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Ordförande hälsar välkommen till mötet.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med ändringarna att punkt 9 utgår samt att till
övrigt läggs punkten spridning av info kring forskningsplattformen.
Föregående mötesanteckningar godkänns.
2. Återrapportering FoU-nätverken
För närvarande oklart vad som händer framöver. Dock önskvärt att
nätverken lever vidare och att någon har övergripande ansvar för dem.
Nätverken är viktiga forum för möte mellan HKR och verksamheterna.
Ett alternativ, om Regionen beslutar att lägga ned, är att nätverken
återuppstår i forskningsplattformens regi.
Förslag lyfts även på forskningscirklar med engagerade personer som är
ansvariga. Forskningscirklar kan användas för kompetensutveckling av
både forskare och praktik.
3. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
Genomgång av verksamhetsutvecklingsplanen. Planen lämnas årligen
in till HKR för en sammanställning av hela utvecklingen på högskolan.
Planen består av tre fokusområde:
• Forskning i samverkan
• Utbildning i samverkan
• Tvärsektoriella utvecklingsperspektiv
Se bilaga (1) för innehåll i fokusområdena.
Kommentarer till VUP:en:
• Kom ihåg att bjuda in Linnaeus-Palme (Sida) gästföreläsare till
FPL HiS för att föreläsa på fredagsseminarium
• Behöver lyfta genus ännu mer på doktorandseminarium
4. Extern utvärdering – utforma uppdraget
Vid förra mötet beslutades att kontakta Lars Fredén som genomförde
den förra externa utvärderingen. Anna-Karin Edberg har fått positivt
besked att han åtar sig uppdraget igen. Samordningsgruppen är positiva
till utvärdering och det föreslagna arvodet.
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Uppdragets utformning diskuteras med utgångspunkt från uppdraget
vid utvärderingen 2011-2014. Se bilaga (2). Komplettering till förra
uppdraget är att utvärdera de förbättringsområden Lars Fredén
framförde då. Brukarmedverkan bör också ha en egen punkt, dock bör
innebörden av brukarmedverkan i forskning förtydligas.
5. Ansökan Region Skåne
Bordläggs till nästa gång.
6. Diskussion kring skissansökningar
Då flera är relativt nya i gruppen har frågor framkommit om processen
vid skissansökningar.
Rösträtterna fördelar sig 4 röster till Region Skåne (en röst vardera; CSK,
Hässleholms sjukhus, primärvården och forskningschefen). Varje
kommun har en röst, ledamöter inom samma kommun bör stämma av
med varandra innan röstning sker (vem som röstar och konsensus kring
röstning).
Det har varit varierat antal som har röstat, men desto fler som röstar
desto bättre. Det lyfts upp att en översikt varje år hade varit bra för att
se hur det röstas och om någon inte ”sköter” sitt uppdrag. Finns risk att
kommunerna går miste om riktigt bra projekt. En sammanställning
kommer framöver att skickas ut av Therese i slutet av varje år.
Albert Westergren presenterar statistik från de sista fyra åren. Totalt
sett har det varit 14 ansökningar varav 13 gick vidare från presidiet
(ordförande i samordningsgruppen, forskningschef FPL HiS samt
forskningsassistent). Efter röstningen i samordningsgruppen har 11 gått
vidare och efter vetenskapliga rådets granskning av den vetenskapliga
kvalitén finns 4 projekt kvar. Det har skiftat under åren men utfallet är
att jämföra med Fredéns utvärdering 2011-2014, som visade att 25 %
av projekten är kvar när hela processen är genomgången.
Vid avslag i vetenskapliga rådet sker i dagsläget återrapportering till
projektledaren, där forskningschefen ger tre återkopplingspunkter till
varför avslag ges. Samordningsgruppen vill gärna ta del av feedbacken.
Det läggs som en egen punkt på dagordningen till samordningsgruppens
möten.
7. Diskussion kring brukarmedverkan
Annika Kragh Ekstam har goda erfarenheter av att ha brukarmedverkan
i sina projekt och menar att det blir en bra och bred diskussion med
brukarinvolvering. Samordningsgruppen har ingen tradition av att ha
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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brukare med i gruppen och svårigheter lyfts fram när det gäller formen
för hur en brukarmedverkan skulle se ut. Det identifierades många
möjliga brukare: skolungdomar, vuxna äldre, profession, anhöriga,
sköra äldre. I alla projekten som finansieras via FPL HiS finns
brukarmedverkan i olika grad. Överlag finns brukarmedverkan i projekt
som drivs av högskolor och universitet, men det är otydligt om
verksamheterna runt omkring projekten har involvering av brukare.
Ett alternativ till brukarmedverkan i samordningsgruppen läggs fram,
ett brukarråd till forskningsplattformen. Ett brukarråd skulle kunna
användas som bollplank för samordningsgruppen och brukare skulle
kunna vara representanter från forskare i näringslivet, tidigare lärare på
