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FORSKNINGSCHEFEN HAR ORDET
Året 2020 blev ett annorlunda år till följd av coronapandemin. Hela sam-
hället har berörts och självklart även forskningsplattformens verksam-
het. Vi ställde om till arbete hemifrån med disputationer, seminarier och 
möten online. Omställningen påverkade även forskningen, inte minst 
doktorandernas projekt. Ursprungsplaner för avhandlingsarbeten fick 
omprövas och en del doktorandprojekt fick styras om på grund av hinder 
att genomföra datainsamlingar. Året 2020 var också det år då forskarut-
bildningen i ämnet vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad drog ig-
ång. Synkronisering av relevanta verksamheter mellan forskningsplat-
tformen med forskarutbildningen påbörjades och fortgår alltjämt. 

Under året har fyra doktorander med koppling till forskningsplattfor-
men disputerat varav tre inom projektet existentiell ensamhet (Malin 
Sundström, Helena Larsson, Marina Sjöberg) samt en inom ett projekt 
med fokus på personer som frekvent besöker psykiatrisk akutmottagning 
(Manuela Schmidt). Grattis till väl genomförda prestationer. 

Glädjande är också att vi har fyra nya projekt med doktorander på in-
gång som påbörjar sina studier i början av 2021. De fyra doktoranderna 
är: Marie Jönsson (Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till 
äldre personer); Anne-Lie Larsson (Att som vård- och omsorgspersonal 
uppmärksamma och möta personer i sorg); Fredrik Gasser (Personcen-
trerad öppenvård ur ett patientperspektiv); och Daniella Dinse (Person-
centrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verk-
samhet). Varmt välkomna till forskningsplattformen!

Vi är också mycket glada för att Region Skåne beslutat att bidra till        
forskningsplattformens verksamhet ytterligare en verksamhetsperiod 
(2021–2023). Dock är det något problematiskt att finansieringen blev 
treårig istället för femårig med tanke på att finansieringen för doktorand-
er måste vara säkerställd för fyra år på heltid. Men, en lösning är på gång 
gällande finansieringen av det fjärde året för dessa doktorandtjänster. 

Forskningsplattformens forskning har presenterats i en stor mängd vet-
enskapliga publikationer, vid nationella och internationella konferenser 
samt i media. Många av medarbetarna har dessutom skrivit böcker och 
bokkapitel (se vidare under publikationer).
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Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medarbetare som jag har 
mött (mestadels online) under mitt tredje år som forskningschef. Tack 
till ledamöter i samordningsgruppen, forskare och doktorander. Sär-
skilt tack till Anna-Karin Edberg, ordförande för samordningsgruppen 
och tidigare forskningschef för forskningsplattformen, för kloka idéer 
och synpunkter. Ett särskilt tack också till forskningsassistent Fanny 
Sundquist. Ditt arbete är mycket viktigt för forskningsplattformens 
verksamhet och du utför det på ett utmärkt sätt. Slutligen vill jag tacka 
Maria Haak, biträdande forskningschef för forskningsplattformen, för 
ditt stöd och kloka tankar kring forskningsplattformens verksamhet. Det 
är vi alla tillsammans som bidrar till forskningsplattformens goda re-
nommé och resultat! 

 

Albert Westergren
Professor i omvårdnad
Forskningschef för forskningsplattformen
Högskolan Kristianstad



4

SAMORDNINGSGRUPPENS  
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det är en stor förmån att som ordförande i samordningsgruppen få föl-
ja den så viktiga verksamheten som sker vid Forskningsplattformen. 
Forskningsplattformen är ett av Högskolans allra bästa exempel på 
framgångsrik forskning i samverkan.  Samordningsgruppen består av 
ett 20-tal representanter från Region Skåne, de sju kommunerna i Nor-
dost samt Högskolan Kristianstad. Ett av samordningsgruppens mest be-
tydelsefulla uppdrag är att bedöma om de projektidéer som kommer till 
plattformen är relevanta för de verksamheter som ingår i samarbetet. På 
så vis säkerställs att den forskning som bedrivs verkligen är till nytta för 
utvecklingen av vård- och omsorg i nordöstra Skåne. Forskningen som 
bedrivs kännetecknas av en utvidgad samverkan mellan forskare, offen-
tliga aktörer och verksamhetens intressenter, vilket ökar möjligheterna 
för forskningsresultatens användning i det vardagsnära vård- och om-
sorgsarbetet.

Under 2020 kom det positiva beskedet att Region Skåne fortsätter att 
stödja verksamheten i ytterligare tre år. Som underlag för ansökan 
genomfördes en extern utvärdering av verksamheten för åren 2015-2019. 
Granskarens slutsats var att den vetenskapliga produktionen har kon-
soliderats och befinner sig på en hög nivå. Både indirekt och i allt högre 
grad direkt har brukare, anhöriga samt vårdpersonal engagerats i plattfor-
mens projekt. Granskaren visade även på den utvecklingspotential som 
finns när det gäller att ytterligare ta tillvara synergier som finns i mötet 
mellan discipliner och professioner samt i mötet mellan olika huvudmän 
för hälsa, vård och omsorg. 

