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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2019-10-18 kl. 13:30-15:30

Plats:

5-208

Närvarande:

Anna-Karin Edberg, vice rektor, HKR, ordförande
Anna Martinsson, doktorandrepresentant, HKR
Maria Haak, representant för forskare, HKR
Gunilla Marcusson, MAS, Östra Göinge kommun
Pia Andersson, dekan, HKR
Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, Osby kommun
Sergio Padoan, forskningschef, Skånes sjukvård nordost
(SSNO)
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, KRYH/ primärvård
Ulrika Johannesson Olsson, planeringsenheten,
Kristianstad kommun

Övriga:

Albert Westergren, forskningschef, HKR
Fanny Sundquist, forskningsassistent, HKR

Ej
närvarande:

Anette Ekenberg, verksamhetschef, Hässleholms
kommun
Stefan Hellmer, vice dekan, HKR
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun
Annika Fröberg, vård o omsorgschef, Bromölla kommun
Monica Dahl, Hälsa och Omsorg, Östra Göinge kommun
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO, Perstorps kommun
Gürdal Şahin, Hässleholms sjukhus
Kristina Cavetoft, enhetschef folkhälsa, Hörby kommun
Kenneth Persson, verksamhetschef, Hässleholms kommun
Viveca Dettmark, senior advisor

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.
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Då nya medlemmar tillkommit i gruppen görs en allmän
presentationsrunda.
1. Dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med ändringen att följande punkt läggs till under
övrigt:
• Inspirationsdag för forskning på CSK
Dagordningen godkänns.
Genomgång och återkoppling på föregående minnesanteckningar. Vid
förra sammanträdet bestämdes att den nya sjukvårdsorganisationen och
forskningsfika/verksamhetsstöd skulle bordläggas till dagens möte.
Föregående mötesanteckningar godkänns.

2. Biträdande forskningschef Maria Haak, vikarierande
forskningsassistent Fanny Sundquist
Maria Haak presenterar sig i sin roll som biträdande forskningschef för FPL
HiS. Fanny Sundquist presenterar sig i sin roll som vikarierande
forskningsassistent vid FPL HiS.
3. Återrapportering FoU-nätverken
Gunilla Marcusson och Kerstin Mauritzson redogör för de senaste
händelserna i FoU-nätverken. Organisationen är i process med
omstruktureringar där den delregiona strategiska operativa gruppen har
ett övergripande ansvar för nätverken. De har sammanträden fyra gånger
per år.
Det beslutas att punkten tas bort från kommande dagordningar. De som är
involverande rapporterar på kommande möten om vad som händer i FoUnätverken. Förslagsvis en avstämning per år för att rapportera senaste
händelserna.

4. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
Albert Westergren och Anna-Karin Edberg besökte den 18 september
Simrishamn kommun för att diskutera ett eventuellt samarbete med
forskningsplattformen. Det var ett bra möte tillsammans med Rickard
Flodfäldt, avd.ch, verksamhetschef HSL, Christina Hellden, MAS, och
Annika Forsgren, avd.ch VoO. Ärendet diskuterades i förvaltningens
ledningsgrupp, men i nuläget kommer de inte att ansöka om att bli en
medlemskommun då de har en del strukturella utmaningar att ta tag i först
under 2019. Däremot återkommer de gärna under 2020 för vidare
diskussion.
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Doktoranderna Anna Martinsson och Gita Hedin har sökt och erhållet
interna medel från Högskolan Kristianstad för att kunna gå vidare från
licentiat till doktor. Ytterligare en doktorand till licentiat på ingång, Tide
Garnow, universitetsadjunkt i omvårdnad inriktning psykiatri, där fokus
kommer att vara psykisk hälsa hos ungdomar och existentiell ensamhet.
Möjligt att det tillkommer ytterligare tre, ovisst i nuläget.
Lars Fredén har påbörjat utvärderingen av verksamhetsperioden 2015 –
2019. Anna-Karin Edberg berättar att det kommer att skickas ut en
pilotstudie till samordningsgruppen, som kommer att användas i den
externa utvärderingen för att utvärdera deras syn på
forskningsplattformen. Enkäten bör endast ta 10 – 15 minuter att
genomföra.
Under våren kommer flera doktorander att disputera. Helena Larsson
disputerar 20 mars, Malin Sundström disputerar 30 april och Manuela
Schmidt disputerar 20 maj. Maria Kläfverud har inte bestämt datum för
disputation ännu. Förutom detta kommer halvtidsseminarium för
doktoranderna Christine Etzerodt Laustsen (januari 2020) och Anna
Martinsson (februari 2020) att genomföras.
Den 16 oktober genomfördes intervjun gällande forskarutbildningsrättigheter för området Personcentrering för hälsa och välbefinnande i
ämnet Vårdvetenskap på UKÄ i Stockholm. Anna-Karin Edberg berättar att
samtliga av delegationen upplevde att UKÄ ingav ett positivt intryck vid
intervjutillfället. Delningen kommer i början av november med möjlighet
att justera eventuella sakfel. Det slutgiltiga beskedet förväntas sedan
komma i slutet av november.

