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Sammanträde med 
Forskningsplattformens 
Samordningsgrupp 
 
Tid: 2017-02-17 kl. 13:30-15:30 

Plats: 05-208 

Närvarande: Anneli Flink, MAR Kristianstad kommun 
Pia Andersson, sektionschef HKR 
Viveca Dettmark, senior advisor  
Christina Wendel, ASIH FoU-nätverket 
Hannie Lundgren, Forskningschef Region Skåne 
Kenneth Persson, verksamhetschef H-holms kommun 
Lena Persson, vice rektor HKR, ordförande 
Malin Sundström, doktorand HKR 
Annika Kragh Ekström, Skånevård KryH 
Inger Andersson, MAS Bromölla kommun 
Serge Padoan, Forskningschef Skånevård KryH 

  

Övriga: Anna-Karin Edberg, forskningschef HKR adjungerad 
Therese Martinsson, forskningsassistent HKR 
 

Ej 
närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Ståhl, förvaltningschef Osby kommun 
Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun 
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg Osby kommun 
Kerstin Mauritzsson, Region Skåne, KryH/ primärvård 
Lena Hagerman, Arbete och välfärdsförvaltningen 
Kristianstad kommun 
Gisela Beckman, vård och omsorgschef Bromölla 
kommun 
Kerstin Blomqvist, rep forskare HKR 
 

Ordförande hälsar välkommen till mötet. Presentationsrunda.  
 
 
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar 
Dagordningen godkänns. I föregående minnesanteckningar, angående 
punkten återrapportering från FoU-nätverken, poängterar Christina 
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Wendel att det framför allt är representationen från sjukhusen som är 
problematiskt.  
 
2. Återrapportering FoU-nätverken, Christina Wendel  
Elin Fahlström, chefsjuksköterska, förvaltningsledning Skånevård Kryh, 
Region Skåne, är utsedd till ny sammankallande till FoU-nätverken. 
Tillsättandet av Elin Fahlström innebär i förlängningen att hon ersätter 
Christina Wendel i Samordningsgruppen. Nästa möte med nätverkens 
styrgrupp är planerad 10 april, dock kan datumet förändras då Elin inte 
kan närvara då. Serge Padoan, som är ny forskningschef, kommer också 
att bli inbjuden till mötena med nätverken.  
 
3. Rapport från verksamheten, Anna-Karin 
Verksamheten rullar på som vanligt, festyran efter beskedet om 
beviljade medel från Forte till projektet UserAge har lagt sig. I april är 
det planerat att en doktorandtjänst med anknytning till projektet 
Förebyggande hembesök ska utlysas. Tjänsten kommer att finansieras 
till 75 % av medlen från Forte. Albert Westergren har också inom 
projektet Förebyggande hembesök lämnat in en ny ansökan till Forte 
med inriktning svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa, med 
fokus på teknikutveckling, besked lämnas den 18. Om anslaget blir 
beviljat finns möjlighet att utlysa fler doktorander inom projektet. I 
årets budget ligger också en 50 % lic inom Förebyggande hembesök.  
 
Projektet Förebyggande hembesök har haft en workshop med företaget 
Next Step Dynamics där innovationsrådgivaren Johan Müllern-
Aspegren, studentrepresentanter från datavetenskap och represen-
tanter från kommunerna deltog. Fokus var på utformning av teknik. Det 
är studenterna från datavetenskap som kommer att utveckla appen 
som ska användas. I projektet kommer personer som är 77 år att 
besökas. Kenneth Persson lyfter att i Hässleholm besöks idag de äldre 
personer som är 81 år och eftersom det finns betydligt fler 77 åringar i 
kommunen blir det en resursfråga som behöver ligga i budgeten för 
2018. Kristianstads kommun har den största utmaningen att sjösätta 
projektet eftersom de idag inte har några besök. Ett möjligt sätt är att 
börja i mindre skala i en del av kommunen. En analys behövs göras i 
varje kommun för vilka förändringar som krävs och vad det kommer att 
kosta. Det är rimligt att Anna-Karin och Albert Westergren träffar 
förvaltningscheferna i respektive kommun och presenterar planen. I 
samband med presentation av planen även kommunernas finansiering 
av FPLs lyftas. Det har varit 2 kr/invånare och år sedan 2008 och det kan 
vara läge att diskutera en höjning till 3 kr/invånare/år från och med 
2018. Eftersom budgeten läggs redan i september, måste planen vara 
presenterad till dess.  
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Verksamhetsberättelsen för 2016 är i princip klar och kommer att 
skickas per post inom några veckor, men som vanligt kommer den även 
att kunna laddas ner från Forskningsplattformens webbsida. Under 
2016 filmade vi korta intervjuer med gästande föreläsare. För att 
underlätta för de som läser verksamhetsberättelsen, har vi i samband 
med presentationerna av föreläsarna, lagt in QR-koder. När man 
skannar av dem med mobilen, laddas filmerna direkt in. För att kunna 
skanna krävs en QR-reader, som går att ladda ner från exempelvis App 
store. Självklart går det lika bra att skriva in adressen i datorn och få upp 
sidan där filmerna finns.  
 
