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Ordförande hälsar välkommen till mötet.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen och föregående mötesanteckningar godkänns.
2. Återrapportering FoU-nätverken, Christina Wendel, Annika Kragh
Ekstam och Gunilla Marcusson
Annika Kragh Ekstam och Gunilla Marcusson samarbetar inom
läkemedel och äldre. I och med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet har
de olika funderingar om vilka som kan jobba utifrån detta och om det
behövs nya ämnesområden exempelvis när det gäller äldreprocessen,
mulitsjuka, förebyggande hembesök och vårdplanering. Diskussion i
gruppen om hur beslut ska fattas och hur moderniseringen för att
tangera utvecklingen ska gå till väga. Tankar på hur ett nätverk skulle
fungera och formellt startas lyftes. Gruppen instämde i att styrgruppen
borde ha beslutsmandat, men det behöver förankras i verksamheten.
Elin Fahlström tar nu över rollen som sammankallande i FoU-nätverken
och hon kommer snart att kalla till ett styrgruppsmöte. Serge Padoan är
stöd i gruppen och för en dialog med Elin.
Hälsostaden Hässleholm har ett starkt politiskt intresse med god
möjlighet att samverka. Konceptet tillämpas bland annat i Ängelholm
och skapar en gemensam ledning för landstingsvård, kommun och
primärvård och är tänkt att göra arbetet kring patienten så sömlöst som
möjligt. Beslut i nämnden kommer i månadsskiftet. Hässleholms
kommun välkomnar en inbjudan till samarbete och samordningsgruppen är överens om att, efter 2 juni, delge Pia Lundbom budskapet
att omgivande kommuner är positiva till hälsostaden och är öppna för
samarbete. Samordningsgruppen hoppas också att HKR visar intresse.
3. Rapport från verksamheten, Anna-Karin
Progressen i de olika forskningsprojekten är god och ett nytt spännande
projekt med fokus på mångkulturella team har lämnat in en steg 1
ansökan som har blivit godkänd av samordningsgruppen. Projektledare
är Timurs Umans, biträdande professor i företagsekonomi, och han har
redan presenterat projektet för flera verksamheter och enhetschefer
som har varit positivt inställda. Serge Padoan och Bromölla kommun är
också involverade i projektet. Förhoppningsvis kommer en steg 2
ansökan in till Vetenskapliga rådet innan sommaren. Vi väntar även på
en steg 2 ansökan från projektet om Hela Familjen som tidigare har
godkänts av samordningsgruppen.

