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                Forskningsplattformen för  
 
                Hälsa i Samverkan 
 

 

 

 

 

 

Möte med Vetenskapliga rådet 
 

Tid: 2012-06-04 kl. 13.00 - 15.00 

Plats: Högskolan Kristianstad, 5-208 

Närvarande: Anna-Karin Edberg, ordförande 

Albert Westergren, ordinarie ledamot, omvårdnad 

Göran Ejlertsson, ordinarie ledamot, folkhälsovetenskap 

Ann-Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt arbete 

Malin Sundström, sekreterare 

  

Frånvarande: Pia Andersson, ordinarie ledamot, oral hälsa 

 

 

 

Ordförande hälsar välkommen till sammanträdet. 

 

§ 1 Justeringsperson 

 Göran Ejlertsson utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkänns med tillägg under punkten övrigt 

- en rapport från ett möte med Bengt Stavenow, med uppdrag 

inom Innovation och hälsa på uppdrag av Region Skåne, om 

hälsoteknik. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Återrapportering av punkter vid föregående möte. Det pågår 

intervjuer till den doktorandtjänst som har varit utannonserad.  

Fyra personer blev kallade till intervju varav två intervjuer 

kvarstår. 

 

När det gäller delegationsordningen vid Forskningsplattformen 

har diskussioner inletts med Ann Cederberg, förvaltningschef, 

för att möjliggöra för Anna-Karin att ansöka om egna projekt. 

Kontakt med internrevisionen har också tagits i detta ärende. 

Förslaget som finns är att Samordningsgruppen i sådana fall går 

in och tar beslut genom dess ordförande. 
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Workshopen kring att söka forskningsmedel har 

genomförts och deltagarna var positiva. Önskemål om ett nytt 

seminarium framfördes också och kommer att anordnas i höst 

inför nästa års ansökningsperioder. 

 

Högskolan Kristianstad har fått en officiell förfrågan från Lunds 

Universitet om att ingå i ett Palliativt kompetenscentrum som 

finansieras via en donation av Crafoordska stiftelsen tillsammans 

med Lunds universitet. HKR är positivt inställda till denna 

samverkan, under förutsättning att Lunds universitet och Region 

Skåne motfinansierar.  

 

Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till 

handlingarna. 

  

§ 4 Ansökan 2011-3 ”Implementering och utvärdering av en ny 

modell för omhändertagande av personer som upprepade 

gånger söker hjälp via akutmottagningen” 

 Projektansvarig: Lena Persson 

 

 Ansökan om forskningstid: Lena Persson, Liselotte Jakobsson 

och Cecilia Lindskov. I projektansökan ingår även ansökan om 

stöd till en adjunkt (Torsten Andersson) samt stöd till personal 

från verksamheten (Louise Abrahamsson). 

 

 Deklaration av samarbete eller annan relation 

 Ann-Margreth Olsson: Inget samarbete att redovisa 

 Göran Ejlertsson: Inget samarbete att redovisa 

 Albert Westergren: Doktorandkollega med L. Persson och L. 

Jakobsson. 

 Anna-Karin Edberg: Doktorandkollega med L. Persson och L. 

Jakobsson samt mentor till L. Persson och L. Jakobsson i 

docentprogrammet. 

 

 Ovanstående samarbete och relationer anses inte påverka 

diskussionen om projektansökans vetenskapliga kvalitet. 

  

 Diskussion 

 Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras. 

 

 Sammanfattande bedömning 

 Ansökan är utvecklad i relation till flera av de synpunkter som 

framkom vid föregående möte. Projektets vetenskapliga ledning 

är utökad med Anita Bengtsson Tops som bistår som senior 

forskare. Vetenskapliga rådet anser dock att ansökans 

vetenskapliga kvalitet fortfarande är bristfällig och bland annat 

tydligare borde fokusera på och beskriva utvärderingen av 

implementeringen av den intervention som sjukhuset genomför.  

Beslut 

 Projektet tilldelas 1 månads forskningstid under 2012 att fördela 

inom projektet främst för att göra en etikansökan och delta i 
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utvärderingen av pilotstudien. De sökande uppmanas 

att komma in med en ny ansökan för 2013. Ordförande kommer 

att ge muntlig återkoppling av rådets diskussioner till 

projektledaren. 

