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2015-12-16 

Sammanträde med vetenskapliga 
rådet  
 
Tid: 2015-12-16 kl. 9.00 – 11.00 

Plats: Högskolan Kristianstad, 5-208 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

Anna-Karin Edberg, forskningschef, ordförande  
Peter Hagell, ordinarie ledamot, omvårdnad 
Pia Andersson, ordinarie ledamot, oral hälsa  
Ingemar Andersson, ordinarie ledamot, folkhälsa 
Manuela Schmidt, sekreterare 
 
Ann-Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt 
arbete 
 

  

Ordförande hälsar välkommen till sammanträdet. 
 

§ 1  Justeringsperson 
Ingemar Andersson utses att justera dagens protokoll. 

 
§ 2  Dagordning 

Ordförande föreslår att ordningen på dagens punkter 
justeras i relation till jävsförhållanden. Detta innebär att 
punkt 4 behandlas sist då Peter är jävig och därmed kan 
lämna mötet efter punkt 8. Dagordningen godkänns efter 
den justeringen.  
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Ordförande återrapporterar förgående mötesprotokoll. 
En av doktoranderna vid Forskningsplattformen 
försvarade sin lic avhandling den 24 november. Enligt 
föregående mötes protokoll beslutades att den 
resterande tiden (ca 1 månads tid) kunde användas 
under 2015, vilket har visat sig vara svårt. Istället 
kommer hon att kunna använda tiden fram till mars 2016 
på 20 % för att kunna arbeta vidare inom projektet.  
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Vidare lyfts frågan om FPLs fortsatt finansiering då det 
officiella beslutet från Region Skåne fortfarande saknas. 
Det innebär att alla beslut som tas för 2016, tas med 
förbehåll att finansieringen är på plats.    

 
§ 4 Beslut om tilldelning av forskningstid inom projektet 

”Förebyggande hembesök” 
 Projektansvarig: Anna-Karin Edberg/Albert Westergren 
 

Ordförande ger bakgrundsinformation och informerar 
om projektets särskilda position inom Forskningsplatt-
formen då det finns en avsedd budget för just detta 
projekt from 2016. Planeringen av projektet har pågått 
under hela 2015, med regelbundna möten och 
förankringsarbete med politiker och tjänstemän i 
kommunerna och Region Skåne samt planering av 
ansökningar om externa medel. Under höstterminen har 
Albert succesivt tagit över projektansvaret. 
 
Då projektet ligger utanför det vanliga systemet för 
ansökningar om medel diskuteras hur framtida beslut om 
tid i projektet ska förankras i rådet. Rådet stödjer 
ordförandes förslag om att även dessa beslut ska 
diskuteras i rådet innan beslut om tilldelning görs.  
 
När det gäller det arbete som är genomfört under 2015 
har det legat helt utanför Anna-Karins 30 % som 
forskningschef. För att kompensera delar av denna tid 
ansöker Anna-Karin därför om 100 timmars forskningstid 
som ska medfinansieras med egen forskningstid för 2015. 
Det är sektionschefen som tar alla beslut om tilldelning 
av tid till forskningschefen, efter formellt bifall från 
rådet.  
 
Peter utses därefter som tf ordförande för punkt 4.  
 
***Anna-Karin lämnar rummet*** 

 
Förslag till beslut 

 Rådet föreslår att bevilja Anna-Karin 100 timmar som ska 
medfinansieras med befintlig forskningstid i tjänst för 
2015.  

 
 ***Anna-Karin Edberg kallas tillbaka till mötet*** 
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§ 5 Beslut om nya ledamöter i det vetenskapliga rådet 
De tre externa ledamöter som rådet tog fram som förslag 
vid föregående möte är tillfrågade och samtliga har 
tackat ja till uppdraget. Rådet kommer därmed att från 
2016 bestå av följande 6 ledamöter:  
 
För de hälsovetenskapliga ämnena 
Peter Hagell (omvårdnad/vårdvetenskap)  
Pia Andersson (oral hälsa) 
Ingemar Andersson (folkhälsovetenskap) 
 
Externa ledamöter 
Stefan Hellmer, biträdande professor i nationalekonomi 
Elisabet Rothenberg, biträdande professor i näringslära 
Petra Lilja Andersson, docent i omvårdnad och 
utvecklingschef vid omsorgsförvaltningen i Kristianstads 
kommun.  
 
Stefan Hellmer kommer att påbörja uppdraget först 
under mars 2016 då han har avslutat uppdraget som 
sektionschef.  
 