HKR, tidigare eller aktiva politiker samt personal från verksamheter.
Till nästa möte föreslås att alla funderar på formen för ett brukarråd
samt att diskussion förs på ett av FPL HiS arbetsmöte.
8. Forskningsstöd till verksamheter - hur utveckla detta
Viveca Dettmarks förslag delas ut i gruppen och biläggs (3) till
protokollet. Anna-Karin Edberg kommenterar att HKR har påbörjat
diskussion om nya delade tjänster med forskningschefen på CSK.
Kliniska adjunkter är mycket viktigt för verksamheten för plocka fram
rapporter, diskutera forskningen och förtydliga hur det går att tänkta
kring analys. I dagsläget finns inga kliniska adjunkter som kan bidra till
att verksamheter erhåller uppdateringar inom nya forskningsrön.
Ett nytt förslag på en modell för att knyta kontakter och erhålla
uppdatering om nya forskningsrön är Forskningsfika. En pilot föreslås
med medicinkliniken och en eller flera kommuner där fikan mynnar ut i
att chefer från verksamheter, vårdcentraler och forskningschefer
diskuterar vad som är bra och vad som har hänt i forskningen. För att
ytterligare stimulera verksamheterna föreslås miniseminarium ute i
verksamheterna några gånger per år. En ansvarig person, eventuellt
kopplad till FoU-kommittén (på CSK) föreslås.
Det finns intresse för forskning i primärvården, men genom
medarbetarsamtal visar det sig att personalen visserligen är intresserad
av att forska, men inte på heltid. Primärvården har egen kompetensutvecklingsplan för personal och för chefer, men för att behålla
kompetensen i verksamheten strävar verksamheten inte efter
disputerad personal.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Det finns redan nu FoU-inspirationseftermiddagar och det lyfts fram att
det är utmärkta tillfällen att presentera FPL HiS, vilket också gjordes
under 2017.
Frågan om forskningsstöd tas med till FoU-kommittén och även
förslaget att Albert Westergren ska ingå i kommittén för att stärka
samarbetet.
9. Konferens 2019
Första planeringsmöte genomförs efter dagens möte med
samordningsgruppen. Arbetsgruppen består av Monica Dahl, Kerstin
Mauritzson, Pia Petersson, Albert Westergren, doktoranden Anna
Martinsson samt Therese Martinsson.
10. Budget 2019
Inför 2019 har vi skruvat upp budgeten för att i slutet av 2020 nå balans.
Nya riktlinjer inom HKR vid beräkning av forskningstid/kostnader och
OH, försvårar jämförelser med tidigare år och prognos. Se bilaga (4).
11. Övrigt
Spridning av info kring seminarium
Doktorand Malin Sundström lyfter fram att förmiddagens seminarium
uppskattades av verksamheterna som deltog, men att deltagarna från
verksamheterna upplever att de inte alltid får information om
aktiviteterna på forskningsplattformen.
Det upplevs vissa svårigheter i verksamheterna att dela med sig av
information, dels genom att personal inte alltid prioriterar att läsa mejl
eller intranät samt att hierarki kan ställa till det. På CSK diskuteras att
avsätta plats i infoteket till informationshylla för forskning. Till
Hässleholms sjukhus skulle en roll-up vara att föredra. Facebook
föreslås som en alternativ väg, dock är upplevelsen att många i
verksamheterna inte vill blanda sitt privata liv med jobbrelaterad
information.
Nyhetsbrevet upplevs som ett bra format att dela vidare inom
verksamheterna, men om det finns behov av andra format kan Therese
hjälpa till med det.
Till nästa möte uppdras alla att fundera på vilken form av stöd
respektive verksamhet behöver. Det kommer avsättas tid på mötet för
att delge varandra hur information förmedlas ut i verksamheterna, då
det säkerligen finns olika lösningar i olika verksamheter.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.
Under förra samordningsmötet påbörjade Kerstin Blomqvist och Annika
Kragh Ekstam ett samtal om äldremottagningar och äldresjuksköterskor i Kristianstad kommun. Kerstin är ämnesföreträdare för
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre, och ser
gärna projekt som är kopplade till detta. Det har tidigare funnits ett
projekt om tryggare utskrivning (2015) där Kristianstad kommun och
Östra Göinge deltog i nätverket.
Annika och Kerstin kommer att diskutera fram vad studenterna kan
göra och vill göra. Utbildningsinriktningen mot distriktssköterska har
också visat intresse för att vara en del av ett sådant projekt. Från
verksamheternas sida kan det behövas hjälp med datainsamling, samt
att vara dörröppnare till studenter.
Mötet avslutas och ordförande tackar för dagens goda arbete och extra
tack till Annika Kragh Ekstam för hennes goda insatser under åren hon
varit ledamot i Samordningsgruppen.
Kommande möte:
8 mars
kl. 13:30-15:30
17 maj
kl. 13:30-15:30
18 oktober kl. 13:30-15:30
6 dec
kl. 13:30-15:30
Antecknat av Therese Martinsson