 

§ 5 Ansökan 2012-1 ”Förbättringsarbete – psykiatrisk 

verksamhet samverkan i NÖSK” 

 Projektansvarig: Ann-Christin Janlöv 

 

 Ansökan om forskningstid: Ann-Christin Janlöv. I 

projektansökan ingår även ansökan om stöd till personal från 

verksamheten (Christel Norrud och Ingrid Ainalem). 

 

 Deklaration av samarbete och annan relation: 

 Ann-Margreth Olsson: Inget samarbete att redovisa 

 Albert Westergren: Inget samarbete att redovisa 

Göran Ejlertsson: A-C. Janlöv är delaktig i ett delarbete i M. 

Agostis avhandlingsarbete (Göran är biträdande handledare).  

S. Augustinsson ingår i Görans forskningsmiljö. 

Anna-Karin Edberg: Har tillsammans med A-C. Janlöv en 

publikation som är inskickad för publicering. 

 

Diskussion 

Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras. 

 

Sammanfattande bedömning 

Projektansökans vetenskapliga kvalitet har förbättrats sedan 

föregående ansökan och Vetenskapliga rådet anser att ansökan är 

av god vetenskaplig kvalitet.  

Beslut 

Projektet tilldelas 2 månader till A-C. Janlöv samt 0,5 månad 

vardera till Christel Norrud och Ingrid Ainalem från 

verksamheten under 2012. 

 

§6 Ansökan 2012-4 ”Vård och omsorgsplanering i samverkan” 

 Projektansvarig: Kerstin Blomqvist 

 

Ansökan om forskningstid: Kerstin Blomqvist och Pia Petersson. 

I projektansökan ingår även ansökan om stöd till adjunkt (Malin 

Sundström). 

  

 Deklaration av samarbete eller annan relation 

 Ann-Margreth Olsson: Inget samarbete att redovisa 

 Albert Westergren: Inget samarbete att redovisa 

Göran Ejlertsson: K. Blomqvist är delaktig i ett delarbete i Marie 

Nilssons avhandlingsarbete. K. Blomqvist är med i 

projektgruppen för ”Dialogprocess för en hälsoskapande 

arbetsplats” tillsammans med Göran. 

 Anna-Karin Edberg: Har publicerat en vetenskaplig artikel 

tillsammans med K. Blomqvist (2002) och har även deltagit i 

gemensamma bokprojekt som redaktörer och författare.   
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 Ovanstående samarbete och relationer anses inte påverka 

diskussionen om projektansökans vetenskapliga kvalitet. 

  

Malin Sundström lämnar rummet under diskussion och beslut 

om ansökan eftersom hon står som medsökande. 

  

Diskussion 

 Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras. 

 

Sammanfattande bedömning 

Vetenskapliga rådet anser att ansökan har en god vetenskaplig 

kvalitet, men uppmanar forskarna att kontakta 

Etikprövningsnämnden för att höra om prövning krävs innan 

projektet påbörjas. När det gäller kravet på flervetenskapligheten 

bör även annan kompetens inom HKR tillföras till projektet, om 

möjligt. 

Beslut 

Projektet tilldelas 0,5 månads forskningstid vardera till Kerstin 

Blomqvist och Pia Petersson samt 1 månad som stöd till Malin 

Sundström under 2012. Ordförande kommer att ge muntlig 

återkoppling av rådets diskussioner till projektledaren. 

 

§ 7 Övrigt 

Albert Westergren berättar om ett möte ”Personlig hälsa” för 

innovation och tillväxt med Bengt Stavenow den 1 juni. Bengt 

har ett uppdrag inom Innovation och hälsa från Närings-

utveckling inom Region Skåne och syftet med mötet var att 

informera om det och dess övergripande visioner. Enligt honom 

är Högskolan unik eftersom utgångspunkten är hälsa och 

därefter sökandet efter tekniska lösningar i stället för tvärtom. 

Det finns goda förutsättningar att gå vidare där man diskuterade 

att Forskningsplattformen skulle kunna vara en bas. Projekt om 

hälsa och IT skulle exempelvis kunna knyta an till de tre 

befintliga forskningsområdena.  

 

Vid nästa möte med Vetenskapliga rådet ska kravet på 

flervetenskaplighet inom HKR diskuteras. 

 

Nästa möte är den 14 september kl. 13.00 – 15.00. 

 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 
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Justeras 

 

 

 

Göran Ejlertsson  

 

 

 

Anna-Karin Edberg                         Malin Sundström 

Ordförande                          Sekreterare 


