
 

 

1 (4) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

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

 
 

 

Sammanträde med Forskningsplattformens 
samordningsgrupp 
Tid: 2023-02-10 kl. 13:30-15:30 

Plats: Digitalt (Zoom) 

Närvarande: 
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, Osby kommun 
Anna Brostedt, chefssjuksköterska, CSK, Region Skåne 
Anna-Karin Edberg, studierektor, HKR 
Cornelia Björklund, Hörby kommun 
Fredrik Gasser, doktorandrepresentant, HKR 
Gisela Beckman, vård o omsorgschef, Bromölla kommun  
Helena Ståhl, förvaltningschef, Osby kommun 
Joakim Ekstrand, dekan, HKR 
Kerstin Mauritzson, Region Skåne, primärvården Östra Skåne  
Linda Widmark, MAR, Kristianstad Kommun 
Lotta Tyrberg, MAS, Östra Göinge kommun 
Malin Sundström, samverkanskoordinator, HKR  
Maria Haak, representant för forskare, HKR 
Marie Jönsson, doktorand, HKR 
Marie Lindblom, ekonom, HKR 
Monica Dahl, verksamhetschef, Östra Göinge Kommun  
Ulrika Bengtsson, Hässleholms kommun 
 
Övriga: 
Albert Westergren, forskningschef, HKR 
Josefine Albinsson, forskningsadministratör, HKR 

Förhinder: 
Carina Christensen, MAS, Bromölla kommun 
Caroline Mellberg, forskningschef, Skånes sjukhus nordväst 
Jesper Petersson, forskningschef, Region Skåne 
Patrik Prahl, verksamhetschef, Perstorp kommun (inväntar ny representant) 
Viveca Dettmark, senior advisor  

PROTOKOLL 
2023-03-10 



 

2 (4) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Ordförande hälsar alla närvarande välkomna.  
En kort presentationsrunda av alla närvarande.  
 

1 Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

2 Föregående mötesanteckningar 
Malin Sundström önskar korrigering av föregående mötesanteckningar (punkt 2:2) 
till följande ”Det har framkommit önskemål om studiecirklar med fokus på kost 
enligt Malin Sundström.” 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

3 Rapport från verksamheten, Albert Westergren 
• Studiecirklar: Vi har börjat bygga en ”Öppen Canvas-yta” för studiecirkeln 

kring ”Existentiell Ensamhet”. Målsättningen är att denna studiecirkel ska 
lanseras i maj, och att vi under hösten 2023 ska bygga upp ytterligare 
studiecirklar.  

• Särskild satsning: Under året genomförs en särskild satsning på ansökningar 
om extern finansiering, med utgångspunkt från FPL. Syftet är att möjliggöra 
för forskarna att ta sig tid att sitta med sina forskningsansökningar men även 
att få kollegial granskning och input på sina ansökningar.  

• Konferens kring brukarmedverkan: FPL är medarrangör till konferensen 
kring brukarmedverkan i forskning (Fortefinansierade forskningsprogrammet 
UserAge). Konferensen äger rum den 20 april 2023 i Lund och är ett 
samarbete mellan Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Högskolan 
Kristianstad samt Linnéuniversitetet. En syntes/sammanfattning med olika 
texter är på gång och kommer sannolikt att bli klar innan den 20 april. 22 
vetenskapliga artiklar samt fyra avhandlingar. Länk till Detaljerat program, 
information och anmälan. Läs mer om UserAge.  
 

• Konferens FPL: Forskningsplattformen firar 20 år, en förkonferens anordnas 
den 13 september på Kulturkvarteret i Kristianstad. Konferensen med fokus på 
hälsosamt åldrande, #viförebygger, äger rum den 14–15 september på 
Kulturkvarteret i Kristianstad (länk: hkr.se/konferens2023).  

https://www.case.lu.se/forskning-vid-case/userage/avslutningskonferens-userage
https://www.case.lu.se/forskning-vid-case/userage/avslutningskonferens-userage
https://www.case.lu.se/forskning-vid-case/userage
http://www.hkr.se/konferens2023
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4 Rapport ansökningar VR 
• Skissansökan: Barnets bästa – pigg, rörlig och blöjfri. En studie om 

förskolebarns basala behov. Fick ”ja, med reservation” från samordnings-
gruppen. Forskningschef återkopplade till projektledaren att kontakt ska ha 
etablerats med bvc/vc innan steg 2-ansökan skickas för bedömning av 
Vetenskapliga Rådet. 
  