2

Doktorandutlysningen till projektet Pre-H UserAge är på gång och vi
räknar med att tjänsten ska tillsättas i september. När utlysningen
kommer ut, skickar Therese en länk så att utlysningen kan spridas i
verksamheterna.
Anna-Karin och Albert Westergren har sedan senaste mötet besökt alla
deltagande kommuner, förutom Osby och Perstorp, och presenterat
Forskningsplattformens verksamhet och projektet Preventiva Hembesök (Pre-H). Implementeringen av Pre-H kommer innebär förändring
i kommunerna främst när det gäller åldersgränsen som är satt till 77 år
i projektet. Anna-Karin och Albert har vid besöken även lämnat ett
utkast till ett nytt avtal för kommunernas finansiering av plattformen.
Therese skickar ett utkast till Gunilla Marcusson och Helena Ståhl.
Ny kommun i plattformen är Hörby kommun, där Anna-Karin och Lena
Persson har träffat vård och omsorgschefen Ingrid Larsson. Det kommer
vara Ingrid eller utvecklingschefen Madelaine Agosti som deltar i
samordningsgruppen framöver. Madelaine har god kännedom om
plattformen eftersom hon tidigare har varit doktorand på HKR inom
folkhälsovetenskap.
Plattformen strävar efter att stärka sin marknadsföring och finns nu i
det sociala mediet YouTube under namnet Forskningsplattformen för
Hälsa i Samverkan. Samordningsgruppen uppmanas att titta på och dela
filmerna. Fram till idag har vi haft 60 besökare.
https://www.youtube.com/channel/UCxN6-hx7K_2wP8Fkiky-eWA
Plattformen håller också på att ta fram giveaways i form av penna och
kundvagnsmynt med logotyp och webbadress.
HKR arbetar med en övergripande verksamhetsutvecklingsplan och
plattformen har haft ett seminarium där forskare tillsammans har
diskuterat analys, mål och aktivitet gällande vår verksamhet. En av
punkterna är att genom marknadsföring öka verksamheternas
involvering i plattformen samt att brukarinvolveringen i projekt ska öka.
Ökningen av involveringen ska starta med en kartläggning av dagsläget.
Därefter kommer ett seminarium om och med brukarmedverkan att
hållas. Hållbar utveckling är en annan punkt i planen och utmaningen är
hur en hållbar utveckling ska uppnås när arbetet ofta sker i projektform
som alltid har en början och ett slut. Att projektet integreras i den
dagliga verksamheten och inte avhängig en forskare är en av
grundtankarna inom forskningsplattformen där implementeringen ska
vara tydliggjord redan vid ansökan i steg 2. Slutligen var HKRs interna
utredare var mycket imponerad av plattformens plan framförallt
tankarna kring arbeta med genus och maktordningar och hoppas att de
nya forskningsplattformarna på HKR ska inspireras av dessa.
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Anna-Karin och Elisabet Rothenberg, biträdande professor i näringslära,
söker nu medel för att köpa in en ”äldredräkt” inom området äldre och
mat. Dräkten är framtagen av AgeCap och simulerar hur det är att bli
gammal genom att tyngder, hörselskydd och speciell mask för ögonen
som gör att rörlighet, hörsel och syn försämras. Tanken är att dräkten
ska användas inom sjuksköterskeutbildningen och gastronomiprogrammet för att öka förståelsen för äldre. Om inte medel blir
beviljade för dräkten föreslår Samordningsgruppen att plattformen
ändå ska köpa in den. Den kan utöver studenternas användning hyras
ut till kommunerna för att personalen i verksamheten ska få prova den.
Den kan även visas upp på konferensen och generera PR genom en
pressvisning.
Det kommer i höst att bli lite förändringar i vetenskapliga rådet då
Ingemar Andersson, biträdande professor i folkhälsovetenskap, går i
pension. Högskolan kommer att rekrytera en ersättare och plattformen
avvaktar denna rekrytering. Den nya ledamoten ska helst vara en man
med folkhälsovetenskaplig inriktning.
Det har också genomförts en handledarlunch med interna och externa
handledare, där diskussion fördes om ett instrument för att underlätta
kommunikation vid handledning. Det är viktigt att vara medveten om
att handledning innebär att både handledare och doktorand är i en
utsatt position.
När det gäller omorganiseringen på HKR, har förslaget landat i fyra
fakulteter, en inom hälsovetenskaper, en inom lärande, en inom
ekonomi och en inom naturvetenskap. Beslut kommer att tas på nästa
möte med Högskolestyrelsen i juni. Ansökan om forskarutbildningsrättigheter kommer att lämnas in den 15 oktober. Merparten av
ansökan är klar, men det sista kan skrivas fram först efter det att
Högskolestyrelsen har beslutat om den nya organisationen.
Till hösten kommer främst interna seminarium att hållas, men minst ett
öppet seminarium som ska handla om genus och maktordningar är
planerat. Samordningsgruppens förslag är att byta lokal för att öka
möjligheten att verksamheterna deltar. Exempelvis föreslås Rådhuset
som ligger centralt i Kristianstad. Det kan bokas genom Lena Hagerman.
Therese kontaktar Lena för lämplig lokal när datum är beslutat.
Anna-Karin har haft möte med Sissi Sturesson, utvecklingssamordnare
på Skåne Nordost. Hon ansvarar för arbetet med det strategiska
området ”Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm”. I det arbetet ligger
ett insatsområde ”Kristianstad+Hässleholm som innovationsarena för
Hälsa och omsorg” samt ett insatsområde ”Högskolan Kristianstad som
motor för tillväxt i Kristianstad och Hässleholm”. Det går att läsa mer på
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www.skanenordost.se Therese beställer broschyren om Skåne Nordost
och rapporten angående Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm och
skickar ut till alla i Samordningsgruppen.
Anna-Karin har också besökt FoU kommittén och berättat om
plattformen.
4. Process idéskiss
Eftersom det är en del nya i gruppen och lite oklart hur tankarna ska gå
krig bedömning av steg 1 ansökningarna tas processen upp på mötet.
Det finns tre nivåer av bedömningar (se även bilaga).
1. Lena Persson och Anna-Karin bedömer om ansökan faller inom
prioriterade områden
2. Samordningsgruppen bedömer relevansen för verksamheten,
d.v.s. nyttan för den kommunala verksamheten även om inte i
den egna kommunen inte är involverad. Det ska bedömas om
verksamheten kan ha nytta av kunskapen och eventuellt senare
ha möjlighet till att implementera denna. Varje verksamhet har
en röst (en till varje kommun, en till primärvården, en till
respektive sjukhus, en till Region Skåne centralt). Beslut fattas
av en majoritet. Samordningsgruppens ledamöter från HKR har
ingen rösträtt. Det är viktigt att poängtera att samordningsgruppen inte ska bedöma ansökans vetenskapliga kvalitet, det
är själva idén som ska bedömas. Däremot går det utmärkt att
lägga till kommentarer, som tänk gärna på det här, vi vill gärna
ha med… etc. Anledningen till att det i formuläret går att välja
mellan utvärderingsprojekt och forskningsprojekt är att visa
studentprojekt kommer in via steg 1 ansökningar och de oftast
är av utvärderingskaraktär. De enda ansökningar som går ut till
samordningsgruppen är forskningsprojekt.
3. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms därefter i en Steg 2ansökan av det vetenskapliga rådet, där ledamöterna har minst
docentkompetens.
5. Lägesrapport konferens 2017
Preliminär planering:
08:30
09:00