Under 2020 antog Forskningsplattformen en ny strategi för åren 2021-
2023. I linje med området för forskarutbildningen inom vårdvetenskap, 
kommer personcentrering för hälsa och välbefinnande vara ett över-
gripande tema för den forskning som bedrivs. Den nya visionen är att i 
samverkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens 
utmaningar och ge möjlighet till personcentrering för hälsa och välbefin-
nande. Strategin betonar även vikten av att forskningsresultaten kommer 
till nytta i samhället. Under 2020 initierades därför ett arbete med att öka 
förutsättningarna att nå ut med forskningsresultat, bland annat genom 
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Anna-Karin Edberg
Ordförande i samordningsgruppen
Vicerektor för forskning och samverkan 
Högskolan Kristianstad 

studiecirklar med fokus på strukturer för att öka användningen av for-
skningsbaserad kunskap i praktiken. 

Under det gångna året har samordningsgruppen haft 4 möten som bland 
annat har haft fokus på spridning och implementering av forskning-
sresultat och på vilket sätt olika aktiviteter kan utvecklas. Just nyttig-
görandet av den forskning som bedrivs är en av Forskningsplattformens 
allra viktigaste uppgifter. Det bygger på att personal och patienter/
brukare/klienter är direkt involverade i utvecklings- och forskning-
sprocessen med målet att underlätta implementering av forskningsre-
sultat direkt i praktiskt vårdarbete. Forskningsplattformens arbete är 
mycket framgångsrikt och inspirerar utvecklingen och uppbyggnaden 
av liknande verksamheter vid Högskolan Kristianstad. Jag vill passa 
på att tacka Albert Westergren, Maria Haak och Fanny Sundquist för 
det utmärkta arbete som genomförs för att leda plattformen framåt och 
utvecklas vidare i positiv riktning. Stort tack även till forskare och dok-
torander vars forskning gör skillnad på riktigt. Sist men inte minst vill 
jag tacka alla ledamöter i samordningsgruppen för mycket gott samar-
bete under 2020. 
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Högskolan Kristianstad 
Anna-Karin Edberg, ordförande
Pia Andersson, repr Fakulteten för 
Hälsovetenskap
Maria Haak, forskarrepresentant
Anna Nivestam, doktorandrepresentant
Christine Etzerodt Laustsen, doktorandre-
presentant

Region Skåne
Hannie Lundgren, Region Skåne
Kerstin Mauritzson, Skånevård KrYH
Serge Padoan, Region Skåne
Gürdal Şahin, Skånevård KrYH
Markus Waldén, Skånes sjukhus nordost

Adjungerade
Albert Westergren, forskningschef 
Fanny Sundquist, forskningsassistent
Madelaine Agosti, samverkanskoordinator

Bromölla kommun 
Susanna W. Sjöbring

Hässleholm kommun
Kenneth Persson

Hörby kommun
Ceclia Sahlström

Kristianstad kommun
Ingrid Magnusson

Osby kommun
Helena Ståhl
Andriette Näslund

Perstorp kommun
Patrik Wilhelmsson

Östra Göinge kommun 
Gunilla Marcusson 
Monica Dahl
Lotta Tyrberg

Forskningsplattformen leds av en samordningsgrupp 
som under 2020 bestått av:
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FORSKNINGSPROJEKT 2020
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan är en mötesplats för utbyte av erfaren-
heter och kreativa idéer. All forskning som bedrivs ska kännetecknas av hög veten-
skaplig kvalitet och vara möjlig att förankra och implementera i deltagande verksam-
heter. Visionen för verksamhetsperioden 2016-2020 var att i samverkan bedriva verk-
samhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad 
hälsa och livskvalitet för medborgarna med speciellt fokus på:

• Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa

• En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsatta och sårbara grupper i vårt 
samhälle

• En patientsäker och resurseffektiv vård och omsorg över organisationsgränsern

• Utveckling av nya och innovativa lösningar, inklusive E-hälsa

Den forskning som bedrivs ska präglas av en stark forsknings- och forskaretisk          
medvetenhet och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet 
är centrala. En utförligare beskrivning av forskningsprojekten finns på sidorna 35-41.

Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa  

•  Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar 

Projektet genomförs i samverkan med kommuner i nordöstra Skåne och syftar till att 
undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body 
Mass Index hos ungdomar. 

Projektansvarig är Pernilla Garmy, biträdande professor i omvårdnad. Övriga med-
arbetare är Peter Hagell, professor i vårdvetenskap inriktning neurologi, Ann-Chris-
tin (Lollo) Sollerhed, lektor i idrott och hälsa, Albert Westergren, professor i om-
vårdnad, Erika Hansson, lektor i psykologi, Annika Norell Clarke, leg. psykolog och 
postdoktor samt Gita Hedin, magister i folkhälsovetenskap och doktorand. 

En personcentrerad vård med specifikt fokus på 
utsatta och sårbara grupper i vårt samhälle
• Barn i Barnahus

Projektet syftar till att undersöka hur barn kan uppleva att besöka Barnahus och det 
som barnet är med om före, under och efter besöket, vilka behov som uppstår i kon-
takt med Barnahus och de undersökningar som genomförs samt barns delaktighet. 

Ann-Margreth Olsson, universitetslektor i socialt arbete är projektansvarig och med-
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arbetare är Maria Kläfverud, doktorand i socialt arbete. Projektet bedrivs i samarbete 
med Barnahuset Nordöstra Skåne, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Central-
sjukhuset Kristianstad samt socialtjänsten i följande kommuner: Kristianstad, Östra 
Göinge, Bromölla, Osby och Hässleholm. 

• Brukarmedverkan 

Fokus för UserAge-programmet är att studera brukarmedverkan i forskning där bru-
kare kan definieras som kunskapsanvändare. Projektet som helhet drivs i samverkan 
mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan 
Kristianstad med stöd från Forte. I den studie som bedrivs vid Högskolan Kristian-
stad består kunskapsanvändarna i huvudsak av verksamhetsföreträdare från Skåne 
Nordost; det vill säga de sju olika kommunerna, sjukhusen och primärvården.