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Bilaga 1
Verksamhetsutvecklingsplan (VUP) samverkansplattform 2019
Samverkansplattform
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan

Ansvarig (plattformsledare)
Albert Westergren

Fokusområde 1 – Forskning i samverkan
Analys
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan har ett väl utvecklat samarbete med de sju
omgivande kommunerna samt primärvården och sjukhusen i nordöstra Skåne, som ska bibehållas.
Dock varierar de olika verksamheternas engagemang och vårt mål är att alla verksamheter ska ha
ett högt deltagande och att vi på sikt kan involvera ytterligare verksamheter och öka
finansieringen av forskningen.
Forskningens inriktning styrs i hög grad av verksamheternas behov och genomförs i samverkan
med dessa parter. Däremot finns en begränsad samverkan med privata aktörer, näringsliv och
civilsamhället.

Handlingsplan
Utvecklingsmål

Aktiviteter

Genom intensifierad
marknadsföring öka involveringen
av de verksamheter som inte deltar i
FPLs aktiviteter i lika stor
utsträckning som övriga

Presentationer av FPL för
politiker, tjänstemän och
brukarorganisationer i
respektive verksamhet

Öka kunskaperna om FPLs
verksamhet på alla nivåer i samtliga
kommuner.

Utökad samverkan med omgivande
samhälle genom att involvera
ytterligare en kommun i FPLs
verksamhet
Säkerställa FPLs externa finansiering
från Region Skåne

Inom befintliga
resurser eller
resursförstärkning
Inom befintliga
resurser

Konferenser
Öppna fredagsseminarier
”Flyer” för
populärvetenskaplig
återföring av resultat
Förankring i FPLs
samordningsgrupp.
Dialog med i första hand
Simrishamns kommun
och i andra hand
Sölvesborgs kommun.
Initiera (VT) och påbörja
(HT) och finalisera (feb
2020) extern utvärdering
av FPLs verksamhet som
underlag för ansökan till
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Inom befintliga
resurser

Inom befintliga
resurser

Budget (fylls först i
slutgiltig version av
VUP, ej i utkast 1)

Öka antalet ansökningar om extern
finansiering
Ökad medvetenhet om
brukarmedverkan i forskning
Erhålla finansiering så att minst en
doktorandtjänst kan utlysas i projekt
som genomförs i nära samverkan
med verksamheterna
Utökad samverkan med annan
forskningsmiljö vid HKR

Fortsatt samverkan med
avdelningen för externa relationer

Region Skåne (våren
2020)
Seminarier i FPLs regi
med fokus på
ansökningar om extern
finansiering
Seminarium i FPLs regi
med fokus på
brukarmedverkan
Ansökningar om
finansiering
Samarbetsaktiviteter
med annan
forskningsmiljö, t.ex.
anordnande av konferens
eller workshops
Anordnande av konferens
och i enskilda
forskningsprojekt.