Kaffe
Välkomsttal av moderator Anna-Karin Edberg där hon
leder en diskussion med Hannie Lundgren och Ulf Kvist
samt rep från kommun, Jonny Kvarnhammar
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09:30
10:15
10:45
11:30
12:00
13:00

Hur skapas ett plattformsprojekt? [Psykakuten, Peter
Söderberg, Anita Bengtsson Tops, Manuela Schmidt,
läkare, psykolog, psykiatrisamordnare]
Fikapaus
Pre-H
FoU-nätverk 15 år [Christina Wendel 5 min, Anne-Marie
Bergström, Ingela Beck]
Lunch på Krinova
Tre olika spår med fördjupning. Tid för reflektion i varje
grupp.
1. Slutkonferens Barn i Barnahus [egen moderator]
2. Metoder för att utveckla och utvecklas,
13:00-14:15 Visuell dialog - Vad är problemet?
[Lena Hagerman + ]
14:45-16:00 Fokusgrupper – Vad gör vi åt det?
[Kerstin, Malin]
3. Att verka i mellanrummet
För vems skull samverkar vi? [FK, Cancerrehab,
Samordningsförbundet, Pernilla och Liselotte],
När kulturer möts [Timurs, Ellinor, Inger A.,
Serge?]
Att vara volontär i vård och omsorg [Anna-Karin,
studenterna Carina och Lotta + minst en volontär,
kopplat till Existentiell ensamhet.

14:15
16:00

Fika mellan 14:15-14:45
Konferens slut

Agendan och de föreslagna personerna till inledningspanelen godkänns.
Den godkända preliminära agendan kommer att tryckas upp på
baksidan av ”Save the date”. Frågan om förstärkt samarbete mellan
Krinova och plattformen togs upp i samband med tal om moderator, i
dagsläget är ingenting etablerat, men i framtiden finns möjligheter.
Precis som tidigare år föreslås att varje verksamhet för tio fribiljetter.
Primärvården brukar vara underrepresenterade och för att öka
involveringen får Kerstin Maurizson fler fribiljetter. Studenter på
avancerad nivå inom det hälsovetenskapliga fältet och lärare på HKR
föreslås också få fribiljetter.
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Onsdagen 15 november hålls en ”after work – before conference” för
Samordningsgruppen och forskare inom plattformen. Tiden är satt till
17:00-21:00 och vi kommer att vara i glashuset på HKR. Temat kommer
i år vara äpple.
6. Diskussion ”Forskare i vården”
Viveca Dettmark har tidigare lyft frågan om forskare i vården, men det
är en ständigt aktuellt fråga, framför allt nu när avtalet med de kliniska
adjunkterna har sagts upp. Uppsägningen av avtalet var ömsesidigt,
men det arbetet de kliniska adjunkterna har gjorts behövs framför allt
för att kunna examinera studenter i framtiden. Det är endast lärare på
HKR får examinera HKRs studenter, vilket leder till fler frågor. Regionen
kommer nu att behöver anställa kliniska lärare, men Serge Padoan hade
gärna sett att de hade varit disputerade eller doktorander med
inriktning på vårdforskning på sjukhuset. Diskussion i gruppen om att
rekrytera en klinisk professor till HKR som regionen samfinansierar. Det
borde vara en fördel för professorer att ha en klinisk anknytning. Pia
Andersson, sektionschef HKR, arbetar med kompetensförsörjningsplanen och hon, Anna-Karin och Serge kommer att arbeta vidare med
en plan om en klinisk professor mot kommunal vård och omsorg och en
mot sjukhusen.
7. Övrigt
Annika Kragh Ekstam disputerar 17 juni i Malmö kl. 09.00 CRC
Serge Padoan anordnar till hösten två halvdagar om forskning och jazz.
Det är i Kristianstad torsdagen 19/10 och torsdagen 30/11 i Ystad. AnnaKarin är inbjuden föreläsare och alla är välkomna att komma och lyssna.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.

Mötet avslutas
Nästa möte:
Fredagen den 8/9 kl. 13:30-15:30
Antecknat av Therese Martinsson
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Bilaga 1
Idéer från
verksamheten

Idéer från HKR
medarbetare

STEG 1 ANSÖKAN

Granskning av ansökan av presidiet
(ordf samordngp + fo chef)

Samordningsgruppen (SG) bedömer
relevansen för verksamheten via
webbforum

Ansökan avslås

Ansökan godkänns

STEG 2 ANSÖKAN

Vetenskapliga rådet bedömer den
vetenskapliga kvaliteten
Ger förslag till beslut till fo-chefen

Ansökan avslås

Ansökan godkänns forskningschefen tar beslut om
tilldelning av medel

Om forskningschefen är
sökande tas beslut av
sektionschefen

ÅTERRAPPORTERING VAR 6:e
MÅNAD

STEG 3 ANSÖKAN

SLUTRAPPORT
Vetenskaplig publicering
Rapport i FPLs rapportserie

Anna-Karin Edberg 2016-02-08