5. Feedback på ansökningar till VR
Två återrapporteringar har kommit in sedan senaste sammanträdet.
Projekten Existentiell ensamhet och Preventiva hembesök fortgår enligt
plan.
Slutrapport har inkommit för projektet ”Munvårdsåtgärder för att minska
vårdrelaterad pneumoni”.
Pernilla Garmy har lämnat in steg 3 ansökan för ”Sömn, medievanor och
livsstil hos ungdomar” och ” Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos
ungdomar”.
Albert Westergren lyfter att vi vill ha in fler förslag på större
personcentrerade projekt som kan involvera två eller flera doktorander.
Uppmanar därför samtliga att fundera på nya projekt då vi sannolikt
kommer att ha medel till minst tre nya doktorandtjänster nästkommande
år.
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6. Ansökan Region Skåne
Finansiering från Region Skåne är klar till och med 2020. En ny ansökan
ska lämnas in under sen vår 2020.
Anna-Karin Edberg väcker frågan om hur vi ska gå tillväga. Hannie Lundgren
lyfter att vi behöver slipa på argumenten. En jämställdhetsfråga för vårdoch omsorg i Skåne, är att forskning ska bedrivas i hela Skåne. Ett argument
är att vi är den enda plattformen som arbetar med fokus på närsjukvård i
samverkan med verksamheterna. Den nära vården är oerhört viktigt.
Forskning inom områden där kommunerna är närvarande. Sergio Padoan
har en viktig roll i att tala om hur viktig plattformen är. Kontakt med Gilbert
Tribo först och främst för att sedan gå vidare.

7. Konferens 2019
Konferensen genomförs 7 november med temat E-hälsa: främja, förebygga
och behandla. Är i nuläget uppe i 41 anmälda med ytterligare en öppen
anmälan från Kristianstads kommun gällande 20 platser.
8. Den nya sjukvårdsorganisationen (från föregående möte)
Sergio Padoan berättar om den nya sjukvårdsorganisationen i Region
Skåne där kartan än en gång ritas om. Dessutom har varje sjukhus nu
fått en egen politisk styrelse. Syftet med omorganiseringen är att få en
närmare samverkan mellan cheferna och medarbetarna i
sjukhusförvaltningarna.
9. Budget 2020/Prognos 2019
Tanken är att budgeten ska vara i balans med ingående och utgående
balanser i slutet av år 2020 när verksamhetsperioden tar slut. För att
komma dit har vi planerat att utlysa två nya licentiattjänster samt
ytterligare en post doc, samtidigt som vi arbetar med att få in nya
projekt och forskare under 2020. Anledningen till att vi för 2019 har
ett överskott som inte var planerat, är att vi inte har delat ut
forskningsmånader i den omfattning som vi planerat eftersom det har
varit svårt för forskare att frigöra tid för forskning.
10. Forskningsfika/verksamhetsstöd (från föregående möte)
Ett förslag om att vi bör ta fram ett generiskt underlag gällande
studiecirklar som bygger på förbättringskunskap och aktuell forskning.
Det finns idag ganska många sjuksköterskor som har magisterexamen
och aktuella kunskaper i hur man bedriver förbättringsarbete. Andriette
Näslund lyfter fram förslaget om forskningsfika i verksamheterna med
syftet att upplysa om vad som är aktuellt inom forskningen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Högskolan Kristianstad • 291 88 Kristianstad • 044-250 30 00 • info@hkr.se • www.hkr.se

4

Doktoranderna skulle kunna vara knutna till specifika verksamheter och
presentera aktuell forskning. Det kan även vara aktuellt med en flyer
där Forskningsplattformen kan erbjuda möjlighet att presentera på
forsknings- och utvecklingsfika.
Ytterligare en idé som kommer upp är studiecirklar kring hygienfrågor.
En arbetsgrupp bestående av Anna-Karin Edberg, Albert Westergren,
Sergio Padoan, Kerstin Mauritzson och Andriette Näslund kommer att
arbeta för att ta fram förslag gällande hur FPL HiS kan bli bättre på att
nå ut till verksamheterna.
11. Övrigt
Inspirationsdag för forskning på CSK
Alla är varmt välkomna till inspirationsdagen för forskning den 21
november kl. 13.30 - 16.30 i lokal Hanö, plan 2, Centralsjukhuset
Kristianstad. Syftet är att inspirera till forskning.
Återkommande information till politiker
Viktigt att under en mandatperiod träffa politikerna och enhetscheferna
på sjukhusen, gjorde senast hösten 2017. Förslagsvis en kommun till våren
och en till hösten till att börja med.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.
Ordförande tackar för dagens goda arbete.
Kommande möte:
29 nov
kl. 13:30 - 15:30
Antecknat av Fanny Sundquist
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