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Forskningsplattformen för  

Hälsa i Samverkan 

Sammanträde med det vetenskapliga rådet 
 
Tid: 2011-09-12 kl. 13.00-16.00 

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 
Vesa Leppänen, ordinarie ledamot, socialt arbete  
Manuela Schmidt, sekreterare 
 

Ordförande hälsar välkommen till mötet. 
 
§ 1.  Justeringsperson 

Pia Andersson utses att justera dagens protokoll. Göran Ejlertsson utses att justera § 
6.  

 
§ 2.  Dagordning 

Dagordningen godkänns. 
 
§ 3.  Föregående mötes protokoll 

Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 4. Genomgång av jävsförhållande 

Eftersom alla ledamöterna är jäviga vid ett eller flera tillfällen redovisas 
jävsförhållanden i förväg.  
Ansökan 2011-6: Göran Ejlertsson är jävig och ska därmed inte närvara vid 
diskussionen av denna ansökan. 
Ansökan 2011-11: Albert Westergren och Pia Andersson är jäviga och ska därmed 
inte närvara vid diskussionen av denna ansökan. 
Ansökan 2011-12: Albert Westergren är jävig och ska därmed inte närvara vid 
diskussionen av denna ansökan. 
2011-14: Vesa Leppänen är jävig och ska därmed inte närvara vid diskussionen av 
denna ansökan. 
2011-15: Ingen av ledamöterna är jäviga, samtliga ledamöter närvarar. 

 
Innan diskussionen om de olika projektansökningarna startar lämnar samtliga 
ledamöter in en skriftlig rangordning av de projekt som de inte är involverade i, till 
ordföranden.   
 

§ 5.  Ansökan 2011-6 ”Dialogprocess för en hälsoskapande arbetsplats” 
Projektansvariga: Ingemar Andersson och Göran Ejlertsson.  
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Göran Ejlertsson lämnar rummet. 
 
Ansökan om forskningstid: Kerstin Blomqvist, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, 
Petra Nilsson. I projektansökan ingår även ansökan om doktorandtjänst samt stöd för 
personal från verksamheten. 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Vesa Leppänen:  Inget samarbete att redovisa 
Albert Westergren:    Inget samarbete att redovisa 
Anna-Karin Edberg:  Mentor till Kerstin Blomqvist i docentprogrammet, 

samförfattande med Kerstin för 10 år sedan  
Pia Andersson:  Inget samarbete att redovisa 
 
Det samarbete och relationer som redovisas anses inte påverka diskussionen om 
projektansökans vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion  
Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras. 
 
Sammanfattande bedömning 
Projektet ligger helt i linje med plattformens intentioner.  
 
Frågeställningarna är tydliga och avgränsade, material och metod mycket väl 
beskrivna och de ingående forskarna har hög kompetens i relation till genomförandet 
av projektet, projektgruppen är flervetenskaplig. Projektet bedöms ha mycket goda 
förutsättningar för att kunna genomföras. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms vara 
god (13.5 p av 15 möjliga). 
 
När det gäller doktorandtjänsten är doktorandens roll inom projektet tydligt 
beskriven, den preliminära avhandlingsplanen är rimlig i förhållande till fyra års 
heltidsstudier och handledarkompetensen bedöms vara mycket god (7.5 p av 9 
möjliga).   
 
Göran Ejlertsson återvänder. 
 

§ 6.  Ansökan 2011-11 ”Hälsofrämjande i Nordöstra Skåne” 
Projektansvarig: Liselotte Jakobsson 
 
Albert Westergren och Pia Andersson lämnar rummet. 
 
Ansökan om forskningstid: Liselotte Jakobsson, Pia Andersson, Lennart Erlandsson, 
Peter Hagell, Stefan Hellmer, Petra Nilsson, Lena Persson, Albert Westergren. I 
projektansökan ingår även ansökan om doktorandtjänst och stöd för personal från 
verksamheten. 
 

Deklaration av samarbete eller annan relation 
Vesa Leppänen:  Inget samarbete att redovisa 
Göran Ejlertsson:    Har varit Petra Nilssons huvudhandledare som 

doktorand, har lämnat in projektansökan 2011-6 där 
Kerstin Blomqvist ingår som forskare. 
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Anna-Karin Edberg:  Mentor till Lena Persson, Liselotte Jakobsson och 
Kerstin Blomqvist i docentprogrammet, samför-
fattande med Kerstin för 10 år sedan  

 
Det samarbete och relationer som redovisas anses inte påverka diskussionen om 
projektansökans vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion  
Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras.  
 

Sammanfattande bedömning 
Projektet ligger helt i linje med plattformens intentioner, dock saknas plan för 
ansökan om externa medel.  
 
Frågeställningen bedöms vara bristfälligt underbyggd, material och metod rimlig i 
förhållande till projektets syfte men bristfälligt beskriven. De ingående forskarna 
bedöms ha den kompetens som krävs för projektets genomförande och 
projektgruppen är flervetenskaplig. Den ekonomiska planen och tidsplanen är rimlig 
i förhållande till projektets genomförbarhet (7.5 p av 15 möjliga).   
 
