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Ordförande hälsar välkommen till mötet. Då nya medlemmar tillkommit
i gruppen görs en allmän presentationsrunda.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen och föregående mötesanteckningar godkännes.
Uppdatering från föregående möte angående forskarutbildningsansökan: tyvärr beviljades HKR ingen forskarutbildning den här gången,
men HKR blev starkt rekommenderade att lämna in en ny ansökan. Den
nya ansökan kommer att lämnas in 15 mars 2019 och Kerstin Blomqvist
leder arbetet.
2. Återrapportering FoU-nätverken
För närvarande oklart kring FoU-nätverken. Punkten behålls och tas upp
på nästa möte.
3. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
Två nya doktorander med finansiering fram till licentiat har påbörjat
sina anställningar. Anna Martinsson inom projektet Pre-H och Gita
Hedin inom Sömn, mediavanor och livsstil hos ungdomar. Den utlysta
tjänsten som post-doc är också tillsatt av Annika Clarke Norell från
Karlstad universitet. Hon påbörjar sin tjänst i projektet Sömn,
mediavanor och livsstil hos ungdomar i början av 2019.
E-hälokonferensen med syftet att belysa e-hälsa ur ett praktiknära
perspektiv, genomfördes igår med 97 anmälda deltagare. Konferensens
förmiddag bestod av föreläsningar och eftermiddagen startade med
korta presentationer. Därefter gavs det möjlighet att prova på
produkterna/tjänsterna. Vi har fått mycket positiv feedback, speciellt
uppskattades att föreläsarna både var från praktiken och från
akademin. Möjligheten till att testa-på och diskutera med kommuner/
företag upplevdes också mycket positivt. Reflektion i samordningsgruppen kring konferensen är att inga politiker deltog och inte hellre
många beslutfattare. Kommunförbundet kan vara en viktig länk till
nästa konferens.
Idédatabanken som finns på www.hkr.se/fpl-student har blivit
uppdaterad med en ny tabell med litteraturstudier som kan genomföras
som kandidatuppsatser. Till projekt som är aktiva i FPL eller idéer som
kommer från verksamheterna utgår extra handledningstid, men till de
nya litteraturstudierna föreslås att ingen extra tid utgår, och inte heller
att någon specifik rapport skrivs för FPL. Diskussion kring värdet av att
dessa litteraturstudier också blir rapporter. Förslag ges att bästa
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uppsatsen varje år ges ut som rapport. Önskemål framförs att
verksamheterna blir mer aktiva och lämnar in frågor på vad de behöver
ha belyst.
Marknadsföringen via Facebook fortsätter. Just nu har vi 54 följare, men
inläggen når långt fler. Exempelvis ett inlägg om e-hälsokonferensen
nådde 245 stycken.
Rapporter och flyers delas ut. När det gäller återrapporteringsflyern
diskuteras utseendet, just nu är det svårt att se att det är olika artiklar
som blivit publicerade. Det föreslås att återrapporterna ska numreras,
att fotot på huvudförfattare flyttas upp och att logotypen blir mindre
samt att rubriken förstoras. Therese ändrar och skickar ut nya
återrapporter.
4. Extern utvärdering
En extern utvärdering av FPL för åren 2011-2014 gjordes 2015 av Lars
Fredén. Det föreslås att Lars Fredén tillfrågas om han är intresserad av
att göra en ny utvärdering av åren 2015-2019. En extern utvärdering är
även en fördel inför en ny ansökan om finansiering från Region Skåne.
Therese undersöker föregående arvode för utvärderingen. Till nästa
möte läggs punkten att utforma uppdraget av den externa
utvärderingen.
5. Ansökan Region Skåne
Finansiering från Region Skåne är klar till och med 2020. En ny ansökan
bör vara inne under våren 2020. Frågan tas upp igen på kommande
möten.
6. Diskussion strategiplan 2019-2020, se bilaga
Eftersom Anna-Karin aviserade att hon inte skulle sitta kvar hela
perioden fram till 2020, gjordes strategiplanen endast för 2016-2018.
Ett förslag på en uppdaterad version för 2019-2020 är utskickad
tillsammans med en sammanställning av måluppfyllelse. Punkten om
finansiering hade plockats bort i det nya förslaget, men
samordningsgruppen anser att den behöver kvarstå eftersom
finansiering från Region Skåne endast löper fram till och med 2020.
Första sidan ska även justeras då allt inte är vision eller strategi utan
mer bakgrund. Strategiplanen för 2019-2020 fastställs med dessa
ändringar.
I samband med strategidiskussionen lyftes också frågan om varför inga
brukarrepresentanter sitter med i samordningsgruppen. Eftersom
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forskningen som bedrivs på FPL ska vara deltagarbaserad, kan det vara
en idé att stärka brukarmedverkan även i samordningsgruppen.
Therese får i uppdrag att ta fram de ursprungliga beskrivningarna av
samordningsgruppens sammansättning. Punkten diskuteras åter på
nästa möte.
7. Konferens 2019
Nästa års konferens planeras till kladdkakans dag 7/11-2019. En
arbetsgrupp sätts samman, bestående av Albert Westergren, Therese
Martinsson, Pia Petersson, Monica Dahl samt Kerstin Mauritzson. Pia
Petersson deltar inte på mötet, men ska tillfrågas om att ingå.
Arbetsgruppens uppgift är att ta fram idéer som sedan diskuteras i
samordningsgruppen. Eftersom deltagandet på E-hälsokonferensen var
så stort, kan det finnas ett värde i ett specifikt och tydligt tema även på
FPL konferensen som tidigare har haft ett bredare program.
Arbetsgruppen kommer att träffas 3-4 ggr under kommande året
(fysiskt eller via Skype).
8. Prognos ekonomi 2018
Viktigaste punkter där prognos skiljer sig mot budget:
•
•
•
•