Nya rapporter i skriftserien 2016 är klara och finns att ta med efter 
mötet. Vi väntar oss fler studentprojekt inom ramen för Forsknings-
plattformen under 2017 eftersom både specialistsjuksköterske-
studenter inom distrikt och vård av äldre skriver sina magisteruppsatser 
under året.   
 
Forskningsplattformen har tagit fram en strategi för sociala medier och 
Therese kommer under de närmsta veckorna att gå en introduktions-
kurs hos HKR:s kommunikationsavdelning. Därefter börjar hon att 
bygga upp de sociala media kanaler som FPL ska använda, dvs Youtube 
och Facebook. Therese återkommer med mer information när de är 
sökbara på internet. 
 
Under mötet diskuterades den eventuella omorganisation som HKR står 
inför när två sektioner eventuellt blir tre fakulteter och om det blir 
någon förändring för Forskningsplattformen. Hannie Lundgren nämner 
att utbildningsnämnden tycker att tre fakulteter är mycket bra, men att 
det finns önskemål om annorlunda indelning.  
 
Vid föregående möte diskuterades frågan från Hörby kommun att gå in 
i samarbetet kring Forskningsplattformen. Anna-Karin och Lena Persson 
kommer att besöka Hörby den 18 mars för att berätta om verksam-
heten och diskutera utkast till avtal. Viveka Dettmark nämner att även 
Ystad kommun tidigare har varit intresserade av mycket som görs 
Forskningsplattformen. Frågan lyfts hur deltagande verksamheter 
ställer sig till att fler är intresserade. Hannie Lundgren uttrycker att om 
någon kommun är intresserad så är det stärkande för verksamheten och 
att det är kul att ryktet om arbetet sprider sig. Det är ett gott betyg när 
kommuner själva hör av sig.   
 
Inför konferensen i november är nu en ”Save the date” utskickat. 
Projektgruppen för konferensen kommer att träffas i slutet av mars för 
att planera vidare (Lena Hagerman, Christina Wendel, Anna-Karin 
Edberg och Kerstin Blomqvist). Tankarna är att slutkonferensen för 
projektet Barn i Barnahus genomförs som en del av FPLs konferens. 
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Annika Kragh lyfter frågan om vad som händer med Perstorp kommun. 
Det finns just nu ingen representant i Samordningsgruppen. Det händer 
mycket i Perstorp och många nya människor på tjänsterna.  
 
4. Adjungerande till Samordningsgruppen 
Albert Westergren har fått ett förordnande som samverkans-
koordinator på 30 % som omfattar samverkan med omgivande sam-
hället avseende sjuksköterskeutbildningarna (grund och specialist). 
Frågan lyfts om han kan vara adjungerande till Samordningsgruppens 
möten. Verksamheterna är överens om att han ska bjudas in att närvara 
vid mötena. 
 
5. Lägesrapport Forskarutbildningsansökan  
Anna-Karin har fått i uppdrag av rektor att skriva fram en 
forskarutbildningsansökan, inom området hälsa i samverkan. Eftersom 
ansökningstiden, som går ut 15 mars, tyvärr sammanfaller med den 
organisationsförändring som föreslås på HKR är förslaget just nu att 
skjuta ansökan till 15 oktober som är nästa ansökningsdatum. Anna-
Karin kommer dock att skriva klart ansökan innehållsmässigt till 15 
mars, eftersom det var hennes uppdrag, och när omorganisationen är 
klar får ansökan komplettera på de punkter som är aktuella.   
 