• Steg 2 ansökan: Vård- och omsorgspersonalens förutsättning för att vara 
delaktiga i forskning – från chefernas perspektiv. Juniorforskarbidrag har 
beviljats: projektledare Christine Etzerodt Laustsen erhöll 3 månader! 

 
• Juniorforskarbidrag: totalt har 18 månader delats ut! 

5 Ansökan Region Skåne 
• Ansökan till RS är inlämnad 20 december, kommer att beredas någon gång 

under våren.  
 

• Tack till alla kommunerna som ställde sig bakom avsiktsförklaringen att 
fortsatt samverka med forskningsplattformen. 

 
• Ny verksamhetsplan behöver tas från under hösten 2023, för 2024–2028. 

6 Uppföljning utfall 2022/budget 2023 (Marie 
Lindblom) 
 
Marie har en presentation kring ekonomin. Vi fick extra statligt anslag under 2022 
som vi inte hade räknat med (effekter av pandemin). Vi har inte fullt ut gjort av 
med det som vi budgeterat. Positivt är att vi har mindre kostnader för ledning och 
administration samt mindre driftkostnader, vilket gynnar vår kärnverksamhet. 
Med tanke på att Region Skåne beviljade medel för endast tre år (i stället för fem 
år som det söktes för) har verksamheten haft viss försiktighet/återhållsamhet för 
att säkerställa doktorandernas långsiktiga finansiering och handledning. 

Marie sammanfattar utfallet för 2022 med att våra intäkter var drygt 17 miljoner 
kronor, våra kostnader var 7 miljoner kronor vilket genererade ett resultat om 10 
miljoner kronor. För 2023 är det budgeterat mycket tid till projekt och 
handledning, vi räknar med att förbruka en del av kapitalet, så utgången av 2023 
ska vi ha kvar ungefär 7,5 miljon. Vi minskar på administrationen och vi 
budgeterar för gemensamma driftkostnader i nivå med vad vi gjort av med förra 
året. Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan har sammanfattningsvis en stabil 
ekonomi men är beroende av sina intäkter från kommuner/regioner. För detaljer, 
se verksamhetsberättelsen som bifogades till dagens mötesinbjudan. 
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7 Enhetschefers syn på personcentrerat ledarskap. 
Marie Jönsson, doktorand. 
Anna-Karin Edberg berättar att Marie ingår i PERLE-studien (personcentrerat 
ledarskap). Marie har finansiering för licentiat (två år) men medel söks från Forte 
för att finansiera de övriga två åren.  

Marie Jönsson för en kort presentation kring till sig själv. Presenterar sitt projekt 
utifrån syfte, datainsamlingsmetod och resultat.  

8 Övrigt 
En diskussion förs kring ”Nätverksbubblorna” ett samarbete mellan kommuner, 
Region Skåne och forskare som initierades 2003. År 2004 fanns det nio nätverk 
(dokumentation, läkemedel och äldre, sårvård, nutrition och ätande, psykiatrisk 
rehabilitering, smärta, vårdhygien, vårdplanering, palliativ vård). Några nätverk är 
fortfarande aktiva, t.ex. nutrition och ätande, rehabilitering och palliativ vård. 
Initialt samordnades nätverken övergripande av Viveca Dettmark (CSK) och 
under senare år har ansvaret lyfts över till ”strukturen för vårdsamverkan” 
(operativ respektive strategisk), där region och kommuner möts för samverkan. 
Upplevelsen är dock att ingen riktigt tar övergripande ansvar för nätverken. 
Helena Ståhl tar med sig detta för diskussion i ”strukturen för vårdsamverkan”.  

Fast punkt: Projektidéer från verksamheten  
Ingenting lyftes under denna punkt.  

 

Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.  

Nästa sammanträde äger rum den 26 maj, heldag på Bykrogen i Österslöv. Ett 
detaljerat program kommer samt en definitiv anmälan. Då ska vi bland annat 
diskutera/ha workshop kring eventuella och potentiella projekt kring LSS. 

 

Antecknat av Josefine Albinsson, forskningsadministratör.  
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