Då två av de externa ledamöterna finns vid HKR kommer 
de att ersättas på samma vis som de interna 
ledamöterna, det vill säga med 12 timmars 
arbetstid/termin. Petra Lilja Anderssons ersättning 
kommer att ersättas i linje med hur externa ledamöter 
ersätts för liknande uppdrag vid HKR.  
 
I samband med nästa möte i det vetenskapliga rådet 
kommer vi att bjuda in de nya ledamöterna till en 
information med lunch för att informera om rådets 
ansvarsområde och arbetsformer.  
 

§ 6  Återrapportering ”Befrämjande av hälsa, återhämtning 
och försoning bland våldsutsatta personer” 
Projektansvarig: Anita Bengtsson Tops 

 
Den doktorand som har ingått i projektet har beslutat att 
avsluta avhandlingsarbetet och sina forskarstudier. Dock 
återstår en hel del arbete inom projektet och ordförande 
diskuterar möjligheten att delar av den tid som är 
budgeterad för doktoranden istället ska kunna användas 
inom projektet för att färdigställa de planerade 
publikationerna. Rådet stödjer förslaget och uppdrar åt 
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ordförande att föra en dialog med projektansvarig kring 
detta. 
 
Återrapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 7 Fastställande av bedömningskriterier för 
projektansökan och ansökan om doktorandtjänst 
 
Efter mindre redaktionella ändringar fastställs 
bedömningskriterierna med de ändringar som 
diskuterades vid föregående möte.  
 
För att det ännu tydligare ska framgå att det enbart är 
projekt som har startat som kan söka en doktorandtjänst, 
beslutas även att den kryssruta som anger om ansökan 
även omfattar en doktorandtjänst som finns på Steg 2 
ska tas bort. Det ska även i instruktionerna tydligare 
framgå att en ansökan om doktorandtjänst alltid ska 
åtföljas av en Steg 3 ansökan.   
 
***Peter Hagell lämnar mötet*** 
 

§ 8  Steg 2 ansökan ”Sömn, medievanor och livsstil hos 
ungdomar” 

 Projektansvarig: Peter Hagell 
 
 Övriga medarbetare i projektet är Pernilla Garmy och 

Ann-Christin Sollerhed.  
 

Deklaration av samarbete eller annan relation 
 Ann-Margreth Olsson: ingår i samma forskningsmiljö som 

Pernilla Garmy och Ann-Christin Sollerhed 
Ingemar Andersson: 2 gemensamma publikationer med 
Ann-Christin, inget pågående arbete framöver. Ledare för 
forskningsmiljö där Ann-Christin ingår. 

 Pia Andersson: Inget samarbete att redovisa 
 Anna-Karin Edberg: Inget samarbete att redovisa 
 

Det samarbete och relationer som redovisas anses inte 
påverka diskussionen om projektansökans vetenskapliga 
kvalitet. 
 
Steg 2 ansökan omfattar 5 månaders forskning för 
Pernilla Garmy, 0,5 månads forskning för Peter Hagell 
och 0,5 månads forskning för Ann-Christin Sollerhed.  
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Sammanfattande diskussion och bedömning  
Ansökan diskuteras. Rådet anser att ansökan har en hög 
vetenskaplig kvalitet och fokuserar ett angeläget ämne. 
De etiska övervägandena är inte så väl beskrivna, men 
godkännande från EPN finns.  
Rådet diskuterar förutsättningarna för tilldelning av 
medel då Pernilla Garmy inte disputerar förrän i februari 
och ännu inte har någon lektorstjänst vid HKR.  
 
Förslag till beslut 
Rådet föreslår att bevilja 0,5 månads forskning till Peter 
Hagell och Ann-Christin Sollerhed för 2016. När det gäller 
Pernilla Garmy föreslås 2 månaders forskningstid under 
2016 under förutsättning att hon erhåller en lektorstjänst 
och därmed kan medfinansiera med en forskningsmånad 
i tjänsten.   

 
§9 Övrigt 
 Inga ärenden anmälda under punkten övrigt  
  
 Ordförande avslutar mötet och tackar för gott samarbete 
 under 2015 och önskar en riktigt skön och avkopplande 
 julhelg.  
  
 
Justeras  
 
 
 
Ingemar Andersson 
 
 
 
 
Anna-Karin Edberg   Peter Hagell 
Ordförande    Tf ordförande (§4) 
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