Inom befintliga
resurser
Inom befintliga
resurser
Inom befintliga
resurser
Inom befintliga
resurser

Inom befintliga
resurser

Fokusområde 2 – Utbildning i samverkan
Analys
FPL har redan idag en stark involvering av studenter som skriver sina uppsatsarbeten inom ramen
för olika forskningsprojekt eller hämtar sina uppsatsämnen från vår idédatabank som de ingående
verksamheterna har lämnat önskemål om. Incitamentsstöd i form av extra handledningstid utgår
till handledare för dessa arbeten. Stöd i form av forskningstid till lektorer och forskarutbildning av
adjunkter stärker direkt forskningsanknytningen i utbildningar på grund och avancerad nivå inom
det hälsovetenskapliga fältet. FPL har en flervetenskaplig ansats, men har ännu inte lyckats att
logistiskt ”para” studenter från olika utbildningar att samverka kring uppsatsarbeten eller
förbättringsarbeten.

Handlingsplan
Utvecklingsmål

Aktiviteter

Att bibehålla en nivå på minst 5
uppsatser/år på avancerad nivå
som ska genomföras inom ramen
för FPL-projekt.

Återkommande
information och
marknadsföring till
studenter som står inför
att skriva sina
magisteruppsatser
Att öppna upp
idédatabasen tydligare för
förslag till
kandidatuppsatser med
litteraturstudie som metod
(dock ej kopplat till extra
handledningstid)
Initiera dialog mellan olika
program (i första hand
sjuksköterskeprogrammet,

Att öka samverkan med
grundutbildningar

Att minst ett förbättringsarbete
eller uppsatsarbete relaterat till
FPLs verksamhet genomförs i
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Inom befintliga
resurser eller
resursförstärkning
Inom befintliga
resurser

Inom befintliga
resurser

Inom befintliga
resurser

Budget (fylls först i
slutgiltig version av
VUP, ej i utkast 1)

samverkan mellan studenter i olika
program

folkhälsoprogrammet,
tandhygienistprogrammet
samt
gastronomiprogrammet)
för att skapa nya
kontaktytor mellan
studenterna.

Fokusområde 3 – Tvärsektoriella utvecklingsperspektiv (internationalisering, hållbar
utveckling och jämställdhet)
Analys
Internationalisering
FPLs främsta styrka är en stark lokal och regional förankring. Det nationella/internationella
perspektivet behöver stärkas ytterligare på det lokala planet genom ett ökat fokus på
migrationsfrågor och i ett internationellt sammanhang genom en ökning av internationella
forskningssamarbeten.
Hållbar utveckling
Genom att FPLs projekt genomförs tillsammans med verksamheterna ökar möjligheterna till en
hållbar implementering av forskningens resultat. En annan aspekt av hållbarhet rör
resurseffektivitet och flera projekt omfattar därför ett specifikt hälsoekonomiskt perspektiv över
organisationsgränserna. Andra projekt omfattar ämnen som rör arbetsvillkor och socialt ansvar
samt inkludering av utsatta grupper, inom exempelvis äldreomsorg och psykiatri. Dock behövs
fokus på någon av dessa aspekter i samtliga projekt.
Jämställdhet
Många forskare vid FPL brottas med en obalans mellan tid för forskning och tid för undervisning
och majoriteten är kvinnor som undervisar inom ämnen där övervägande del av studenter och
lärare, är kvinnor. Det finns således redan inbyggda strukturer avseende genus och makt
exempelvis i fördelningen av resurser som behöver medvetandegöras. Det är även så att en
betydande del av den forskning som bedrivs behöver medvetandegöra skillnader mellan män och
kvinnor, framförallt i projekt som är inriktade på gruppen äldre där skillnaderna mellan mäns och
kvinnors förutsättningar är betydande.

Handlingsplan
Utvecklingsmål

Aktiviteter

Internationalisering:
FPL ska ha minst ett projekt med
fokus på migrationsfrågor

Stödja utvecklingen av
forskningsprojekt som
har fokus på migration
och/eller mångfald.

