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Forskningsplattformen för  

Hälsa i Samverkan 

Sammanträde med det vetenskapliga rådet 
 
Tid: 2011-11-28 kl. 14.00-16.00 

Plats: Högskolan Kristianstad, 5-208 

Närvarande: Anna-Karin Edberg, ordförande 
Albert Westergren, ordinarie ledamot, omvårdnad 
Pia Andersson, ordinarie ledamot, oral hälsa 
Göran Ejlertsson, ordinarie ledamot, folkhälsovetenskap 
Manuela Schmidt, sekreterare 
 

Frånvarande: Vesa Leppänen, ordinarie ledamot, socialt arbete  
 

Ordförande hälsar välkommen till mötet. 
 
§ 1.  Justeringsperson 

Albert Westergren utses att justera dagens protokoll.  
 
§ 2.  Dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägget under övrigt som handlar om vårterminens 
mötestider.  

 
§ 3.  Föregående mötes protokoll 

Korrigering av redovisning av samarbete:  
I föregående protokoll redovisades att Anna-Karin Edberg inte hade haft något 
samarbete med Albert Westergren.   De är dock båda medförfattare på en tidigare 
doktorands publikation. Detta samarbete anses dock inte påverkade diskussionen 
under punkt 7 i föregåendes mötes protokoll. Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna.  
 
Anna-Karin informerar om processen kring de två utannonserade 
doktorandtjänsterna. Till licentiattjänsten inom vårdvetenskap sökte två personer, 
varav en var behörig och har intervjuats. Denna person kommer att anställas från 
2012. Till doktorandtjänsten inom hälsovetenskap sökte 14 personer varav 4 kommer 
att intervjuas. Den tredje doktorandtjänst som beviljades till projektet 2011-14 Barn 
på barnahus kommer att utannonseras så fort den etiska ansökan är godkänd.  
 
Ytterligare en ny projektansökan förväntas komma in vid årsskiftet. 
Forskningsplattformen kommer att avsluta år 2011 med relativt stort överskott som 
kommer att periodiseras. Förmodligen kommer det att finnas utrymme att lysa ut 
ytterligare en licentiattjänst så småningom.  
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§ 4. Processen kring projekt-återrapportering 
Återrapportering av projekt ska ske varje 6:e månad. I dagsläget finns en blankett på 
nätet som avser både återrapportering och slutrapportering av projekt. Det vore 
önskvärt med 2 separata blanketter. Återrapporteringen borde vara kortfattad så att 
den inte upplevs som en belastning för forskaren, men behöver samtidigt innehålla 
tillräcklig information för att kunna användas som underlag för framtida 
bidragstilldelning. Om en doktorand ingår i projektet ska även den individuella 
studieplanen bifogas. Det skulle även behövas en specification av hur de tilldelade 
medlen har använts (t.ex. konferenser, resor, litteratur etc). I slutrapporten borde 
även alla publikationer och konferensabstrakt redovisas.  Återrapportering av 
befintliga projekt ska diskuteras vid rådets kommande möten.  
 

§ 5.  Diskussion av Verksamhetsuppdrag 2012 för HS, fokusområde 3: Forskning 
och forskarutbildning 

 Diskussion av verksamhetsuppdraget och på vilket sätt det relaterar till 
Forskningsplattformens verksamhet. 

 Det ingår i Forskningsplattformens målsättning att vara ett paraply för den 
hälsovetenskapliga forskningen vid HKR. Forskningsplattformen kan därför ha en 
viktig funktion när det gäller verksamhetsuppdragets tonvikt på att stärka samverkan 
mellan olika forskningsmiljöer. Detta kan vidareutvecklas i Plattformens vision. Ett 
annat exempel på samverkan är seminarieverksamheten för doktorander. Ingen 
doktorand från Oral Hälsa ingår dock. Pia ska försöka att marknadsföra 
verksamheten ytterligare bland deras doktorander.  

  
 När det gäller samverkan med utbildningen är både PROCARE, Människa och 

samhälle samt Oral hälsa starkt knutna till de olika utbildningarna. På så vis har även 
Forskningsplattformen en övergripande relation till olika programområden. Den 
utbildning som direkt relaterar till Plattformens verksamhet är Masterutbildningen i 
Integrerad Hälsovetenskap. De studenter som går uppsatskursen (idag 6 studenter) 
deltar idag i doktorandseminarierna, men i framtiden kommer det att vara betydligt 
fler studenter och man får då titta på andra lösningar.    
 

§ 6.  Diskussion om kvalitetssäkring av forskningsmiljön 
 Forskningsplattformen kommer att utveckla mätbara kvalitetsindikatorer som även 

kan användas som underlag till den årliga verksamhetsberättelsen. Som utgångspunkt 
för diskussionen används HKRs Kvalitetssäkringssystem 2011. De 
kvalitetsindikatorer som diskuterades var mätbara forskningsrelaterade mål såsom 
antal publikationer, forskarexamina och externa forskningsmedel, men även 
kvalitetsmål som avser FPLs synlighet, administrativa rutiner och samverkan med 
andra aktörer. Kvalitetsmålen kommer även att diskuteras inom FPL och 
vidareutvecklas för att sedan presenteras vid samordningsgruppens nästa möte. 
  
  

§ 7.  Övrigt 
Vetenskapliga rådets sammanträden för våren beslutades till följande datum: 
27 januari, kl. 14-16 
9 mars, kl 9-11 
4 maj, kl 14-16 
 
Ersättning för ledamöternas deltagande beräknas till 12 timmar för våren 2012. Om 
denna tid inte är tillräcklig på grund av nya utlysningar av doktorand eller lic tjänster 
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kan timmarna komma att justeras. Då det kommer att bli byte av personalledare vid 
årsskiftet kommer beslutet om timtilldelning att skrivas i januari 2012.  
 
 
 
 
Ordförande     
Anna-Karin Edberg 
 
 
Justeras 
 
 
Albert Westergren   
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