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Sammanträde med Forskningsplattformens 
samordningsgrupp  

Tid: 2022-05-06 kl. 11:30-16:00. 

Plats: Hotell Statt Hässleholm  

Närvarande: 
 
Anna-Karin Edberg, vice rektor, HKR, ordförande 
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, Osby kommun       
Fredrik Gasser, doktorandrepresentant, HKR      
Joakim Ekstrand, dekan, HKR       
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, primärvården östra 
Skåne 
Linda Widmark, MAR, Kristianstad kommun 
Malin Sundström, samverkanskoordinator, HKR  
Maria Haak, representant för forskare, HKR 
Monica Dahl, verksamhetschef, Östra Göinge kommun 
 

Övriga: 
 
Albert Westergren, forskningschef, HKR 
Johanna Olsson, forskningsadministratör, HKR 

Ej närvarande: 
 
Anna Jungquist, MAS, Hörby kommun 
Carina Christensen, MAS, Bromölla kommun  
Caroline Mellberg, forskningschef, Skånes sjukhus nordväst 
Gisela Beckman, vård o omsorgschef, Bromölla kommun 
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun  
Jesper Petersson, forskningschef, Region Skåne 
Lotta Tyrberg, MAS, Östra Göinge kommun 
Markus Waldén, FoU-chef, Skånes sjukhus nordost 
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef, Perstorp kommun  
Sophie Schön Persson, samverkanskoordinator, HKR  
Susanna Wahlman-Sjöbring, verksamhetschef, Bromölla 
kommun 
Ulrika Bengtsson verksamhetschef, Hässleholms kommun 
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Ordförande hälsar alla närvarande välkomna.  
 
Mötet inleds med att ledamöterna i samordningsgruppen presenterar sig.  

Albert Westergren och Anna-Karin Edberg håller i en presentation av 
forskningsplattformen ”Då-Nu-Framåt”.  

Gemensam diskussion kring ”Vart är vi på väg”.   
Förslag är att anordna studiecirklar med inriktning på olika ämnen. Intressanta och 
viktiga områden där vi behöver samverkan och forskning inom LSS (Lagen om 
Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Ett ytterligare område handlar om 
hur man bygger den lärande organisationen, tex, handledning av nyanställda och 
kännetecken för en lärande organisation. Ytterligare förslag är att plattformen 
bjuder in till workshop för att tillsammans diskutera fram idéer för samverkan. 
Det är viktigt att vi bygger relationer tillsammans för att höja kompetensen hos 
våra medarbetare. Förslag är även att anordna ”doktorandfika”, dvs att 
doktorander kommer ut i verksamheterna och berättar om sin forskning som leder 
till diskussioner.  

 

1. Dagordning 
            Dagordningen godkänns.  

2. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.  

3. Rapport från verksamheten 
Albert Westergren har en dialog med Hörby kommun om tänkbara 
samarbetsprojekt och en eventuell Forte ansökan. Medverkade på mötet, 
från HKR gjorde även, Maria Haak för dialog om fysisk aktivitet för 
seniorer, samt Staffan Karlsson gällande preventiva hembesök för 
seniorer.  

Forskningsplattformen anordnar ”Fredagsseminarium” både externt och 
internt. Planerade seminarium är:  

- 20/5: Att lyckas med externa ansökningar.  

- 16/9: Jämlikhetsperspektiv i skrift, tal och handling. 

- 18/11: Hälsoekonomiska aspekter på emotionella besvär och smärta 
hos barn och unga. 

- 2/12: God och nära vård.  
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            Förslag på ämne/personer för fredagsseminarium mottages gärna.  

Det är två doktorander som har disputerat. Anna Nivestam disputerade i 
Lund den 4 mars. Christine E. Laustsen disputerade den 1 april vid HKR.  

Ytterligare två doktorander knutna till forskningsplattformen kommer att 
disputera. Gita Hedin disputerar den 9 juni i Lund och Sarah Forsberg i 
Köpenhamn den 7 juni.  

Hälsoriksdagen 2022 anordnas i Kristianstad och plattformen är med som 
medarrangör. Flera av plattformens doktorander kommer presentera sin 
forskning i form av speedpitch eller posters.  

4. Rapport ansökningar till VR 
Det återstår 1,5 år av denna verksamhetsperiod och det är bestämt att de 
medel som finns ”över” ska stödja juniora forskare.   

De som är med i VR just nu är Albert Westergren, ordf., HKR, Maria 
Haak, HKR, Maria Nyberg, HKR, Linda Behm, HKR, Jimmy Jensen, 
HKR, Cecilia Fagerström, Region Kalmar, Atika Khalaf, HKR samt 
Johanna Olsson, fo.adm., HKR.  

5. Ansökan till Region Skåne  
En ny ansökan till Region Skåne ska skickas in för fortsatt 
finansieringsstöd. Tidigare år har man fått för en fem årsperiod men 
senaste gången fick man endast för en tre års period. Viktigt att ansökan 
blir bra så att vi får finansiering för fem år.  

Det är även viktigt att framföra varför samarbetet mellan plattformen och 
kommuner/sjukhus är viktigt och vilken påverkan det har för samtliga 
parter. Förslag är att göra intervjuer där verksamheterna berättar varför det 
är viktigt och vad det gör för er verksamhet. De utvärderingar som gjordes 
av Lars är viktiga och vad dessa bidrog till. Det är även viktigt att 
fakulteten för Hälsovetenskap skriver fram hur viktig plattformen är för 
kompetensutveckling/-försörjning. Lyfta fram olika projekt i ansökan som 
tex, studiecirklarna och preventiva hembesök.  

Albert Westergren får i uppgift att ta fram en tidsplan för planeringen och 
upplägget av ansökan.  

6. Jubileum 2023, plattformen 20 år!  
Nästa år fyller plattformen 20 år. Hur vill vi fira detta?  
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Det har kommit in en förfrågan om plattformen vill vara medarrangörer till 
en konferens i Kristianstad, våren 2023 med fokus på hälsofrämjande 
aspekter.  

I samband med det skulle man kunna fira plattformen. Även strategiskt 
smart att ha det innan beslut för ansökan ska tas.  

”Fest” i samband med konferensen. Något liknande som man gjorde på 
10-årsjubileet. Tex vinprovning och quiz med buffé. Bjuda in tidigare 
doktorander och andra personer som varit viktiga för plattformen genom 
åren.  

Kom gärna med fler idéer.     

7. Övrigt  

Anna-Karin Edberg avslutar sin roll som vice rektor i september 2022. I 
vanliga fall brukar vice rektor vara den som är ordförande för 
samordningsgruppen. Det är inte klart vem som blir Anna-Karins 
efterträdare och om hen isåfall kommer ta över rollen eller om Anna-Karin 
stannar kvar i sin roll.  

Diskussion om att ha ett fysiskt möte och ett digitalt möte per termin. 
Höstterminens möten är inplanerade den 30/9 (fysiskt) samt 2/12 (digitalt). 
När det är fysiska möten finns det förslag på att ha mötena i de olika 
kommunerna på deras arbetsplatser.  

 
Fast punkt: Projektidéer från verksamheten 

Se ovan, under: Gemensam diskussion kring ”Vart är vi på väg?”.  

 

Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.  

Nästa sammanträde äger rum den 30 september, kl. 13:30-15:30.  
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