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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2016‐02‐19 kl. 13:30‐15:40

Plats:

05‐208

Närvarande:

Lena Persson, vice rektor, HKR, ordförande
Åsa Bringsen, bitr. sektionschef HKR
Christina Wendel, representant FoU nätverken,
Region Skåne
Inger Andersson, repr Bromölla kommun
Annika Kragh Ekstam, Hässleholms
sjukhusorganisation
Lena Hagerman, Kristianstads kommun
Petra Lilja Andersson, Kristianstads kommun
Hannie Lundgren, Koncernledningen Region
Skåne
Kerstin Blomqvist, repr forskare HKR
Andriette Näslund, repr Osby kommun
Kenneth Persson, repr Hässleholms kommun
Sophie Schön Persson, doktorand repr HKR
Birgitta Landin, Primärvården KRYH, Region
Skåne

Övriga:

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

Ej närvarande:

Susanna W Sjöbring, repr Bromölla kommun
Ingela Kallin, repr Perstorps kommun
Gunilla Marcusson, repr Östra Göinge kommun
Britt‐Inger Andersson, representant FOU KRYH
Helena Ståhl, repr Osby kommun
Eva Theander, f.d. Region Skåne

Ordförande hälsar välkommen till mötet. Särskilt välkomnas Petra Lilja
Andersson som arbetar som utvecklingschef vid Omsorgsförvaltningen
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i Kristianstads kommun och ersätter Linda Ljungdahl. Manuela Schmidt
som är samordningsgruppens sekreterare avslutar sin tjänst som FPLs
forskningsassistent för att påbörja forskarutbildning inom ett av FPLs
projekt.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns efter tillägg av ett ärende under övrigt:
Andriette Näslund om omsorgscollege.
När det gäller föregående mötesanteckningar återkopplar Anna‐Karin
att de två ansökningarna till Vinnova har skickats in, men att många
ansökningar har lämnats in detta år och att konkurrensen är tuff.
Mötesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Diskussion kring FoU‐nätverkens organisatoriska tillhörighet
Christina Wendel informerar om att beskrivningen av FoU‐nätverken
har uppdaterats och även skickats ut tillsammans med kallelsen till
dagens möte. Problematiken med, och konsekvenserna av, att CSK
inte längre är den drivande aktören bakom FOU‐nätverken diskuteras.
Det är framförallt tre frågor som är centrala:
1) Vem tar Vivekas tidigare roll vid CSK?
2) Sjukvården har organiserats om och följer inte längre samma
struktur som ”bubblorna”.
3) Att ledningen nu ifrågasätter nätverkens funktion och roll.
Britt‐Inger har tidigare aviserat att hon inte har mandat för att kunna
ansvara för CSKs involvering. Britt‐Maj Cartbo, chefsjuksköterska,
identifieras som en lämplig kandidat från CSKs sida, men beslutet om
vem som ska vara Regionens kontaktperson/samordnare måste
komma från högre nivå.
Alla är överens om att nätverken fyller en viktig funktion, framförallt
när det gäller utbyte och samverkan mellan Region, kommuner och
Högskolan. Att varje kommun skulle återgå till att börja jobba på sitt
eget sätt känns som ett steg tillbaka. Nätverken, när de väl
fungerande, bidrog med många vinster genom att vara en plattform
för kunskapsutbyte mellan forskning och praktik samt mellan CSK och
kommunerna.
Gruppen diskuterar att FPL skulle kunna vara FOU‐nätverkens
organisatoriska tillhörighet, men att det trots allt är plan B. Vi behöver
främst undersöka möjligheterna att hitta vägar för en bra integrering
inom KRYH med hjälp att rätt person.
Utifrån diskussionen beslutas följande:
1) Vi ska arbeta aktivt för att få nätverken att fungera igen
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2) Hannie ska prata med Pia Lindblom, förvaltningschef KRYH, för
att få hjälp med att utse någon från CSKs sida som har mandat
att driva frågan
3) Christina ska ta upp ärendet på mötet med förvaltningens
ledningsgrupp
4) Samtliga kommuner ska prata med sina chefer för att se till att
ärendet kommer upp på dagordningen för nästa REKO möte
som är ett viktigt forum för den politiska nivån.
5) Alla i styrgruppen ska förankra de reviderade dokumenten hos
sina chefer
6) Viveka pratar med Ulf Kvist för att se till att få in nätverken i
samarbetsavtalet
7) Viveka pratar med webbansvarig vid CSK så att hemsidan finns