Projektansvarig är Albert Westergren, professor i omvårdnad. Övriga medarbetare 
är Maria Haak, professor i hälsovetenskap, Pia Petersson, lektor i omvårdnad samt 
Christine Etzerodt Laustsen, doktorand.  

• Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra äldre personer, (LONE-
studien)

Projektet syftade till att undersöka begreppet existentiell ensamhet; hur det definie-
ras, avgränsas och uttrycks samt hur existentiell ensamhet upplevs av äldre personer, 
deras närstående, personal och volontärer. Projektet syftade även till att undersöka 
hur personal inom olika vårdverksamheter möter och hanterar äldre personers ex-
istentiella ensamhet, enhetschefers och anhörigkonsulenters syn på stöd i samband 
med existentiell ensamhet samt hur existentiella aspekter dokumenteras i patient-
journalen inom specialiserad palliativ vård.   

Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad är projektansvarig. De forskare som är 
involverade i projektet från HKR är Kerstin Blomqvist, professor i omvårdnad och 
Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad samt doktoranderna Malin Sund-
ström, Helena Larsson och Marina Sjöberg som samtliga disputerade under 2020. 
Projektet har även involverat forskare från Malmö universitet, Lunds universitet och 
Palliativt utvecklingscentrum.

• Fingerfoods - en väg till ökad matglädje, självständighet och ökat välmående 
bland äldre personer 

Projektet syftar till att utveckla s.k. fingerfoods för att möta äldre personers (med 
motoriska svårigheter att äta) behov av energi och näring genom mat som äts direkt 
med händerna. Den sociala acceptansen för att äta traditionell mat med händerna är 
låg. Väl utvecklade och socialt accepterade fingerfoods kan motverka undernäring 
genom att de är enkla att föra till munnen och ger en sinnesupplevelse utöver lukt 
och smak, genom att använda känselsinnet via händerna. Projektet finansieras av 
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Familjen Kamprads stiftelse. 

Projektansvarig är Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap. Övriga 
medarbetare är Sarah Forsberg, doktorand i mat- och måltidsvetenskap, Viktoria  
Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap, Maria Nyberg, universitets-
lektor i mat- och måltidsvetenskap, Elisabet Rothenberg, biträdande professor i nä-
ringslära samt Albert Westergren, professor i omvårdnad. 

• Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos ungdomar 

Ungdomar har många existentiella funderingar kring bland annat smärtsamma och 
stressfyllda upplevelser. I projektet pågår studier där syftet är att undersöka sam-
band mellan ledsenhet och fysiska symtom, samt att undersöka vilka hälsofrämjande 
strategier som skolsköterskor använder i sitt arbete under pandemin. Intervjuer med 
tonåringar om stress, smärta, ensamhet och strategier under pandemin genomförs 
också. 

Projektansvarig är Pernilla Garmy, barnsjuksköterska och biträdande professor vid 
Högskolan Kristianstad. Övriga medarbetare är Eva Clausson, biträdande profes-
sor i omvårdnad, Eva-Lena Einberg, lektor i vård-/hälsovetenskap, Erika Hansson, 
lektor i psykologi, Ann-Christin (Lollo) Sollerhed, lektor i idrott och hälsa och Tide 
Garnow, doktorand.

Utveckling av nya och innovativa lösningar, inklusive 
E-hälsa
• Preventiva hembesök till äldre personer 

Projektet drivs i samverkan med samtliga sju kommuner i nordöstra Skåne, primär-
vården och sjukhusen Hässleholm och Kristianstad och syftar till att utveckla, im-
plementera och utvärdera en gemensam modell för förebyggande hembesök till äldre 
personer. Det är ett plattformsövergripande projekt som involverar samtliga fokus-
områden inom Forskningsplattformen. 

Projektet leds av en styrgrupp bestående av ett 15-tal representanter för de deltagan-
de verksamheterna. Från Högskolan Kristianstad deltar Staffan Karlsson, professor 
i hälsovetenskap, Pia Petersson, lektor i omvårdnad, Albert Westergren, professor i 
omvårdnad, Joakim Ekstrand, universitetslektor i nationalekonomi, Anna Nivestam, 
doktorand, Christine Etzerodt Laustsen, doktorand samt Maria Haak, professor i 
hälsovetenskap. 
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Studentuppsatser  2020
 
Existentiella samtal med patienter i palliativ vård: en litteraturöversikt om sjuk-
sköterskor och omvårdnadspersonals erfarenheter
Malin Rydén Mogvall, Johanna Tomasson, Marie Jönsson och Ingela Beck
Studien är ett examensarbete på specialistsjuksköterskeprogrammet. Uppsatsen är om-
arbetad till en rapport och publicerades under 2020. 

Erfarenhet av att bedöma äldre personers problem i livets slutskede: en fokus-
gruppsstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv
Martina Andersson, Caroline Cronvall och Ingela Beck 
Studien är ett examensarbete på specialistsjuksköterskeprogrammet. Uppsatsen är om-
arbetad till en rapport och publicerades under 2020. 

Stress och smärta hos barn 10-12 år
Alexandra Warghoff, Sara Persson, Eva-Lena Einberg och Pernilla Garmy
Studien är ett examensarbete på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot 
distriksjuksköterska. Uppsatsen är omarbetad till en vetenskaplig artikel och publice-
rades i International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar
Sofie Litsfeldt och Pernilla Garmy
Studien är ett examensarbete inom hälsovetenskap. Masteruppsatsen är omarbetad till 
en vetenskaplig artikel och publicerades i Journal of School Nursing. 