När det gäller ansökan om doktorandtjänst är doktorandens roll inom projektet 
beskriven, erforderlig handledarkompetens finns inom projektet, men den 
preliminära avhandlingsplanen är något otydlig (5 p av 9 möjliga). 
 
Pia Andersson återvänder.  
 

§ 7.  Ansökan 2011-12 ”Ofrivillig viktförändring vid Parkinsons sjukdom” 
Projektansvarig: Peter Hagell och Albert Westergren 
 
Ansökan om forskningstid: Peter Hagell och Albert Westergren. I projektansökan 
ingår även ansökan om licentiattjänst och stöd från personal från verksamheten. 
 

Deklaration av samarbete eller annan relation 
Vesa Leppänen:  Inget samarbete att redovisa 
Göran Ejlertsson:    Inget samarbete att redovisa 
Anna-Karin Edberg:  Inget samarbete att redovisa 
Pia Andersson:  Samförfattande med Albert Westergren  
 

Det samarbete och relationer som redovisas anses inte påverka diskussionen om 
projektansökans vetenskapliga kvalitet. 
 
Diskussion  
Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras.  
 

Sammanfattande bedömning  
Ansökan uppfyller plattformens intentioner, men den flervetenskapliga ansatsen 
behöver utökas då endast ett av Högskolans områden (omvårdnad) finns 
representerat. En utökning ska diskuteras med projektledaren, men samarbete med 
exempelvis oral hälsa föreslås. Det är även tveksamt om projektet faller inom 
området hälsofrämjande vård och omsorg, utan snarare inom personcentrerad vård, 
även detta bör diskuteras med projektledaren.  
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När det gäller själva ansökan bedöms projektet ha tydligt avgränsade och mycket väl 
underbyggda frågeställningar, mycket väl beskrivet material och metod, de ingående 
forskarna har hög kompetens i relation till genomförandet, projektgruppen är 
flervetenskaplig och den ekonomiska planen är rimlig. Ansökans vetenskapliga 
kvalitet bedöms vara mycket god (13.5 p av 15 möjliga).  
 
När det gäller ansökan om doktorandtjänst, avser ansökan en licentiat med 50 % 
tjänstgöring över 4 år. Doktorandens roll i projektet är sparsamt beskriven och den 
preliminära avhandlingsplanens är bristfällig. Handledarkompetensen inom projektet 
bedöms dock vara mycket god (5.5 p av 9 möjliga).  
 
Albert Westergren återvänder.  
 

§ 8.  Ansökan 2011-14 ”Barn på Barnahus” 
Projektansvarig: Ann-Margreth Olsson 
 
Vesa Leppänen lämnar rummet. 
 
Ansökan om forskningstid: Ann-Margreth Olsson, Vesa Leppänen. I projektansökan 
ingår även ansökan om doktorandtjänst och stöd från personal från verksamheten. 
 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Göran Ejlertsson:  Inget samarbete att redovisa 
Albert Westergren:    Inget samarbete att redovisa 
Anna-Karin Edberg:  Inget samarbete att redovisa 
Pia Andersson:  Inget samarbete att redovisa  
 
Diskussion  
Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras.  
 
Sammanfattande bedömning  
Ansökan uppfyller plattformens intentioner, men den flervetenskapliga ansatsen 
behöver utökas då endast ett av Högskolans områden (socialt arbete) finns 
representerat. Vilket ämne som kan vara lämpligt ska diskuteras med projektledaren, 
men samarbete med ämnen som rättspsykologi eller kriminologi föreslås. 
 
Projektets frågeställningar är tydligt avgränsade och väl underbyggda, material och 
metoder är rimliga och relevanta i förhållande till projektets syfte och de ingående 
forskarna har den kompetens som krävs för att genomföra projektet. Den 
ekonomiska planen och tidsplanen är rimlig. Den övergripande vetenskapliga 
kvaliteten bedöms vara god (10 p av 15 möjliga).   
 
I ansökan om doktorandtjänst är doktorandens roll tydligt beskriven, den preliminära 
avhandlingsplanen är rimlig och erforderlig handledarkompetens finns inom 
projektet (6 p av 9 möjliga).   
 
I ansökan nämns dock inte att etikprövning är genomförd eller planerad, vilket krävs 
för denna typ av studie i enlighet med bland annat §21 i Personuppgiftslagen.  
 
Vesa Leppänen återvänder.  
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§ 9.  Ansökan 2011-15 ”verktyg för kontinuerligt brukardeltagande i vårdmiljöer” 

Projektansvarig: Martin Wetterstrand 
 
Ansökan om forskningstid: Maria Melén Fäldt, Ulf Ericsson och Martin 
Wetterstrand. I projektansökan ingår även ansökan om doktorandtjänst. 
 

Deklaration av samarbete eller annan relation 
Göran Ejlertsson:  Projektledare i det projekt där Ulf Ericsson var 

doktorand och ansvarar för forskningsmiljön som Ulf 
ingår i.  

