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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2019-03-15 kl. 13:30-15:30

Plats:

5-208

Närvarande:

Anna-Karin Edberg, vice rektor HKR, ordförande
Viveca Dettmark, senior advisor
Malin Sundström, doktorand HKR
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, Kryh/ primärvård
Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun
Kristina Cavetoft, Hörby kommun
Pia Andersson, dekan HKR
Gürdal Şahin, Skånevård Kryh

Övriga:

Therese Martinsson, forskningsassistent, HKR
Albert Westergren, forskningschef, HKR

Ej
närvarande:

Anette Ekenberg, Hässleholms kommun
Stefan Hellmer, HKR
Serge Padoan, forskningschef Skånevård Kryh
Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, Osby kommun
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun
Annika Fröberg, vård o omsorgschef, Bromölla kommun
Ulrika Johannesson Olsson, Kristianstad kommun
Monica Dahl, Hälsa och Omsorg, Östra Göinge kommun
Kenneth Persson, verksamhetschef, Hässleholms kommun
Kerstin Blomqvist, rep forskare, HKR
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef, VO Perstorps kommun
Pia Petersson, samverkanskoordinator, HKR

Ordförande hälsar välkommen till mötet. Ny representant från
Hässleholms sjukhus, Gürdal Şahin, hälsas särskilt välkommen och övriga
ledamöter presenterar sig.
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1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med ändringarna att punkt 6 utgår samt att
följande punkter läggs till under övrigt:
• Nya representanter samordningsgruppen
• Nätverksträff
• Brukarråd
Genomgång och återkoppling på föregående minnesanteckningar. Vid
förra mötet bestämdes att feedback på avslagna ansökningar skulle få en
egen punkt på dagordning, detta läggs till kallelsen inför nästa möte.
Förslaget om forskningsfika, som togs upp vid föregående möte, kvarstår
som möjlighet. Viveca kommer att diskutera med Serge. På CSK Informatek
har vi fått en plats att lägga handlingar.
Formen för stöd som verksamheterna efterfrågar, kommer att diskuteras
på nästa möte, då få representanter för kommunerna medverkar vid
dagens möte.
Föregående mötesanteckningar godkänns.
2. Återrapportering FoU-nätverken
För närvarande oklart vad som händer framöver då Region Skånes
omorganisation inte har ”satt sig”. Nätverken kring rehabilitering, palliativ
vård och Näver fortsätter dock att träffas i sina grupper, även om de inte
avrapporterar vidare. Det är 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. Dock finns farhågor från verksamheten att den kliniska
närheten förloras om nätverken knyts till FPL HiS.
Punkten kvarstår på nästa dagordning.
3. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
Projektet Sömn, mediavanor och livsstil hos ungdomar har fått mycket
uppmärksamhet från media den senaste tiden. SVT har intervjuat Pernilla
Garmy, Gita Hedin och Annika Norell Clark, dock oklart när inslaget
kommer att sändas. De har även uppmärksammats av radio och tidningar.
I onsdagskväll genomfördes ett öppet seminarium på HKR. Seminariet var
en repris på det som genomfördes i Almedalen 2018. Onsdagens event om
Skärmtid, näthat och sömn var välbesökt, med runt 100 besökare. Eventet
livesändes och filmen finns nu på YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=hqkKEJ_dYt4&fbclid=IwAR1PyFUqF6
CSze1o6sHaLa0uIhr5Kz1ANdLj1MvU-ggVDjbqxloqDEGqs5M
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Igår genomfördes också konferensen ”Att utvecklas i sin profession – med
sömn i fokus" av nätverket Sömn och Hälsa inom Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Ett
60-tal deltog under dagen som innehöll varierande föreläsningar, bland
annat om barn och deras media- och sömnvanor (doktorand Gita Hedin
och Pernilla Garmy) och sjuksköterskeledda sömngrupper.
Nätverket Sömn och hälsa är administrativt kopplat till FPL HiS och idag (på
world sleep dag) lanserar nätverket också en ny tidskrift. Tidskriften finns
på FPL HiS webbsida.
https://www.hkr.se/globalassets/avdelningar/forskning/forskningsplattfo
rmen-halsa/somn/hkrsomn_och_halsa_1_2019_diva.pdf
Planeringen inför höstens e-hälsokonferens (7/11) pågår för fullt.
Arbetsgruppen består av Monica Dahl, Kerstin Mauritzson, Pia Petersson,
Albert Westergren, doktoranden Anna Martinsson samt Therese
Martinsson. Därtill har vi knutit kontakter med externa relationer och
datavetenskap samt gastronomi vilka också medverkar i arbetsgruppen.
Flyer för ”save the date” delas ut och biläggs till minnesanteckningarna.
Inom projektet Pre-H har det nyligen kommit ut två populärvetenskapliga
artiklar som delas ut. Dessa biläggs minnesanteckningarna.
Christine E. Laustsen, Pia Petersson och Albert Westergren ska 26-27 mars
till Forte talks i Stockholm och presentera projektet Pre-H.
”Professionsmedverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt. Om
professioner involveras i forskning om åldrande och hälsa kan ny kunskap
lättare implementeras i praktiken. Hur kan de involveras på ett
framgångsrikt sätt? Det studerade vi utifrån projektet Preventiva
Hembesök till Seniorer.” https://fortetalks.se/
Fem doktorander och flera handledare inom projekten Existentiell
ensamhet och Pre-H har blivit accepterade för att presentera i samband
med den internationella konferensenIAGG-ER i Göteborg 23-25 maj.
Projektet Fingerfoods är nu medlem av FPL HiS. Projektet är helt
externfinansierat av Kampradstiftelsen och har en doktorand, Sarah
Forsberg som är inskriven vid Köpenhamns Universitet.
I FoU-kommittén på CSK kommer Albert Westergren representera HKR och
Petra Lilja Andersson blir ersättare.
Doktorand Christine E. Laustsen åker i vår till USA för att lära sig en
forskningsmetod, Group Concept Mapping (GCM).
Nyligen genomfördes ett seminarium för forskare och doktorander
gällande att lyckas med ansökningar om externa medel.
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FPL HiS har tillsammans med arkivarien tagit fram riktlinjer för arkivering
