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Sammanträde med
Forskningsplattformens
Samordningsgrupp
Tid:

2020-12-04 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
Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
Ingrid Magnusson, planeringschef, Kristianstad kommun
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, primärvården östra
Skåne
Kenneth Persson, verksamhetschef, Hässleholms
kommun
Madelaine Agosti, samverkanskoordinator, HKR
Maria Haak, representant för forskare, HKR
Markus Waldén, FoU-chef, Skånes sjukhus nordost
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO, Perstorps kommun
Pia Andersson, dekan, HKR
Susanna Wahlman-Sjöbring, verksamhetschef, Bromölla
kommun
Lotta Tyrberg, MAS, Östra Göinge kommun
Viveca Dettmark, senior advisor

Övriga:

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

Ej
närvarande:

Cecilia Sahlström, verksamhetsutvecklare, Hörby
kommun
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun
Monica Dahl, Hälsa och Omsorg, Östra Göinge kommun
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet.
1. Dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg under punkten övrigt:
• Högskolan Kristianstad Uppdrag AB
• Förslag till NåUt
2. Föregående mötesanteckningar
Ordförande redogör för mötesanteckningar
sammanträde.

från

föregående

Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
Strategiplanen 2021 – 2023 är fastställd och bifogat till dagens
mötesinbjudan.
3. Rapport från verksamheten, Albert Westergren
Under hösten har forskningsplattformen arrangerat två̊ webbinarium. Den
6 november bjöd forskningsplattformen in till ett webbinarium om
existentiell
hälsa
tillsammans
med
Anna-Karin
Jeppsson,
Utvecklingsledare, Qulturum och Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan,
Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Vi fick höra om deras
erfarenheter, bland annat av samtalsgrupper för patienter, invånare och
personal. Den 4 december höll Joakim Ekstrand, universitetslektor i ett
webbinarium om hälsoekonomisk utvärdering i hälsovetenskaplig
forskning.
Marina Sjöberg disputerar den 17 december med avhandlingen
"Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer – Äldre personers
upplevelser samt dokumentation i patientjournalen" vid Högskolan
Kristianstad. Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom.
Fyra nya doktorander påbörjar sina studier i början av 2021. De fyra
doktoranderna är; Marie Jönsson (projektet Personcentrerat ledarskap
inom vård och omsorg till äldre personer), Anne-Lie Larsson (projektet Att
som vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta personer i
sorg), Fredrik Gasser (projektet Personcentrerad öppenvård ur ett
patientperspektiv) och Daniella Dinse (projektet Personcentrering i
hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verksamhet).
Projektet Preventiva hembesök arbetar just nu med att skriva en ansökan
till KK-stiftelsen som ska skickas in den 11 december. Arbetet genomförts
främst av projektledarna Pia Petersson och Staffan Karlsson.
Doktoranderna skriver en populärvetenskaplig sammanfattning när de har
publicerat en vetenskaplig artikel. Vi har försökt att göra en kartläggning
av ifall dessa sammanfattningar leder till ytterligare publicitet. Resultatet
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av kartläggningen visar att det lett till 27 spridningar (t.ex. via
dagstidningar, radio, TV).
4. Rapport ansökningar till VR
Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 december. På
dagordningen står återrapportering av projektet Preventiva hembesök och
två steg 3 ansökningar.
5. Arbetsgruppen NåUt
Arbetsgruppen Anna-Karin Edberg, Albert Westergren och Fanny
Sundquist har arbetat med att ta fram ett material till studiecirklar. Tanken
är att studiecirklarna inleds med en introduktion av ämnesområdet. Träff
två syftar till att introducera metodik för förbättringsarbete. Träff tre och
fyra ägnas åt planering av förbättringsarbetet. Träff 5 redovisas de
preliminära resultat och planeras för eventuell modifiering av
förbättringsarbetet.
Ämnesområdena kommer i första hand att utgå från forskningsprojekt från
forskningsplattformen. Under vårterminen kommer en pilotstudiecirkel att
genomföras med existentiell ensamhet som ämne, följt av
personcentrering. Östra Göinge har meddelat att de är intresserade av att
delta i pilotstudien. Andriette Näslund föreslår att vi ska genomföra
kontinuerliga uppföljningar under pilotstudien. Exempelvis att vi har en
avstämning innan, i mitten och efter studiecirkeln.
Nästa sammanträde med NåUt-gruppen äger rum den 17 mars.
6. Uppföljning 2020/Budget 2021. Diskussion om planering/utlysningar
2021 – 2025
Vår ekonom Marie Lindblom har bjudits in för att presentera. Utifrån
uppföljningen kan vi konstatera att vi inte har gjort av med lika mycket
pengar som vi hade planerat för, vilket främst avser omkostnader,
forskningstid och handledningstid. I budgeten för 2021 har vi planerat att
anställa ytterligare tre doktorander. Vi har även tittat på en
långtidsprognos för 2021 – 2025. Då vår finansiering från Region Skåne
endast sträcker sig till 2021–2023 kommer medel från fakulteten att
finansiera doktorandernas fjärde år.
7. Idéer till framtida doktorandprojekt
Våren 2021 planerar forskningsplattformen att utlysa doktorandtjänster.
Vilket/vilka projekt som kommer att få doktorandtjänst kommer att
beslutas i mitten av april.
Albert Westergren berättar att de undersöker möjligheterna att starta ett
projekt om samverkan mellan kommun, primärvård, region och sjukhus.
Hannie Lundgren lyfter att det inte finns några studier om bra
samverkansmodeller inom detta område. Lotta Tyrberg framhåller att det
hade varit intressant att kunna mäta hur samverkan gör skillnad.
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Till projektet Preventiva hembesök föreslås medel allokeras för en halv
doktorandtjänst i händelse av att medel erhålls från KK-stiftelsen.
Avgränsningen handlar om teknikutveckling av preventiva hembesök.
Samtliga inom samordningsgruppen godkänner detta.
8. Övrigt
•

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB
Madelaine Agosti berättar att vid Högskolan Kristianstad finns
Uppdrag AB. Uppdrag AB arbetar med att skapa
uppdragsutbildningar skräddarsydda enligt önskemål. De vill
uppmana företag och offentlig verksamhet i regionen att vända sig
till dem och på det viset kunna spara tid och pengar genom att
genomföra kompetensutveckling i närområdet. Det föreslås att
Uppdrag AB ska bjudas in till nästkommande möte med
samordningsgruppen för att presentera sig.

•

Förslag till NåUt
Viveca Dettmark lyfter att det är viktigt att forskningsplattformen
syns på politiska mötesplatser, exempelvis samverkansmöten. Ett
förslag är att forskningschef deltar vid ett sådant forum och
presenterar forskningsplattformen.

Fast punkt: Projektidéer från verksamheten.
Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.
Nästa sammanträde äger rum 2021-02-05 kl. 13:30 – 15:30.
Antecknat av Fanny Sundquist
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