Ungdomars upplevelse av stress: en fokusgruppsstudie
Moa Hörbo och Camilla Johansson 
Studien är ett examensarbete i distriktssköterskeprogrammet. När uppsatsen är exami-
nerad kommer den att omarbetas till en vetenskaplig artikel under hösten 2021. Plane-
rade medförfattare på artikeln kommer att vara studenterna Moa Hörbo och Camilla 
Johansson, samt doktorand Tide Garnow, handledare Eva-Lena Einberg och projektle-
dare Pernilla Garmy.  

Upplevelser av distrss hos cancerpatienter 
Hanna Ekman, Alexandra Pettersson, Liselotte Jakobsson och Pernilla Garmy 
Studien är ett examensarbete på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot 
distriktssköterska. Magisteruppsatsen är omarbetad till vetenskaplig artikel och publi-
cerades i Nursing Open. 
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NÅGRA GLADA NYHETER  2020
I december 2019 fick Högskolan Kristianstad tillstånd att utfärda doktorsexamen inom 
utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. Nu har den första doktoranden i högskolans 
egen regi antagits och vi hälsar Tide Garnow varmt välkommen! Tides forskning hand-
lar om existentiell ensamhet och ledsenhet hos ungdomar. Studierna genomförs inom 
ramen för forskningsprojekten Existentiell ensamhet samt Stress, smärta och läkeme-
delsanvändning hos barn och ungdomar.

Den 1 januari 2018 tillträde Albert Westergren som chef för forskningsplattformen.
Nu står det klart att Albert fortsätter som forskningschef ytterligare en treårig man-
datperiod. ”Det känns jättebra att kunna vidareutveckla sådant som påbörjats under 
den gångna mandatperioden. Inte minst att harmonisera plattformsverksamhet och vår 
forskarutbildning, samt att nyttiggöra forskning. Jag är väldigt glad över att ha fått för-
troendet för ytterligare en mandatperiod”, säger Albert Westergren.

Forskningsplattformen har beviljat fyra nya forskningsprojekt inom området person-
centrering. De nya projekten är; Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till 
äldre personer (projektledare Anna-Karin Edberg), Personcentrering i hälsofrämjande 
inventioner för seniorer i kommunal verksamhet (projektledare Maria Haak), Att som 
vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta personer i sorg (projektledare 
Ann-Christin Janlöv) och Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv (pro-
jektledare Peter Hagell). 

Vi har invigt vår nubbningsplanka i hus 5 på Högskolan kristianstad där våra dokto-
rander ”spikar upp” sina artiklar som nyligen har blivit publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. 

                 
                   Malin Sundström, Gita Hedin och Anna Nivestam
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DOKTORANDVERKSAMHET 
Forskningsplattformen erbjuder seminarieverksamhet, Quantrumm, Qual-cirklar och 
handledarluncher. Under verksamhetsåret 2020 har nio doktorander varit aktiva vid 
Forskningsplattformen och ytterligare en doktorand har haft studieuppehåll. 

Doktorandseminarier
Forskningsplattformens seminarieverksamhet är en mötesplats för alla doktorander vid 
Högskolan Kristianstad som skriver avhandlingar inom det hälsovetenskapliga områ-
det. Doktorandseminarierna är även öppna för disputerade som ännu inte har tillhörig-
het till annan forskningsmiljö (max 2 år efter disputaion). Under 2020 har sammanlagt 
sju seminarier ägt rum, där manus eller ramberättelser har diskuterats. 

QuantRumm 
Forskningsplattformen erbjuder metodinriktade seminarier med fokus på kvantitativ 
forskningsmetodik, som leds av Peter Hagell, professor i vårdvetenskap och Albert 
Westergren, professor i  omvårdnad. 

Qual-Cirkel
Forskningsplattformen annordnar dessutom metodinriktade seminarier om kvalitativa 
forskningsmetoder. Seminarierna leds av Kerstin Blomqvist, professor i klinisk om-
vårdnad. 

Kick-off för doktoranderna
Årets kick-off hölls hemma hos Albert Westergren i Balsby den 21 augusti. Underlaget 
”Strategisk plan Doktorander FPL HiS” diskuterades och flera goda synpunkter lyftes 
fram, som sedan låg till grund för revidering av dokumentet.

    

                                               
Albert Westergren, Tide Garnow, Gita Hedin, Christine 
Etzerodt Lautsen, Anna Nivestam och Maria Haak 
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Handledarträff
Vid två tillfällen under 2020 samlades doktorander och såväl interna som externa hand-
ledare för en gemensam diskussion kring doktorandernas studiesituation. Innehållet i 
handledarträffen styrs av doktorandernas och handledarnas önskemål. Vid årets träffar 
diskuterades bland annat riktlinjer för doktorandseminarium. 

Doktorsexamen 2020
Under 2020 har fyra doktorander som varit knutna till forskningsplattformen dispu-
terat; Helena Larsson disputerade med avhandlingen ”Existentiell ensamhet hos äldre 
personer - ett närståendeperspektiv”, Malin Sundström disputerade med avhandlingen 
”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - vårdpersonals och volontärers erfa-
renhet och behov av stöd”, Manuela Schmidt disputerade med avhandlingen ”Persons 
who frequently use psychiatric emergency services” och Marina Sjöberg disputerade 
med avhandlingen "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: äldre personers 
upplevelser samt dokumentation i patientjournalen". Forskningsplattformen gratulerar 
samtliga till en stor och väl genomförd prestation! 