av forskningsmaterial efter att forskningen är avslutad.
Involvering av ytterligare en kommun har diskuterats tidigare med den
allmänna uppfattningen att det är positivt. Albert Westergren och AnnaKarin Edberg kommer under året kontakta Simrishamns kommun. Förslag
på kontaktpersoner gavs under dagens möte: Rickard Flodfält och Birgitta
Halses.
Slutligen så har Albert presenterat plattformens verksamhet på
Högskolans verksamhetsutvecklingsdialogmöte. Presentationen mottogs
väl.
4. Forskarutbildningsansökan
2017 lämnade HKR in den förra ansökan om forskarutbildningsrättigheter
som tyvärr inte beviljades, men fick positiv feedback. Idag är det deadline
för nya ansökan. HKR kommer att lämna in två ansökningar, en för
pedagogiskt arbetet och en för hälsa.
Kerstin Blomqvist har lett arbetet med framskrivandet av den nya ansökan
inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande i ämnet
vårdvetenskap.
5. Ansökan Region Skåne
Bordläggs till nästa gång.
6. Gäst Christine Etzerodt Laustsen - UserAge
Christine presenterade sin första studie. Hennes forskning syftar till att
undersöka professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt,
som kan vara ett sätt att minska avståndet mellan forskning och praktik.
Hon har undersökt professionernas erfarenhet av att vara delaktiga i PreH projektet. Studien har genomförts genom intervjuer samt observation
och genomgång av möteshandlingar. Ett av resultaten är att tillitsfulla
relationer är viktiga för att samskapa. Professionerna är också positiva till
att forskarna är ledare, men viktigt är att det sker ett utbyte av
erfarenheter. Christine visar upp modellen och samordningsgruppen
instämmer i att processen känns igen.
Hennes nästa studie kommer att involvera forskare som har erfarenhet av
att involvera professioner i sin forskning. Metoden som kommer att
användas är Group Concept Mapping (GCM).
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7. Samverkansinitiativ med LU
Forskningsplattformen är partners i ett samverkansinitiativ som
koordineras via CASE i Lund och har fått stimulansmedel från Lunds
universitet. Som partners igår SPF seniorerna, PRO Skåne, miThings AB,
Österlenhem AB, Karlshamnsbostäder, Omsorg i Helsingborg och
Vetenskap och Allmänhet. Samverkansinitiativet har fokus på sociala
rättigheter och policys när det gäller boende för äldre. Med jämna
mellanrum sker stormöten då alla partners är inbjudna (senast 1/2 2019).
Då diskuteras även kommande gemensamma projekt som man kommer
att söka ytterligare medel för. De projekt som är på G är:
- Bo Bättre Tillgängligt (finansieras via Formas)
- Tillgängligare bostäder genom medborgarforskning (finansieras via
medel till samverkansinitiativet, LU)
- Att vara äldre och leva i socialt utsatta områden (finansieras via
externa medel och samverkansinitiativet, LU)
Med tanke på att Kristianstads kommun har två identifierade ”utsatta
områden” skulle ett samarbete med Kristianstads kommun kunna vara
intressant i det sista projektet. Efter stormötet kom besked om att Forte
beviljat 4,5 miljoner till verksamhet som anknyter till samverkansinitiativet. Se vidare:
https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformenhalsa-i-samverkan/info-fran-samarbetspartners/
8. Uppföljning ekonomi 2018
Som aviserats på höstens möte, nåddes inte den uppsatta budgeten. Dock
förbrukar vi inkomna medel under året och strävar fortsättningsvis även
efter att vara i balans med ingående och utgående balanser i slutet av
2020. Främsta anledningar till att vi inte når årets budget är att kostnader
för post-doc samt två nya doktorander skjuts över till 2019/2020, då
anställningar påbörjades senare än budgeterat. Se bilaga.
9. Övrigt
Nya representanter samordningsgruppen
Kerstin Blomqvist har varit ledamot länge i Samordningsgruppen och har
aviserat att det är dags att lämna över till en ny forskarrepresentant.
Kandidater finns och diskussioner kommer att föras med dem. Kerstin
sitter kvar vårterminen ut. Föreslås att Pia Petersson istället för att vara
adjungerad till Samordningsgruppen blir ordinarie ledamot.
Doktorandrepresentanten Malin Sundström, kommer i höst fokusera på
avslutet av sina forskarstudier och har därför aviserat om ersättare för
henne. Även Malin sitter kvar i gruppen våren ut. Två doktorander har visat
intresse för uppdraget som doktorandrepresentant.
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Lena Hagerman, Kristianstad kommun, kommer ej längre att delta i
Samordningsgruppen eftersom fokus på forskningen inte längre är inom
hennes område. Kristianstad kommun kommer att utse ny representant.
Nätverksträff
Kristina Cavetoft berättar om en nätverksträff om tidiga samordnade
insatser för barn och unga, med syftet att de aldrig ska bli utsatta. Projektet
drivs via Lund och andra involverade är bland annat Kommunförbundet
Skåne, Kristianstad kommun och Östra Göinge kommuns. Projektet har fått
160 miljoner kronor i finansiering. Albert Westergren samordnar kontakt
mellan Kristina Cavetoft och Pernilla Garmy, forskare HKR, för fortsatt
dialog om ev. möjligheter.
Brukarråd
Frågan om ett specifikt brukarråd knutet till FPL HiS har lyfts i flera
instanser. Eftersom intentionerna är att varje projekt som är knutet till FPL
HiS ska ha brukarmedverkan upplevdes ett specifikt övergripande brukarråd som ett mindre bra sätt att använda resurserna. På samordningsgruppens möte framfördes en fråga om att ha en ”bank” av brukare då det
inte alltid är lätt att hitta rätt personer. En av svårigheterna med en
”brukarbank” är att brukare ofta har specifika intressen och därför inte är
intresserade av/eller lämpade för att vara brukarrepresentanter i projekt i
allmänhet.
Gürdal Sahin berättar om två barnboksprojekt som han arbetar med, ”Hur
funkar hjärnan” och ”Hur skyddar man sin hälsa”. Böckernas målgrupp är
barn 8-15 år.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.

