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Sammanträde med det vetenskapliga rådet 
 

Tid: 2012-03-09     kl. 09.00-11.00 

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 

Ann-Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt arbete 

Manuela Schmidt, sekreterare 

 

Frånvarande: - 

 

Ordförande hälsar välkommen till sammanträdet. Den nya ledamoten som representerar socialt 

arbete, Ann-Margreth Olsson, hälsas särskilt välkommen.  

 

§ 1.  Justeringsperson 

Pia Andersson utses att justera dagens protokoll.  

 

§ 2.  Dagordning 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

- medverkan av adjunkter i forskningsprojekt (ny punkt, §4), 

Tillägg under punkten övrigt: 

- höstens mötestider, 

- utlysning av ytterligare licentiattjänster 

- hantering av eventuella ansökningar som kan komma att lämnas in av Anna-

Karin 

- FPL anknytning till möjliga forskningsprojekt. 

 

§ 3.  Föregående mötes protokoll 

Återrapportering av föregående mötes protokoll. Etikprövningsnämnden har godkänt 

ansökan 2011-14 Barn på barnahus och doktorandtjänsten kommer att utannonseras 

under vecka 11 i tidningen Socionomen samt på HKR:s och AMS:s hemsidor 

Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 4.  Medverkan av adjunkter i forskningsprojekt 

Anna-Karin redovisar diskussionerna från samordningsgruppens möte den 2 mars 

2012 då möjligheten för adjunkter att delta i forskningsprojekt föreslogs. 

Samordningsgruppen var positiv till förslaget och lyfte även upp vinsten av att på 

detta sätt kunna knyta kliniska adjunkter till olika plattformsprojekt. Rådet 

poängterar att eventuell tid för adjunkter inte ska påverka det utrymme som finns för 

lektorer och att tiden ska maximeras till en månad, i linje med att vi inte tilldelar mer 

än en månad för lektorer som inte ingår i docentprogrammet (med tanke på 
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medfinsiering från forskningsnämnden). Vid ansökan om att få tid för en adjunkt att 

ingå i ett projekt måste det tydligt framgå vilken kompetens denna person har och på 

vilket sätt han/hon ska bidra till projektet. Det behöver även framgå vilka 

arbetsuppgifter personen ska ha. Rådet anser att det är rimligt att arbetsuppgifterna 

främst borde omfatta uppgifter som är relaterade till datainsamling och analys av 

material. Projektansökan samt anvisningar för ansökan kommer att justeras i linje 

med rådets synpunkter. 

 

§ 5.  Ansökan 2012-1 ”Ett förbättringsarbete inom psykiatrisk verksamhet i NÖSK”  
 Projektansvarig: Ann-Christin Janlöv 

 

Ansökan om forskningstid: Ann-Christin Janlöv och Sören Augustinsson. I 

projektansökan ingår även ansökan om stöd till adjunkt (Lena Englund). 

 

Deklaration av samarbete eller annan relation 

Pia Andersson:  Inget samarbete att redovisa  

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 huvudhandledare) . S. 

Augustinsson ingår i Görans forskningsmiljö.  

Anna-Karin Edberg:  Sampublikation med A-C. Janlöv som är inskickad 

för publicering.    

 

Det samarbete och relationer som redovisas anses inte påverka diskussionen om 

projektansökans vetenskapliga kvalitet. 

 

Diskussion  

Ansökans vetenskapliga kvalitet diskuteras.  

 

Sammanfattande bedömning  

Projektet påbörjades under 2009 och beviljades stöd i form av forskningstid under 

2011 (se beslut 5, 6 och 10/2011). Denna ansökan är kopplad till det föregående 

projektet, men har nu fokus på delprojektet som handlar om förbättringsarbete.  

 

Projektet ligger helt i linje med forskningsplattformens intentioner även om den 

flervetenskapliga ansatsen är något otydligt beskriven. Rådet bedömer även att det, 

bland annat, är svårt att bedöma projektets progress såsom publikationer och insatser 

för att öka extern finansiering.   

 

Beslut.  

Projektansökan avslås, men då projektet ligger i linje med Forskningsplattformens 

intentioner uppmanas de sökande att lämna in en ny och utvecklad projektansökan. 

Ordförande kommer att ge muntlig återkoppling av rådets diskussioner till 

projektledaren.  
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§ 6.  Ansökan ” ”Omhändertagande av personer som upprepade gånger söker hjälp 

via akutmottagningen”  

 Projektansvarig: Lena Persson 

  

Ansökan om forskningstid: Lena Persson och Liselotte Jakobsson. I projektansökan 

ingår även ansökan om stöd till en adjunkt (Torsten Andersson) samt stöd till 

personal från verksamheten (Ingrid Ekman och Helene Nylander). 

 

Deklaration av samarbete eller annan relation 

Pia Andersson:  Sampublikation med L. Persson 1999  

Ann-Margreth  Olsson:  Inget samarbete att redovisa 

Albert Westergren:  Doktorandkollega med L. Persson och L. Jakobsson  

Göran Ejlertsson:  Inget samarbete att redovisa 

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

samt  mentor till L. Persson och L. Jakobsson i 

docentprogrammet    

 

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 även om den 

flervetenskapliga ansatsen är otydligt beskriven. Ansökan saknar en diskussion om 

etiska aspekter och rådet poängterar vikten av att en forskningsetisk granskning av 

projektet genomförs innan det påbörjas. Rådet menar att den vetenskapliga kvaliteten 

sammanlagt är svårbedömd då viss information om material och metod saknas.  

 

Beslut.  

Projektansökan avslås, men då projektet ligger i linje med Forskningsplattformens 

intentioner uppmanas de sökande att lämna in en ny och utvecklad projektansökan. 

Ordförande kommer att ge muntlig återkoppling av rådets diskussioner till 

projektledaren.  

   

§ 7.  Övrigt 
Vetenskapliga rådets sammanträden för hösten beslutades till följande datum: 

14 september, kl. 13-15 

25 oktober, kl 13-15 

6 december, kl 9-11 

 

Det finns utrymme inom budget att finansiera ytterligare två licentiattjänster vid 

Forskningsplattformen. Manuela och Anna-Karin kommer att lägga förslag på 

lämplig tidsplan.  

 

En tydlig delegationsordning kommer att utarbetas med stöd av Högskolans jurist för 

att kunna möjliggöra för Anna-Karin att ansöka om egna projekt vid 

Forskningsplattformen. Om en sådan situation uppkommer föreslås 

samordningsgruppen, genom dess ordförande, att vara den instans som tar eventuella 

beslut. Detta är diskuterat och förankrat i samordningsgruppen.  

 

Under dagens möte diskuterades även möjligheterna att ordna ett 

seminarium/workshop med fokus på vad som är viktigt att tänka på när man skriver 



 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

Sidan 4 av 4 

forskningsansökningar i syfte att stötta plattformens forskare i att konkurrera om 

externa medel. Rådet diskuterade även vikten av att det i anvisningarna tydligt 

framgår att etiska aspekter ska ingå som en naturlig del i ansökan om medel från 

Forskningsplattformen. 

 

Punkten om Plattformens knytning till olika kunskapscentrum och möjliga 

forskningsprojekt tas upp vis nästa sammanträde.  

 

 

Ordförande     

Anna-Karin Edberg 

 

 

Justeras 

 

 

Pia Andersson   