Malin Sundström    Marina Sjöberg   

Helena Larsson    
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MARINA SJÖBERG anställdes i februari 2015 och var inskri-
ven som doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet. Av-
handlingen har fokus på äldre personers upplevelse av existen-
tiell ensamhet. Marina disputerade 2020. 

Handledare: Anna-Karin Edberg och Ingela Beck, HKR samt 
Ingrid Bolmsjö, Malmö universitet.

Doktorander

HELENA LARSSON anställdes i mars 2015 och var inskriven 
som doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet. Doktors-
avhandlingen har fokus på närståendes erfarenheter av äldre per-
soners existentiella ensamhet. Helena disputerade 2020. 

Handledare: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist, HKR 
samt Christine Kumlien och Margareta Rämgård, Malmö uni-
versitet.

MARIA KLÄFVERUD anställdes i oktober 2012 och är in-
skriven som doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. Doktors avhandlingen har fokus på barns 
upplevelser av kontakten med ett Barnahus och med de oli-
ka professioner som barnet träffar. Maria har för närvarande       
studieuppehåll och planerar att disputera 2021. 

Handledare: Torbjörn Hjort, Maria Bangura-Arvidsson och 
Vesa Leppänen, Lunds universitet samt Ann-Margreth Olsson. 
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MALIN SUNDSTRÖM anställdes i februari 2016 och var in-
skriven som doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet. 
Avhandlingen har fokus på anställdas erfarenheter av äldre per-
soners existentiella ensamhet. Malin disputerade 2020. 

Handledare: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist, HKR 
samt Margareta Rämgård, Malmö universitet.

MANUELA SCHMIDT anställdes i februari 2016 och var in-
skriven som doktorand i hälsovetenskap med inriktning omvård-
nad vid Lunds universitet.  Avhandlingen har fokus på personer 
som upprepade gånger uppsöker psykiatrisk akutmottagning. 
Manuela disputerade 2020. 

Handledare: Ann-Christine Janlöv och Pernilla Garmy, HKR 
samt Sigrid Stjernswärd, Lunds universitet. 

CHRISTINE ETZERODT LAUSTSEN anställdes i septem-
ber 2017 och är inskriven som doktorand i hälsovetenskap vid 
Lunds universitet. Doktorsavhandlingen har fokus på profes-
sioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
området åldrande och hälsa. 

Handledare: Maria Haak, Pia Petersson och Albert Westergren, 
HKR.
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GITA HEDIN anställdes i augusti 2018 och är inskriven som    
doktorand i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. Avhand-
lingen har fokus på sömn, medie vanor, stillasittande och fysisk 
aktivitet hos ungdomar. 

Handledare: Pernilla Garmy, Albert Westergren och Peter        
Hagell, HKR samt Annika Norell Clarke, Karlstads universitet 
och Hanne Tönnesen, Lunds universitet.

ANNA NIVESTAM anställdes i september 2018 och är in-
skriven som doktorand i hälsovetenskap vid Lunds universitet.     
Avhandlingen har fokus på hälsofrämjande aspekter av preven-
tiva hembesök till seniorer, från flera perspektiv.

Handledare: Maria Haak, Pia Petersson och Albert Westergren, 
HKR.

TIDE GARNOW påbörjade sina doktoranstudier under vår-
terminen 2020 och är inskriven som doktorand i vårdvetenskap 
vid Högskolan Kristianstad. Avhandlingen har fokus på exis-
tentiell ensamhet och ledsenhet hos ungdomar. 

Handledare: Pernilla Garmy, Anna-Karin Edberg och Eva-Lena 
Einberg, HKR. 

SARAH FORSBERG anställdes i januari 2019 och är inskri-
ven som doktorand i mat- och måltidsvetenskap vid Köpen-
hamns universitet. Avhandlingen har fokus på att utveckla s.k. 
fingerfoods för ökad matglädje, självständighet och välmående 
bland äldre personer med motoriska ätsvårigheter. 

Handledare: Karin Wendin, Viktoria Olsson, Maria Nyberg, 
Elisabet Rothenberg och Albert Westergren, HKR. 
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FORSKNINGSPLATTFORMEN SOM 
MÖTESPLATS 
Arbetsmöten och seminarier 
Forskningsplattformen har under 2020 haft sju arbetsmöten med representanter från 
de olika forskningsprojekten. Arbetsmötena har fokuserat på verksamhetens genom-
förande och inriktning samt kommande aktiviteter. Vi har dessutom haft fyra interna 
seminarier som har haft fokus på Personcentred Practice Framework, Hälsovetenskap-
lig forskning och FN:s globala hållbarhetsmål, GDPR- Dataskyddsförordningen och   
Hälsoekonomisk utvärdering i hälsovetenskaplig forskning. 

Öppna seminarier
Under året har Forskningsplattformen anordnat två seminarier med fokus på Person-
centrering och Existentiell hälsa, som har varit öppna för alla intresserade. De öppna 
seminarierna har främst samlat deltagare från Högskolan Kristianstad, men även  per-
soner från Region Skåne och omgivande kommuner. 
 
Populär föreläsning om personcentrering
Nästan 50 personer kom den 16 januari för att lyssna på Kirsti Skovdahl, professor vid 
universitet Sørøst-Norge, campus Drammen, som gav en föreläsning inom området 
personcentrering. 