Ingen post doc i år utan hela kostnaden tas 2019
Gemensamma driftkostnader ökar för att kostnaden för
Entermedic samt e-hälsokonferensen har tillkommit
Lägre doktorandkostnader för senare anställning än budgeterat
samt,
Lägre omkostnader doktorander, vi hade budgeterat med
kostnader i samband med Marias disputation och den skjuts till
2019.

Även om vi inte når vår högt satta budget, så gör vi av med mer medel
än det som kommer in. Långsiktigt siktar vi fortfarande på balans 2020.
Se bilaga för hela prognosen.
9. Övrigt
Hannie Lundgren är en av de 16 ledamöterna i samordningsgruppen
kring
life
Science.
Färdplanen
finns
på
länken
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/fardplanlife-science--vagen-till-en-nationell-strategi/
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.
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Mötet avslutas och ordförande tackar för dagens goda arbete.
Nästa möte:
Fredagen den 30 november 2018 kl. 13:30-15:30
Antecknat av Therese Martinsson
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IX. Att FPL ska bidra till att utveckla vetenskaplig kunskap hos personal inom vård och omsorgsverksamheterna.
Strategi
•
Att tydligt fokusera på deltagar- och brukarmedverkan i de projekt som genomförs
och även utveckla kunskap om vilka effekter det har för projektens resultat och
implementering.
•
Att ekonomiskt stödja personal från vård- och omsorgsverksamheten för att kunna ingå
som medarbetare i olika forskningsprojekt.
•
Att stödja FoU nätverken och tydligare knyta dem till FPLs verksamhet.
•
Att forskningens resultat ska presenteras/publiceras populärvetenskapligt.
X. Att FPLs olika processer är tydliga och transparenta för medarbetare, samarbetspartners
och allmänheten.
Strategi
•
Att hemsidan är användarvänlig och innehåller relevant och uppdaterad information.
•
Att alla protokoll och minnesanteckningar publiceras på hemsidan.
•
Att alla beslut om tilldelning av medel är skriftliga och arkiveras både vid FPL och vid
sektionens administrativa enhet.
•
Att tillse att alla dokument som hör till olika projekt arkiveras.
XI. Att den långsiktiga finansieringen av FPL säkras och tydliggörs
•
Att avtal mellan de ingåedne parterna upprättas avseende hela verksamhetsperioden
2021-2025.

STRATEGIPLAN 2019-2020
Bakgrund
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan är ett unikt samarbete mellan Högskolan
Kristianstad, Region Skåne och sju kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Hörby,
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge som även finansierar verksamheten. Samarbetet påbörjades 2003 med målet att utveckla den vardagsnära vård- och omsorgen i
nordöstra Skåne genom att bedriva forskning med fokus på den enskildes behov.
Vision
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan ska fungera som en mötesplats för utbyte av
erfarenheter och kreativa idéer och vara en dynamisk arena för forskningssamarbete över
gränserna. Forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet och vara möjlig att
implementera i praktiken.
Visionen för verksamhetsperioden 2016-2020 är att i samverkan bedriva verksamhetsnära
forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet
för medborgarna med speciellt fokus på:
•
•
•
•

Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsatta och sårbara grupper i vårt
samhälle
En patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
Utveckling av nya och innovativa lösningar, inklusive E-hälsa

Den forskning som bedrivs ska präglas av en stark forsknings- och forskaretisk medvetenhet
och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet är centrala.
Verksamheten ska även bidra till att Högskolan Kristianstad är en attraktiv miljö med kreativ
forskning som bidrar till att forskningsanknyta de hälsovetenskapliga utbildningarna.

www.hkr.se/fpl

Vidare strävar Forskningsplattformen efter att implementera och förankra den kunskap som
forskningen genererar i verksamheten för att säkerställa en hållbar och långsiktig kunskapsutveckling inom hälsa, vård och omsorg.