kvar på Regionens sida och diskuterar möjligheten att länka till
FPLs hemsida.
3. Rapport från verksamheten, Anna‐Karin
Anna‐Karin informerar om tillsättningen av de 2 doktorandtjänster
som utannonserades i slutet av förra året. Tjänsten inom projektet
”Existentiell ensamhet” har tillsatts med Malin Sundström och tjänsten
inom projektet ”Behovsbaserad vårdmodell för personer som frekvent
söker psykiatrisk akutmottagning” har tillsatts med Manuela Schmidt.
Cecilia Gardsten, doktorand inom projektet ”IKT‐stöd i egenvård vid
kronisk sjukdom” har ansökt om studieuppehåll. Hon kommer att ta ut
en licentiatexamen vilket innebär att minst en artikel måste vara
accepterad för publicering i en vetenskaplig tidskrift innan hon kan gå
upp. Examinationen var tidigare planerad till april 2016, men måste nu
skjutas fram i väntan på att en av de två inskickade artiklarna är
accepterad. Cecilia gör studieuppehåll under tiden.
Anna Pålsson, doktorand (lic) inom projektet ” Befrämjande av hälsa,
återhämtning och försoning bland våldsutsatta personer med
psykossjukdom” har beslutat sig för att avbryta sina studier. Hennes
handledare kommer dock att ta ansvar för att de planerade artiklarna
slutförs.
Tjänsten som forskningsassistent vid FPL är utannonserad externt med
23 februari som sista ansökningsdag.
Verksamhetsberättelsen kommer att bli försenad eftersom det ännu
inte finns någon ersättare till Manuela, men planeras vara klar i mars.
Anna‐Karin har blivit kontaktad av cancerrehabiliteringen på CSK som
har ett samarbete med Försäkringskassan, benämnt DISA. De har
ansökt om medel för att få en extern utvärdering av projektet och fått
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externa medel som motsvarar 6 månaders forskningstid för detta.
Anna‐Karin har frågat Liselotte Jakobsson och Pernilla Garmy om de
kan tänka sig att delta i projektet och de är båda positiva. Efter
diskussion i gruppen beslutas att samordningsgruppen ska bedöma
projektets relevans genom en idéskiss i vanlig ordning, även om
projektet redan är finansierat och klart.
Det vetenskapliga rådet har haft sitt första möte i den nya
konstellationen med sex ledamöter. Stefan Hellmer, docent i
nationalekonomi HKR, Petra Lilja Andersson, docent i omvårdnad LU
samt utvecklingschef vid Kristianstads kommun, samt Elisabet
Rothenberg, docent i näringslära HKR, ingår som externa ledamöter
från 2016.
Så länge det inte finns någon forskningsassistent på FPL kommer
kommunikationen till samordningsgruppen främst ske via e‐post.
Gruppen lyfter önskemålet om att alla vid röstningar av idéskisser
använder ”svara alla” så att alla kan se vad övriga har svarat.
Anna‐Karin poängterar vikten av ett avtal mellan HKR och Region
Skåne om FPLs finansiering. HKRs revisorer kräver att det ska finnas ett
underlag för de utbetalningar som sker. Det beslut som finns att finna
(i Hälso‐ och sjukvårdsnämnden) hänvisar vidare till Regionstyrelsen.
Hannie ska leta fram ett beslutsunderlag och skicka till Anna‐Karin.
Anna‐Karin informerar slutligen om ett nytt projekt som har fått stöd
av FPL ”Sömn och livsstil hos ungdomar”. Forskare som medverkar är
Peter Hagell, professor i vårdvetenskap, Pernilla Garmy, som nyligen
disputerade inom omvårdnad, samt Ann‐Christin Sollerhed, lektor i
idrott och hälsa.
4. Lägesrapport om förebyggande hembesök, Albert
Se bilaga 1.
Övrigt
Andriette informerar om vård‐ och omsorgscollege som ska införas i
Skåne NO som jobbar för en hållbar och övergripande rekryteringssyn
av personal. Man ska även inom ramen för projektet ansöka om
finansiering och önskar att HKR är samverkanspartner. Andriette
uppmanas att ta kontakt med Pia Petersson, eventuellt kan även
avdelningen för samverkan vara en lämplig referens. En flyer om
omsorgscollege finns som bilaga 2.
Andriette informerar vidare att Skåne NO planerar att skicka in en EU
ansökan till hösten som handlar om kompetenshöjning i vård och
omsorg. Beskrivningen av projektet finns som bilaga 3.
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Mötet avslutas
Nästa möte: 20 maj 2016 13.30‐15.30.
Antecknat av Manuela Schmidt
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