Kommande möte:
17 maj
kl. 13:30-15:30
18 oktober kl. 13:30-15:30
29 nov
kl. 13:30-15:30
Antecknat av Therese Martinsson
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E-Hälsa:
Främja, Förebygga
& Behandla
Vi ses på Högskolan Kristianstad
Vad är E-hälsa? Hur kan teknik hjälpa
oss med förebyggande och behandlande åtgärder?
Vill du bli inspirerad, ta del av ny
forskning och diskutera framtidens
utmaningar och eventuella lösningar?
Då är du varmt välkommen till Högskolan
Kristianstad 7 november mellan 09:00-16:00 för
att lyssna på och interagera med forskare, professionella från olika verksamheter samt närings
livet.

7 november
2019!
Anmälan
senast
28/10

Fullständigt konferensprogram
presenteras i augusti 2019 på
www.hkr.se/e-halsa2019
Pris 300 kr/person inkl. moms.
Lunch och förmiddags- samt
eftermiddagsfika ingår.

Boka på www.hkr/e-halsa2019
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan är en mötesplats för kreativa idéer och utbyte av erfarenhet. Forskningen sker inom det hälsovetenskapliga området och ska
vara möjlig att implementera i verksamheterna som deltar
i forskningsplattformen.

2018
Budget
IB
Region Skåne
Kommuner

2018

5 075 397

5 695 581

3 250 000

3 250 000

594 000

594 000

HKR

3 250 000

3 250 000

Totala intäkter

7 094 000

7 094 000

125 000

145 055

1 126 000

1 049 826

135 000

89 337

Gemensamma driftskostnader
Administration (lön inkl. soc avgifter)
Forskningschef (45%), forskningsassistent (100%)
Projektledare Preventiva hembesök (10%)
Rådgivare hälsoekonomi/Seminarieledare (5%)
Delsumma

48 525

54 227

1 309 525

1 193 390

1 443 043

1 280 265

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

20 000

1 615

220 000

89 972

216 500

0

2 654 181

2 040 562

Omkostnader doktorander

200 049

120 372

Stöd av adjunkter

176 625

199 261

Vetenskapliga rådet, stöd av uppsatser etc.

190 398

149 983

Doktorander

Preventiva hembesök

50 000

11 771

Delsumma

5 170 795

3 893 802

Hyra, telefoni

1 249 271

958 652

Ledning

325 897

250 083

Ekonomi- och personaladministration

162 948

125 041

Infrastruktur och service

380 212

291 763

Bibliotek

271 581

208 403

Delsumma

2 389 908

1 833 942

Summa kostnader

8 995 228

7 066 188

3 174 168

5 723 393

UB

