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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2020-10-09 kl. 13:30 - 15:30

Plats:

Digitalt möte via Zoom

Närvarande:

Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, Osby kommun
Anna Nivestam, doktorandrepresentant, HKR
Anna-Karin Edberg, vice rektor, HKR, ordförande
Gunilla Marcusson, MAS, Östra Göinge kommun
Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun
Ingrid Magnusson, planeringschef, Kristianstad kommun
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, primärvården östra
Skåne
Madelaine Agosti, samverkanskoordinator, HKR
Maria Haak, representant för forskare, HKR
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO, Perstorps kommun
Pia Andersson, dekan, HKR
Susanna Wahlman-Sjöbring, verksamhetschef, Bromölla
kommun
Viveca Dettmark, senior advisor

Övriga:

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

Ej
närvarande:

Cecilia Sahlström, verksamhetsutvecklare, Hörby
kommun
Monica Dahl, Hälsa och Omsorg, Östra Göinge kommun
Kenneth Persson, verksamhetschef, Hässleholms
kommun
Markus Waldén, FoU-chef, Skånes sjukhus nordost
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet.
1. Dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg under punkten övrigt:
• Mötestider 2021
2. Föregående mötesanteckningar
Ordförande redogör för mötesanteckningar
sammanträde.

från

föregående

Andriette Näslund informerar om att det pågår ett arbete med att skriva
ihop en projektidé till forskningsplattformen gällande ”Osby-modellen”.
Madelaine Agosti har kontaktat Patrik Wilhelmsson för att knuta kontakter
i Perstorps kommun angående projektidén om barn- och ungas hälsa.
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
3. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
I år har tre doktorander som har varit knutna till forskningsplattformen
disputerat. En fjärde doktorand, Marina Sjöberg, disputerar den 17
december kl. 09:30 – 12:30 i aulan på Högskolan Kristianstad. Marinas
avhandling är en del av forskningsprojektet Existentiell ensamhet – en
utmaning i vården av sköra äldre personer, LONE-studien.
Forskningsplattformen har beviljat fyra nya forskningsprojekt:
• Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre
personer.
• Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i
kommunal verksamhet.
• Att som vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta
personer i sorg.
• Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv.
Två doktorandtjänster till licentiatexamen och två högskolefinansierade
doktorandtjänster till doktorsexamen har varit utlysta med deadline den 4
oktober. Nu pågår processen med att kalla sökande till intervjuer. Tanken
är att doktoranderna ska tillträda fr.o.m. den 1 januari 2021.
4. Rapport ansökningar till VR
Två möten har genomförts sedan senaste sammanträdet; 15 juni och 15
september.
Peter Hagell har slutat som ledamot i vetenskapliga rådet efter sju år och
ersätts av Maria Nyberg, biträdande professor i sociologi inom ämnet
mat- och måltidsvetenskap.
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5. Arbetsgruppen ”NåUt”
Albert Westergren och Anna-Karin Edberg arbetar med att ta fram
struktur/riktlinjer för att skapa studiecirklar inom olika områden, vilka ska
vara webbaserade. Projektet har fått extern finansiering av Vinnova för att
ta fram detta underlag.
Nästa sammanträde med arbetsgruppen är den 9 november.
6. Ansökan Region Skåne
Regionstyrelsen har fattat ett glädjande beslut
forskningsplattformen får finansiering för tre år framåt.