Albert Westergren:    Inget samarbete att redovisa 
Anna-Karin Edberg:  Inget samarbete att redovisa 
Pia Andersson:  Inget samarbete att redovisa  
Vesa Leppänen:   Inget samarbete att redovisa 
 
Diskussion  
Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras.  
 
Sammanfattande bedömning 
Projektet ligger helt i linje med plattformens intentioner, men en plan för 
ansökningar av externa medel saknas.  
 
Projektets syfte är tydligt, medan material och metod är bristfälligt beskrivet. De 
ingående forskarna har den kompetens som krävs för att genomföra projektet och 
projektgruppen är flervetenskaplig. Den ekonomiska planen/tidsplanen bedöms vara 
otydligt beskriven (7.5 p av 15 möjliga).    
 
När det gäller ansökan om doktorandtjänst är doktorandens roll tydligt beskriven, 
den preliminära avhandlingsplanen är rimlig och erforderlig handledningskompetens 
finns (6 p av 9 möjliga).  
 

§ 10.  Övriga frågor 
Vesa Leppänen informerar om planeringen av en kommande konferens/hearing om 
krigsveteraner som kommer att hållas vid HKR. 
 
Mötet avslutas. 

  
 
Ordförande    Sekreterare 
Anna-Karin Edberg  Manuela Schmidt 
 
 
 
Justeras (utom § 6)  Justeras (§ 6) 
 
 

 
Pia Andersson   Göran Ejlertsson 
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Då samtliga ledamöter var medsökande på någon av de ansökningar som granskades 
vid sammanträdet diskuterades inga förslag till beslut under mötet. Med 
granskningen som grund fattade forskningschefen efter mötet följande beslut om 
tilldelning: 
 

 Ansökan 2011-6 ”Dialogprocess för en hälsoskapande arbetsplats” 
Denna ansökan fick högst ranking av det vetenskapliga rådet. Projektet tilldelas 
följande: 
 

• En doktorandtjänst motsvarande 4 års heltidsstudier. Denna tjänst ska 
utlysas i konkurrens. Om ytterligare externa medel erhålls för den aktuella 
doktorandtjänsten reduceras FPLs finansiering i motsvarande omfattning. 

• Forskningstid motsvarande 2 lektorsmånader per år för 2012 och 2013 att 
fördela inom projektet. Det krävs dock motfinansiering i motsvarande 
omfattning från de ingående forskarna, vilket innebär att det är tveksamt om 
Petra Nilsson kan tilldelas tid.  

• Tid för personal i verksamheten motsvarande 6 heltidsmånader per år under 
2012 och 2013.   
 

Ansökan 2011-11 ”Hälsofrämjande i Nordöstra Skåne” 
Denna ansökan var bland de som fick lägst ranking och medel till projektet kan 
därför, dessvärre, inte tilldelas.  
 
Ansökan 2011-12 ”Ofrivillig viktförändring vid Parkinsons sjukdom” 
Denna ansökan fick hög ranking av det vetenskapliga rådet, men med förbehåll att 
det krävs ytterligare flervetenskaplig bredd där även något annat ämne vid HKR 
involveras. Dessutom krävs en diskussion med projektansvariga om projektets 
angivna inriktning. Under förutsättning att dessa kriterier uppfylls tilldelas projektet 
följande: 
 

• En licentiatanställning motsvarande 2 års heltidsstudier. Denna tjänst ska 
utlysas i konkurrens.  

• Forskningstid motsvarande 3 lektorsmånader per år för 2012 och 2013 att 
fördela inom projektet. Motfinansiering i motsvarande omfattning krävs. 

• Tid för personal inom verksamheten motsvarande 1 heltidsmånad för läkare 
samt och 1 vecka för en dietist per år under 2012 och 2013.  

 
Ansökan 2011-14 ”Barn på Barnahus” 
Denna ansökan fick hög ranking av det vetenskapliga rådet, men med förbehåll att 
det krävs ytterligare flervetenskaplig bredd där även något annat ämne vid HKR 
involveras. Innan stöd till projektet kan ges (omfattar även utlysning av 
doktorandtjänst) krävs ett godkännande för studiens genomförande av Regionala 
Etikprövningsnämnden. Under förutsättning att dessa kriterier uppfylls tilldelas 
projektet följande: 
 

• En doktorandanställning motsvarande 4 års heltidsstudier. Denna tjänst ska 
utlysas i konkurrens. 

• Forskningstid motsvarande 3 lektorsmånader per år för 2012 och 2013 att 
fördela inom projektet. Motfinansiering i motsvarande omfattning krävs. 

• Tid för personal inom verksamheten motsvarande 1 heltidsmånad för läkare 
samt 2 heltidsmånader för annan personal per år under 2012 och 2013.  
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Ansökan 2011-15 ”verktyg för kontinuerligt brukardeltagande i vårdmiljöer” 
Denna ansökan var bland de som fick lägst ranking och medel till projektet kan 
därför, dessvärre, inte tilldelas.  
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
Anna-Karin Edberg  Manuela Schmidt 
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