 
6. Resultat 2016 
Se bilaga 1. 
 
7. Lägesrapport projekt ”Barn i Barnahus” 
Ann-Margreth E. Olsson som är projektledare och Maria Kläfverud, 
doktorand i projektet, presenterade under mötet projektet Barn i 
Barnahus. Planeringen startade 2011 och projektet är ett tvär-
vetenskapligt forskningsprojekt. Barnahussamverkan omfattar sam-
verkan mellan polis, åklagare, barnklinik, barn och ungdomspsykiatri 
samt kommunerna i nordost. Syftet är att samla alla professionella i en 
trygg och barnvänlig miljö, för att inte utsatta barnen för mer trauma, 
när det misstänkts att barnen har blivit utsatta för allvarliga brott som 
barnmisshandel och eller sexuella övergrepp. Studien har fokus på hur 
det blir för barnen och från deras perspektiv. Flera olika metoder har 
används men främst kvalitativa. Projektet har varit med i upp-
byggnaden och medverkat i förändringsprocessen av Barnahuset. 
Studiens resultat har löpande återrapporterats till verksamheterna.  
 
Maria är mitt uppe i arbetsprocessen med sin avhandling som handlar 
om barns möte med myndigheter i relation till ett tänkt barnperspektiv, 
det som händer före, under och efter barnahusbesöket. Hon skriver en 
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monografi, d.v.s. en hel sammanhängande bok och disputation är 
planerad till 2018. Materialet kommer ifrån intervjuer med barn, 
föräldrar och trygghetspersoner samt observationer av barnförhör från 
medhörningsrum. En trygghetsperson är någon känner barnet och som 
följer med till Barnahus när barnet ska dit utan föräldrar ex personal 
från barnets skola eller förskola eller någon från socialtjänsten.  
 
När misstankar om att barn har varit utsatt finns, startar processen 
genom en anmälan. Det sker då ett samrådsmöte. Barnen kan besöka 
Barnahus med eller utan föräldrar. Om vårdnadshavare eller när-
stående är misstänkt blir barnen hämtade och istället följer en 
trygghetsperson med. Barnen får begränsad information om vad som 
ska hända med tanke på att man inte vill påverka själva förhöret. När 
de anländer till Barnhuset får barnen vänta i ett avskilt hemtrevligt 
”lekrum” där det finns leksaker, film och fika. De blir här förberedda på 
nästa steg genom att de får se förhörsrummet, medhörningsrummet 
och kamerorna. Själva förhörsrummet är sparsmakat, med två stolar 
och i barnens stol finns en fäll. Barnet blir intervjuat av en polis i civila 
kläder och förhöret filmas. Om det inte finns något akut skyddsbehov 
återvänder barnen till skolan eller hemmet.   
 
8. Övrigt  
 
Diskussion om ”Forskare i vården” skjuts till nästa möte.  
 
Kerstin Mauritzsson kommer från nästa möte att ersätta Birgitta Landin 
i samordningsgruppen. 
 
 
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten. 
 
Mötet avslutas 
 
Nästa möte:  
Fredagen den 12/5 kl. 13:30-15:30 
 
Antecknat av Therese Martinsson  
 
 



INTÄKTER KOSTNADER BALANS
3 140 172

3 250 000
343 000

3 250 000
6 843 000

16 mån
2,5 mån

145 h
33 h

45%
80%

100%
10%

5%

3 769 078

7941
24 911
29 301

104 188
166 342

816 484
212 996
106 498
248 494
177 496

1 561 968

5 497 388

Ingående balans

INTÄKTER
Region Skåne
Kommunerna
Högskolan Kristianstad
SUMMA INTÄKTER

Löner: forskningsprojekt m.m
Forskningstid forskare
Forskningstid personal i vård och omsorg
Vetenskapliga rådet
Handledning av studentuppsatser

Löner: ledning/administration
Anna-Karin Edberg
Manuela Schmidt, endast jan 2016
Therese Martinsson, från april 2016
Albert Westergren, projektledning preventiva hembesök 
Joakim Ekstrand, hälsoekonomi

Löner Doktorander:
Sophie Schön Persson 90 %, Maria Kläfverud 90 % (fr. aug 2016) 
Malin Sundström 90 %, Manuela Schmidt 80 %
Susanne Lindskov 5 %

SUMMA LÖNEKOSTNADER INK LKP

DRIFTSKOSTNADER
Omkostnader forskning
Omkostnader doktorander
Drift Preventiva Hembesök
Drift/konferens/kopiering
Summa driftskostnader

HÖGSKOLEGEMENSAMA KOSTNADER
Hyreskostnader
Ledning
Ekonomi- och personaladministration
Infrastruktur och service
Bibliotek
Summa Högskolegemensama kostnader

SUMMA KOSTNADER

Utgående balans 4 485 784

Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning 2016
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