Ett webbinarium om Existentiell hälsa 
Den 6 november delade Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingsledare, Qulturum, Region 
Jönköpings län och Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
om sina kunskaper och erfarenheter av existentiell hälsa, bland annat av samtalsgrup-
per för patienter, invånare och personal.

Kirsti Skovdahl 
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DET VETENSKAPLIGA RÅDET
Det vetenskapliga rådet har sammanträtt vid sju tillfällen under 2020. Rådet består av 
interna representanter för de hälsovetenskapliga ämnena inom Fakulteten för Hälso-
vetenskap samt externa ledamöter. Rådets uppgifter består främst av bedömningar av-
seende den vetenskpliga kvaliteten i ansökningar och återrapporteringar av pågående 
forskningsprojekt. 
 
Under 2020 har det vetenskapliga rådet bestått av de interna ledarmöterna: Peter Ha-
gell, vårdvetenskap, Petra Lilja Andersson, vårdvetenskap och Maria Haak, hälsove-
tenskap. Externa ledamöter har varit Jimmy Jensen, psykologi, Elisabeth Rothenberg, 
näringslära, HKR, Maria Nyberg, mat- och måltidsvetenskap, HKR och Cecilia Fager-
ström, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. 

SAMVERKAN, SAMARBETE & 
BRUKARMEDVERKAN
Ett av syftena med forskningsplattformen är att Region Skåne, kommunerna och Hög-
skolan Kristianstad samverkar och samarbetar med varandra kring relevant forskning. 
Därigenom forskas det ”med” och inte ”på” verksamheterna. Alla projekt inom forsk-
ningsplattformens paraply har även någon form av brukarmedverkan. Det kan exem-
pelvis vara ett brukarråd/styrgrupp, där brukarrådet tillsammans med forskarna ut-
vecklar en gemensam modell.  Ytterligare ett exempel är referensgrupper som används 
som ”bollplank” för hur studierna utvecklas och tillför bra tankar kring resultatet. Ett 
tredje exempel är att verksamhetsledare medverkar i projekt genom aktivt deltagande 
i problematisering, planering, upplägg samt genomförande och därmed bildar en länk 
mellan forskarna och verksamheterna. Även forskningsplattformens samordnings-
grupp med representanter från de olika verksamheterna är en form av brukarmedver-
kan och ledarmöterna leder arbetet på ett strategiskt och övergripande plan.  

Samverkan sker även inom Högskolan Kristianstad. Samarbetet med PRO-CARE    
(Patient Reported Outcomes – Clinical Assessment, Research and Education for Health 
and Quality of Life) har utökats genom att plattformen var medarrangör till Nationell 
workshop i Psykometri och Metrologi inom hälsovetenskaperna både 2018 och 2019. 
2020 fick workshopen dessvärre ställas in p.g.a. pandemin.  
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EKONOMISK REDOVISNING 2020

IB=Ingående balans
UB=Utgående balans
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VAD HÄNDER  2021?
Vi ser fram emot ett nytt spännande år med tillförsikt. Året kommer att innebära nya 
möjligheter och utmaningar, inte minst med tanke på den pågående Coronapandemin. 

Med tanke på att fyra doktorander disputerade under 2020 ser vi särskilt fram emot att 
i början av året få välkomna fyra nya doktorander, Marie Jönsson, Anne-Lie Larsson, 
Fredrik Gasser och Daniella Dinse. Vi ser också fram emot att kunna utlysa ytterligare 
doktorandtjänster under 2021.

Vi kan också se fram emot intressanta fredagsseminarier t.ex. med:
• Bengt Kristensson Uggla professor i filosofi, kultur och företagsledning, vid Åbo 

akademi och med kopplingar till GPCC, centrum för personcentrerad vård vid 
Göteborgs Universitet. Bengt kommer att föreläsa utifrån sin bok ”En strävan efter 
sanning. Vetenskapens teori och praktik (Studentlitteratur, 2019)

• Jonna Bornemark, professor i filosofi, centrum för praktisk kunskap, vid Söder-
törns högskola. Jonna är bland annat känd för att ha skrivet boken ”Det omätbaras 
renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” (Volante, 2018).

• Miriam Thegel (PhD), postdoktor vid Uppsala universitet som kommer att hålla i 
en workshop med fokus på ”att bli klar i tid”. Miriam har delat med sig av sina tan-
kar och erfarenheter i boken ”Bli klar i tid och må bra på vägen” (Burman, Natur 
& Kultur, 2016).

Med tillförsikt ser vi också fram emot fler fysiska möten, inte minst doktorandsemi-
narier, kanske hösten 2021. Men, vi har också tagit lärdom av att möten online många 
gånger kan vara ett mycket bra alternativ. Det gäller framöver att komma på, vilka mö-
ten lämpar sig bäst för att genomföras online och vilka lämpas bäst för fysiska möten. 
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PUBLIKATIONER 2020
Forskningsplattformen har ett nära samarbete med andra miljöer inom HKR och de 
publikationer som även redovisas inom ramen för dessa miljöer är specifikt markerade 
enligt följande: A= PRO-CARE, B=MHS, C=Cyphisco, D= GRIP, E=OHAL. Namnet 
på de medarbetare som ingår i forskningsplattformens verksamhet är understrukna.