Internationalisering:

Seminarium med fokus
på ovanstående.
Stödja ansökningar till

3

Inom befintliga
resurser eller
resursförstärkning
Inom befintliga
resurser samt genom
att projektledare
ansöker om extern
finansiering.
Själva ansökan inom

Budget (fylls först i
slutgiltig version av
VUP, ej i utkast 1)

Involvera internationella
samarbetspartners i minst ett
projekt

Internationalisering:
Bjuda in internationella föreläsare

Hållbar utveckling:
Arbeta för att medvetandegöra
aspekter av hållbar utveckling inom
olika forskningsprojekt

externa anslagsgivare
(främst Forte och
Vinnova) som även
involverar
internationella
samarbetspartners.
Seminarium med fokus
på externa ansökningar
samt att premiera detta
genom kriterier i
granskning av
ansökningar.
I samverkan med
forskningsmiljön PROCARE verka för att
internationell föreläsare
bjuds in till den
nationella workshopen i
psykometri.
Vid seminarier och
diskussioner kring
projekt och manuskript
alltid lyfta frågan om
hållbar utveckling

befintliga resurser.
Samarbete kräver
resursförstärkning i
form av extern
forskningsfinansiering

Inom befintliga
resurser samt
miljömedel.

Inom befintliga
resurser

Att föra på tal aspekter
som relaterar till
klimatsmart resande.

Jämställdhet:
Arbeta för att medvetandegöra ett
genusperspektiv avseende
forskningens resultat, exempelvis
genom subgruppsanalyser mellan
kvinnor och män (främst i
kvantitativa studier).
Jämställdhet:
Bibehålla nuvarande nivå av
involvering av brukare i samtliga
FPL projekt för att balansera för
maktstrukturer mellan forskare och
deltagare i forskningsprojekten.

Att i olika sammanhang
lyfta aspekter som
relaterar till balans
mellan arbete och fritid.
Vid seminarier och
diskussioner kring
projekt och manuskript
alltid lyfta frågan om
genus
Seminarium om och
med brukarmedverkan

Fokusområde 4 (eget) –
Analys
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Inom befintliga
resurser

Inom befintliga
resurser

Handlingsplan
Utvecklingsmål

Aktiviteter

Inom befintliga
resurser eller
resursförstärkning

Budget (fylls först i
slutgiltig version av
VUP, ej i utkast 1)

Uppföljning av VUP
De olika målen följs upp kontinuerligt vid arbetsmöten och möten med samordningsgruppen (dvs
våra finansiärer). Den nya strategiplanen för FPL (2019-2020) har utvecklats parallellt med
utvärderingen av VUP:en.

Eventuell riskanalys
Risk/händelse
Minskad finansiering från
finansiärerna som påverkar vår budget
negativt.
Ingen framgång med ansökningar om
externa medel.

Konsekvens
De planerade
aktiviteterna kan
inte genomföras
Den planerade
doktorandtjänsten
kan inte lysas ut

Sannolikhet
Hög

Riskpoäng

Åtgärd

Hög

Eventuella kommentarer till riskanalysen
På grund av politiska svängningar föreligger möjligen en ökad risk för minskad finansiering. En
plan för extern utvärdering av FPLs verksamhet finns som kan utgöra underlag för ny ansökan om
finansiering från Region Skåne. En plan finns även för att öka kunskapen och kapaciteten att
ansöka om externa medel, men på grund av hög konkurrens kring medel och till viss del
begränsade utlysningar inom omvårdnad/hälsovetenskap finns en viss risk att externa medel ej
erhålls. Men, vi ska satsa!
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Forskningsplat!formen

Hälsa
i samverkan
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Extern utvärdering av
"Forskningsplattformen för hälsa i
samverkan", perioden 2011-2014
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan är en forskningssamverkan mellan
Högskolan Kristianstad, Region Skåne och sex kommuner i nordöstra Skåne:
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan är ett unikt samarbete kring
utveckling av den vardagsnära vården och omsorgen i nordöstra Skåne.
Kännetecknande för forskningen är en utvidgad samverkan mellan forskare,
offentliga aktörer och verksamhetens intressenter, vilket ökar möjligheterna
för forskningsresultatens användning i det vardagsnära vård- och
omsorgsarbetet, med fokus på den enskildes behov.
2011 inledde forskningsplattformen Hälsa i samverkan sin andra
verksamhetsperiod med Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, som
forskningschef. Sammanlagt har plattformen 6 343 000 kr årligen att förfoga
över. De projekt som genomförs under verksamhetsperioden 2011-2015
inryms under det flervetenskapliga paraplyet hälsovetenskap och inom
plattformens tre prioriterade forskningsområden:
•
•
•

Hälsofrämjande vård och omsorg
Personcentrerad vård och omsorg och
Organisation och ledarskap inom vård och omsorg.

