med förmodad deadline i juni.
Vid FPLs arbetsmöte den 4 dec närvarade Johan Olsson, ekonomichef
vid HKR, för att diskutera medfinansieringen från HKR den kommande
verksamhetsperioden. Eftersom forskningstiden i tjänst från och med
2016 kommer att halveras för alla forskare finns ett behov av att
anpassa systemet för medfinansiering.
From 2016 kommer det finnas tre nya, och externa, ledamöter i det
vetenskapliga rådet. Detta beslut baseras på Lars Fredéns utvärdering
som lyfte detta som ett förbättringsförslag för att kunna säkerställa
beslutskvalitet vid jävsituationer. De nya ledamöterna är Elisabeth
Rothenberg, professor i mat och måltid, Stefan Hellmer, sektionschef
och docent i nationalekonomi, och Petra Lilja Andersson, tillträdande
utvecklingschef vid omsorgsförvaltningen i Kristianstads Kommun och
docent vid Lunds Universitet. Stefan kommer att tillträda uppdraget
som ledamot när hans uppdrag som sektionschef avslutas i mars 2016.
Tre av de ”gamla” ledamöterna kommer att finnas kvar: Peter Hagell,
professor i vårdvetenskap, Pia Andersson, docent i oral hälsa, och
Ingemar Andersson, docent i folkhälsovetenskap.
3. Uppföljning ekonomi jan 2015‐nov 2015
Se bilaga 1.
4. Utvärdering av konferensen
Konferensen som ägde rum den 18 november bestod av korta
presentationer från doktorandernas arbeten under förmiddagen med
efterföljande posterpresentationer och mingel. På eftermiddagen
presenterade forskare sina projekt kort och bjöd därefter in till
interaktiva workshop, bland annat att delta i fokusgrupper och att
prova interaktiv musikteknik. Alla var mycket positiva till konferensen
upplägg, men möjligtvis hade tiden för presentationerna kunnat vara
något längre medan minglet kunde minskas något. Ulf Kvist avslutade
konferensen vilket uppskattades av många och Sophie Schön Persson
vann ”bästa postern”. Vi fick också in många bra förslag på
projektidéer, särskilt från Kristianstads kommun.
Kerstin lyfter att intresset för att leda fokusgrupper är stort och
föreslår ett seminarium kring det under FPLs paraply. Anna‐Karin
kommer att jobba vidare med förslaget inom ramen för FORTE
ansökan.
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5. Verksamhetsinriktning för verksamhetsperiod 2016‐2020
Det tidigare utskickade utkastet diskuteras. Kravet på
flervetenskaplighet har tonats ned något eftersom vi, trots allt, har ett
begränsat antal forskningsämnen vid HKR. Det har inte heller varit helt
enkelt för vissa doktorander att förhålla sig till flera olika ämnen.
Verksamhetsinriktningen kommer att klippas in i strategiplanen som
kommer att skickas ut för slutligt godkännande via e‐post.
6. Strategiplan 2016‐2020
Den tidigare utskickade strategiplanen med föreslagna ändringar
presenteras och kompletteras. Den slutliga versionen kommer att
skickas ut för ytterligare synpunkter och därefter fastställas vid nästa
sammanträde.
7. Övrigt
Christina Wendel informerar om att FOU nätverken kommer att göra
en översyn av de nuvarande nätverkens inriktning och uppgifter. Bland
annat behöver aspekter som omvärldsbevakning poängteras än mer.
En starkare koppling till FPL har också diskuterats. Vi diskuterar att det
kan vara möjligt att i en framtid lägga FOU nätverken på FPLs hemsida,
men det viktigaste just nu är att se över inriktningen och förankra det
inom de olika verksamheterna och på chefsnivå. Styrgruppen kommer
att ansvara för omarbetningen av den nuvarande beskrivningen (bilaga
2) och viktiga frågor att diskutera är Vem ansvarar? Vem äger
materialet? Vem förhåller vi oss till? Hur inleder vi en process och hur
går vi tillväga rent praktiskt? Är det rätt personer som gör
omvärldsbevakningen? Vi beslutar att en punkt om FoU nätverken ska
diskuteras allra först vid nästa samordningsgruppsmöte.
Lena Hagerman vidarebefordrar synpunkter om Dunät som skickas
vidare till Albert Westergren.
Mötet avslutas
Nästa möte: 19 feb kl. 13.30‐15.30
Antecknat av Manuela Schmidt
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