om

att

Under hösten har olika typer av budgetar och långtidsprognoser
diskuterats. Till nästa sammanträde kommer vår ekonom Marie Lindblom
att bjudas in för att diskutera olika framtidsscenarier. Hannie Lundgren
lyfter att vi bör ha i åtanke att arrangera kontinuerliga möten med politiker
för att skapa en förståelse för forskningsplattformens förutsättningar.
7. Strategiplan 2021 – 2023
Den nuvarande strategiplanen gäller till och med 2020 och behöver
därmed revideras. Forskningsplattformens forskare och doktorander har
diskuterat planen och kommit med förslag till ändringar inför dagens
sammanträde.
Gruppen är överens om att strategin är relevant och stämmer väl överens
med övriga riktlinjer i verksamheterna. Bra att nyttiggörande har lyfts fram
då verksamhetsnära forskning är viktig. Det diskuteras att det är viktigt att
reflektera kring hur vetenskaplig kunskap ska omsättas för att göras
tillgänglig för allmänheten. Ett förslag som lyfts är att samla
kommunikatörerna för att diskutera hur forskningsplattformen ska nå ut
på bästa sätt och vilka kommunikationskanaler som ska användas.
Ytterligare ett förslag är att spela in seminarierna som arrangeras av
forskningsplattformen, så att de går att titta på i efterhand.
Strategiplanen 2021 – 2023 fastställs med mindre redaktionella ändringar.
8. Gäst – Pernilla Garmy, projektledare ”Stress, smärta och
läkemedelsanvändning hos ungdomar” samt ” Sömn, medievanor och
livsstil hos ungdomar”
Pernilla Garmy, projektledare, presenterar forskningsprojekten ”Stress,
smärta och läkemedelsanvändning hos ungdomar” samt ”Sömn,
medievanor och livsstil hos ungdomar”, se bilaga 1.
9. Övrigt
Fredagsseminarium
Den 6 november kl. 10:00 – 12:00 arrangerar forskningsplattformen ett
webbinarium som har fokus på existentiell hälsa. Anna-Karin Jeppsson,
Utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län och Thomas Sjöberg,
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Sjukhuskyrkan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping kommer att gå igenom vad
existentiell hälsa innebär och berätta om sina erfarenheter, bland annat av
samtalsgrupper för patienter, invånare och personal.
Mötestider 2021
Mötestider år 2021 är fastställda enligt följande:
5 februari kl. 13:30 – 15:30
28 maj kl. 13:30 – 15:30
1 okt kl. 13:30 – 15:30
3 dec kl. 13:30 – 15:30
Grattis Helena Larsson till årets avhandling vid Malmö universitet!
Forskarutbildningen vid Malmö universitet uppmärksammar årligen två
doktorsavhandlingar som utses till årets avhandlingar. Den ena pristagaren
i år är Helena Larsson. Helenas avhandlingsarbete är en del av
forskningsplattformens projekt Existentiell ensamhet - en utmaning i
vården av sköra äldre personer.
Malmö universitets motivering:
Avhandlingen tillför värdefull kunskap till forskningsfältet existentiell
ensamhet och har stor relevans för synen på, och bemötandet av,
ensamhet hos äldre. Helena Larsson har undersökt existentiell ensamhet ur
ett närståendeperspektiv. Samtidigt kompletteras bilden också med de
äldres upplevelser och beskriver det existentiella stöd som erbjuds både de
äldre och anhöriga. Helenas avhandling visar att närståendes erfarenheter
är centrala för att förstå hur existentiell ensamhet upplevs och uppfattas.
Den visar också att de närstående och äldre inte alltid uppfattar och
beskriver situationen kring existentiell ensamhet på samma sätt. På så sätt
bidrar avhandlingen med viktig kunskap om hur vi kan förstå och bemöta
existentiell ensamhet hos både äldre och anhöriga. Avhandlingen ger
betydligt djupare och mer komplexa perspektiv på existentiell ensamhet än
vad som vanligtvis diskuteras. Kunskapen är särskilt relevant i den tid som
vi just nu befinner oss i med minskade möjligheter att träffa närstående och
en ökad risk för isolering.
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.
Andriette Näslund – existentiell ensamhet.
Det pågår ett arbete där de har frågat de äldre hur de upplever ensamhet,
men får dessvärre inte så lysande resultat. De känner sig osäkra på hur de
kan arbeta i verksamheterna för att minska känslan av ensamhet hos de
äldre. Ett förslag är att fullfölja med interventioner tillsammans med
forskningsplattformen. Förslagsvis genom att koppla ihop projekten
”Existentiell ensamhet” och ”Förebyggande hembesök”.
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.
Nästa sammanträde äger rum 2020-12-04 kl. 13:30 – 15:30.

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

4

Antecknat av Fanny Sundquist
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Sömn och stress hos barn
och unga

• Pernilla Garmy, barnsjuksköterska, docent,
biträdande professor
• Ledare för forskningsmiljön Cyphisco som
har fokus på barn och ungas hälsa och
välbefinnande.

Sömn och övervikt

Sömnbrist och
övervikt

Social Jetlag
Social jetlag

10

11

Mobbing, smärta och psykisk ohälsa

12

13

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar

15

Tidskriften Sömn och Hälsa
www.hkr.se/tidskrift-somn