Plattformens vision är att den ska fungera som en mötesplats för utbyte av
erfarenheter och kreativa ideer och vara en dynamisk area för
forskningsarbete över gränserna. Forskningen ska kännetecknas av hög
vetenskaplig kvalitet samt en flervetenskaplig ansats och ska vara möjligt att
implementeras i praktiken.
Uppdragets syfte är att utvärdera huruvida Forskningsplattformen har
lyckats med målsättningen att:
1) bedriva forskning på en hög vetenskaplig nivå,
2) involvera våra samarbetspartners i den forskning som bedrivs, samt
3) öka forskningskompetensen inom Högskolan Kristianstad.
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Ökat forskningsarbete mellan Verksamheter i region och kommuner
och Forskningsplattformen
Förslag
Under 2015 lämnades förslag från undertecknad angående möjliga lösningar
för att stärka forskningen i vården genom bl.a. att införa gemensamma
forskartjänster (Forskare i vården). Frågan har diskuterats ett antal gånger men
ännu inte lett till någon aktiv handling, vilket får betraktas som tråkigt. Särskilt
som det händer en del i bl.a. våra grannländer, för att nämna några,
Nederländerna och Danmark.
Högskolan hade också för några år sedan ett intressant seminarium med
forskare från Roskilde universitet och Hematologiska avdelning på Roskilde
sjukhus, som tillsammans utvecklat ett fruktsamt samarbete. Efter detta
seminarium fanns goda ansatser att starta en liknande modell som var
anpassad till förhållandena i nordost och som kunde kännas meningsfullt även
här. Fortfarande finns denna möjlighet kvar men det kräver att någon modell
skapas liksom att alla parter är beredda på att finna lösningar.
I Danmark pågå som nämndes, olika sätt för gemensam forskarsamarbete och
en modell som jag tänker på här är ett tätare samarbete mellan forskare och
verksamheter, där forskare varje vecka/månad träffas och fikar tillsammans,
antingen via skype eller på plats i verksamheten och där man tillsammans
analyserar och diskuterar olika områden som verksamheten behöver
forskningsstöd med. Man benämner detta ”Forskningsfika”. En sådan modell
skulle kunna testas på CSK och i en eller två kommuner. På så sätt får
verksamheterna möjlighet att diskutera olika områden som skulle kännas
angeläget att beforska och på så sätt få in forskningen som ett ” naturligt inslag
i vardagen”. På CSK skulle tex också forskningschefen kunna deltaga för att visa
på angelägenhetsgraden av att forskning bedrivs på flera områden och nivåer.
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Budget 2019

Budget 2018
IB

Region Skåne
Kommuner
HKR
Totala intäkter

Gemensamma driftskostnader (ink. avskrivningar)

5 841 534

Prognos
2018

Budget
2019

5 841 534

5 561 241

3 250 000 3 250 000
594 000 594 000
3 250 000 3 250 000
7 094 000 7 094 000

3 250 000
594 000
3 250 000
7 094 000

155 400

195 000

333 774

Administration (lön inkl. soc avgifter)
Forskningschef, forskningsassistent
Projektledare Preventiva hembesök
Seminarieledare doktorandseminarium
Delsumma

1 126 000 1 118 000
135 000 100 000
48 525
57 300
1 309 525 1 275 300

1 004 561
80 382
51 167
1 136 111

Forskningskostnader (lön inkl soc avgifter)
FO-tid att leda projekt och handleda doktorander
Omkostnader forskare
Personal från verksamhet
Post doc

1 443 043 1 292 320
20 000
10 000
220 000
90 000
216 500
0

1 576 369
20 000
165 000
390 700

Doktorander

2 654 181 2 005 556

2 410 419

Omkostnader doktorander

200 049

121 557

211 239

Stöd av adjunkter

176 625

225 600

146 144

Vetenskapliga rådet, stöd av uppsatser etc.
Preventiva hembesök
Delsumma

159 998 177 564
50 000
20 000
5 140 395 3 942 598

180 404
50 000
5 150 275

Hyra, telefoni
Ledning
Ekonomi- och personaladministration
Infrastruktur och service
Bibliotek
Delsumma

1 249 271 1 025 275
325 897 267 463
162 948 133 731
380 212 312 040
271 581 222 886
2 389 908 1 961 395

1 616 400
421 670
210 834
491 947
351 391
3 092 243

Summa kostnader

8 995 228 7 374 293

9 712 402

UB

3 940 306

5 561 241

2 942 839
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