Vetenskapliga referensbedömda publikationer   
Publicerade
AArgento, D., Einarson, D., Mårtensson, L., Persson, C., Wendin, K., & Westergren, 

A. (2020). Integrating Sustainability in Higher Education: A Swedish Case. Inter-
national Journal of Sustainability in Higher Education, 21(6), 1131-1150. http://
dx.doi.org/10.1108/IJSHE-10-2019-0292 

BBerge, I., Barenfeld, E., Dahlin-Ivanoff, S., Haak, M., & Lood, Q. (2020). Chal-
lenging oneself on the threshold to the world of research - frail older people's 
experiences of involvement in research. BMC Geriatrics, 20(1), 410. https://doi.
org/10.1186/s12877-020-01817-z 

CBerglund Melendez, A., Malmsten, M., Einberg, E. L., Clausson, E., & Garmy, P. 
(2020). Supporting Students with Neurodevelopment Disorders in School Health 
Care-School Nurses' Experiences. International Journal of Environmental Re-
search and Public Health, 17(16). https://doi.org/10.3390/ijerph17165752 

CBorgman, S., Ericsson, I., Clausson, E., & Garmy, P. (2020). The Relationship Bet-
ween Reported Pain and Depressive Symptoms Among Adolescents. Journal of 
School Nursing, 36(2), 87-93. https://doi.org/10.1177/1059840518787007 

Boork, M., Nordén, J., Nilsson Tengelin, M., & Wendin, K. (2020). Sensory Evalua-
tion of Lighting: A Methodological Pilot. LEUKOS, 1-17. https://doi.org/10.1080/1
5502724.2020.1813037 

Collin, S.-O. Y., & Schmidt, M. (2020). Does Education Influence Students' Moral 
Orientation? A Survey of Business Students at a Swedish University. Issues in 
Educational Research, 30(1), 35-57.  

Cuesta, M., German Millberg, L., Karlsson, S., & Arvidsson, S. (2020). Welfare 
technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation 
of welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(sup1), 
1835138. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1835138 

Eriksson, T., & Janlöv, A.-C. (2020). Is measuring results in social services possible? 
The lived experiences of professionals in key positions. Nordic Social Work Re-
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search, 1-12. https://doi.org/10.1080/2156857X.2020.1750466 
CEkman, H., Pettersson, A., Jakobsson, L., & Garmy, P. (2020). A cross-sectional 

study of distress: A cancer response. Nursing Open, 7(3), 850-856. https://doi.
org/10.1002/nop2.460 

CGarmy, P. (2020). Making Your School Nurse Philosophy Visible. SAGE Open Nurs, 
6, 2377960820902958. https://doi.org/10.1177/2377960820902958 

CGarmy, P., & Forsberg, A. (2020). The Career Core of Successful Scientific Leaders 
in Nursing - Their Motivators and Strategies. Journal of Healthcare Leadership, 
12, 49-57. https://doi.org/10.2147/jhl.S255093 

CHedin, G., Norell-Clarke, A., Hagell, P., Tønnesen, H., Westergren, A., & Garmy, 
P. (2020). Facilitators and Barriers for a Good Night's Sleep Among Adolescents. 
Frontiers in Neuroscience, 14, 92. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00092 

CHedin, G., Norell-Clarke, A., Hagell, P., Tønnesen, H., Westergren, A., & Garmy, 
P. (2020). Insomnia in Relation to Academic Performance, Self-Reported Health, 
Physical Activity, and Substance Use Among Adolescents. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 17(17). https://doi.org/10.3390/
ijerph17176433 

CHena, M., & Garmy, P. (2020). Social Jetlag and Its Association With Screen Time 
and Nighttime Texting Among Adolescents in Sweden: A Cross-Sectional Study. 
Frontiers in Neuroscience, 14, 122. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00122 

CHerrström, K., Larsson, S., Einberg, E. L., Nilsson, M., Blomqvist, K., & Garmy, P. 
(2020). Assessment of Search Strategies in Literature-Review-Based Candidate 
Theses Within a Nursing Program. Advances in Medical Education and Practice, 
11, 71-77. https://doi.org/10.2147/amep.S227547 

CKasearu, K., Olsson, A.-M. E., Sisplane, A., & Vuga Bersnec, J. (2020). Military 
families in EStonia, Slovenia and Sweden: similarities and differences. Contem-
porary Military Challenges, 22, 69–88. https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.
CMC.22.2.0

CKjellgren, A., Norell-Clarke, A., Jonsson, K., & Tillfors, M. (2020). Does flota-
tion-rest (restricted environmental stimulation technique) have an effect on 
sleep? European Journal of Integrative Medicine. https://doi.org/10.1016/j.eu-
jim.2019.101047

BLarsson, H., Rämgård, M., Kumlien, C., & Blomqvist, K. (2020). Spouses' existential 
loneliness when caring for a frail partner late in life - a hermeneutical approach. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 
1734166. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1734166 

A,BLaustsen, C. E., Petersson, P., Westergren, A., & Haak, M. (2020). Exploring health 
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professionals´ experiences of being involved in a research project. Knowledge 
Management Research & Practice, 1-9. https://doi.org/10.1080/14778238.2020.17
62253 

Litsfeldt, S., Ward, T. M., Hagell, P., & Garmy, P. (2020). Association Between Sleep 
Duration, Obesity, and School Failure Among Adolescents. Journal of School 
Nursing, 36(6), 458-463. https://doi.org/10.1177/1059840520901335 

CLundgren, J., Norell-Clarke, A., Hellström, I., & Angelhoff, C. (2020). Adolescents' 
Experiences of Staying Overnight at Family-Centered Pediatric Wards. SAGE 
Open Nursing, 6, 2377960819900690. https://doi.org/10.1177/2377960819900690 