I. Att FPL ska bedriva verksamhetsanknuten forskning som är relevant för hälsa, vård och
omsorg i nordöstra Skåne.
Strategi
•
Att alla projekt granskas avseende innovationsgraden och dess relevans för hälsa och
omsorgsverksamheterna för att säkerställa att de hör till de områden som kommuner och
region avser att prioritera.
II. Att FPL ska bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
Strategi
•
Att alla projekt granskas av ett vetenskapligt råd avseende dess vetenskapliga kvalitet.
Rådet ska bestå av 6 ledamöter med minst docentkompetens; tre representanter från de
hälsovetenskapliga ämnena på Högskolan Kristianstad (omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och oral hälsa) samt tre externa representanter som representerar andra
ämnen eller verksamheter.
•
Att stärka den vetenskapliga kvaliteten i de projekt som pågår, genom stöd i form av
seminarier och handledning.
•
Att stödja metodutveckling genom seminarier och workshops med fokus på vetenskapliga
metoder.
•
Att de doktorander som finansieras via FPL ska få en utbildning av hög kvalitet.
•
Att de studier som genomförs ska publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.
III. Att de projekt som ingår i FPLs verksamhet ska sträva efter en flervetenskaplig ansats.
Strategi
•
Att de projekt som beviljas har sin bas i ett hälsovetenskapligt ämne (omvårdnad/vårdvetenskap, hälsovetenskap, folkhälsovetenskap eller oral hälsa) och att sträva efter att
mer än ett av dessa ämnen är involverade i projektet.
•
Att sträva efter att öka involveringen av forskare från andra forskningsämnen än de
traditionellt hälsovetenskapliga.
IV. Att FLP ska vara en mötesplats för forskare vid HKR och personal från kommunal och
regional vård och omsorg.
Strategi
•
Att bjuda in till aktiviteter kring specifika teman.
•
Att anordna konferenser med presentationer av aktuella projekt.
•
Att arrangera riktade seminarier med ett innehåll som är intressant för forskare inom flera
olika forskningsämnen.

V. Att FPL involverar studenter.
Strategi
•
Att FPLs olika projekt presenteras för studenter som ska skriva sina uppsatser.
•
Att olika projektidéer finns samlade i en idédatabank lätt åtkomliga för studenter inom
olika program.
•
Att det finns ett enkelt system för verksamheterna att lämna förslag på avgränsade
projekt.
•
Att utöka samarbetet med studenternas verksamhetsförlagda utbildning för att fånga upp
idéer från verksamheten.
VI. Att FPL medarbetare är involverade i utbildningsaktiviteter
•
Forskare vid FPL är involverade i utbildningar
•
Doktorander uppmuntras till att presentera sin forskning eller involveras på annat sätt i
utbildningar
VII. Att öka den externa finansieringen av FPLs projekt.
Strategi
•
Att möjliggöra för forskare inom det hälsovetenskapliga området att vara stöd för
varandra i utformningen av ansökningar.
•
Att erbjuda administrativt stöd.
•
Att det redan i ansökan om medel från FPL ska finnas en plan för extern finansiering.
•
Att prioritera projekt som redan har, eller har hög potential att, attrahera externa medel.
VIII. Att FPL ska öka samarbetet inom HKR, nationellt och internationellt.
Strategi
•
Att bjuda in nationella och internationella föreläsare.
•
Att söka medel för gästforskare inom plattformens prioriterade områden.
•
Att stimulera FPLs medarbetare att presentera sina resultat på nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
•
Att bibehålla och, om möjligt, utöka anknytningen till regionala och nationella centra
inom verksamhetsområdet.

Uppföljning 2018-10-05
Budget 2018

Prognos 2018

% av budget

(avser budget 2018)
Region Skåne

3 250 000

3 250 000

100%

594 000

594 000

100%

HKR

3 250 000

3 250 000

100%

Totala intäkter

7 094 000

7 094 000

100%

125 000

209 600

168%

1 126 000

1 118 000

99%

135 000

100 000

74%

48 525

57 300

118%

1 309 525

1 275 300

97%

1 443 043

1 425 800

99%

20 000

20 000

100%

Personal från verksamhet ( 4 mån)

220 000

200 000

91%

Post doc

216 500
2 005 556

76%

Kommuner

Gemensamma driftskostnader (ink. avskrivningar)
Administration (lön inkl. soc avgifter)
Forskningschef (45 %), forskningsassistent (100 %)
Projektledare Preventiva hembesök (10 %)

Rådgivare hälsoekonomi/ledare seminarum (5 %)
Delsumma
Forskningskostnader (lön inkl soc avgifter)
FO-tid att leda projekt och handleda doktorander (17 mån)
Omkostnader forskare

Doktorander ( 7 stycken)

2 654 181

0%

Omkostnader doktorander

200 049

92 400

46%

Stöd av adjunkter (3 mån)

176 625

225 600

128%

Vetenskapliga rådet, stöd av uppsatser etc.

190 397

207 964

109%

50 000

50 000

100%

Delsumma

5 170 795

4 227 320

82%

Hyra, telefoni

Preventiva hembesök

1 249 271

1 053 255

84%

Ledning

325 896

274 762

84%

Ekonomi- och personaladministration

162 948

137 381

84%

Infrastruktur och service

380 212

320 555

84%

Bibliotek

271 581

228 969

84%

Delsumma

2 389 908

2 014 921

84%

Summa kostnader

8 995 228

7 727 141