A,BNivestam, A., Westergren, A., Petersson, P., & Haak, M. (2020). Factors associa-
ted with good health among older persons who received a preventive home visit: 
a cross-sectional study. BMC Public Health, 20(1), 688. https://doi.org/10.1186/
s12889-020-08775-6 

A,BNivestam, A., Westergren, A., Petersson, P., & Haak, M. (2020). Promote social 
participation among older persons by identifying physical challenges - An im-
portant aspect of preventive home visits. Archives of Gerontology Geriatrics, 93, 
104316. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104316 

Nyberg, M., Olsson, V., & Wendin, K. (2020). Reasons for eating insects? Respon-
ses and reflections among Swedish consumers. International Journal of Gast-
ronomy and Food Science, 22, 100268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.
ijgfs.2020.100268 

Nyberg, M., Olsson, V., & Wendin, K. (2021). ‘Would you like to eat an insect?’—
Children's perceptions of and thoughts about eating insects. International Jour-
nal of Consumer Studies, 45(2), 248-258. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/
ijcs.12616 

BNyström, A., Petersson, K., & Janlöv, A. C. (2020). Being Different but Striving to 
Seem Normal: The Lived Experiences of People Aged 50+ with ADHD. Issues in 
Mental Health Nursing, 41(6), 476-485. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.169
5029 

BOlsson Möller, U., Olsson, I. M., Sjövall, K., Beck, I., Rydén, L., & Malmström, M. 
(2020). Barriers and facilitators for individualized rehabilitation during breast 
cancer treatment - a focus group study exploring health care professionals' ex-
periences. BMC Health Services Research, 20(1), 252. https://doi.org/10.1186/
s12913-020-05107-7 

BOlsson Möller, U., Pranter, C., Hagelin, C. L., Beck, I., Malmström, M., Fürst, C. J., 
& Rasmussen, B. H. (2020). Using Cards to Facilitate Conversations About Wis-
hes and Priorities of Patients in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative 
Nursing, 22(1), 33-39. https://doi.org/10.1097/njh.0000000000000607 
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CSandlund, C., & Norell-Clarke, A. (2020). Is it more about mood than about sleep? : 
an investigation into moderators and mediators of treatment response to cognitive 
behavioural therapy for insomnia. Journal of Sleep Research, 29, 143–143.

B,CSchmidt, M., Garmy, P., Stjernswärd, S., & Janlöv, A. C. (2020). Professionals' 
Perspective on Needs of Persons Who Frequently Use Psychiatric Emergency 
Services. Issues Mental Health Nursing, 41(3), 182-193. https://doi.org/10.1080/016
12840.2019.1663565 

B,CSchmidt, M., Stjernswärd, S., Garmy, P., & Janlöv, A. C. (2020). Encounters with 
Persons Who Frequently Use Psychiatric Emergency Services: Healthcare Pro-
fessionals' Views. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 17(3). https://doi.org/10.3390/ijerph17031012 

Schmidt, M., & Uman, T. (2020). Experiences of acute care by persons with men-
tal health problems: An integrative literature review. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 27(6), 789-806. https://doi.org/10.1111/jpm.12624 

ASharratt, N. D., Agius, J. C., Davies, G., Mehendale, F. V., Hagell, P., & Persson, M. 
(2020). Equality in cleft and craniofacial care. Plastic and Aesthetic Research, 7, 
35. https://doi.org/10.20517/2347-9264.2020.99 

CSollerhed, A. C., Horn, A., Culpan, I., & Lynch, J. (2020). Adolescent physical acti-
vity-related injuries in school physical education and leisure-time sports. Journal 
of international Medical research, 48(9), 0300060520954716

BTennigkeit, J., Feige, T., Haak, M., Hellqvist, C., Seven Ü, S., Kalbe, E., Schwarz, J., 
Warnecke, T., Tönges, L., Eggers, C., & Loewenbrück, K. F. (2020). Structured 
Care and Self-Management Education for Persons with Parkinson's Disease: Why 
the First Does Not Go without the Second-Systematic Review, Experiences and 
Implementation Concepts from Sweden and Germany. Journal of Clinical Medi-
cine, 9(9). https://doi.org/10.3390/jcm9092787 

AUman, T., Edfors, E., & Jakobsson, L. (2020). Cultural Diversity in Nursing Teams: 
Triggers, Team Process and Contingencies. International Journal of Health Pro-
fessions, 7(1), 90-100. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/ijhp-2020-0009 

CWarghoff, A., Persson, S., Garmy, P., & Einberg, E. L. (2020). A Focus Group Inter-
view Study of the Experience of Stress amongst School-Aged Children in Swe-
den. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11). 
https://doi.org/10.3390/ijerph17114021 

Wendin, K., & Undeland, I. (2020). Seaweed as food – Attitudes and preferences 
among Swedish consumers. A pilot study. International Journal of Gastro-
nomy and Food Science, 22, 100265. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.
ijgfs.2020.100265 
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AWestergren, A., Behm, L., Lindhardt, T., Persson, M., & Ahlström, G. (2020). 
Measuring next of kin's experience of participation in the care of older people 
in nursing homes. PLoS One, 15(1), e0228379. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0228379 

AWestergren, A., & Melgaard, D. (2020). The Minimal Eating Observation Form-
II Danish Version: Psychometric and Metrological Aspects. Journal of Nursing 
Measurement, 28(1), 168-184. https://doi.org/10.1891/jnm-d-18-00084 

E-pub ahead of print/in press
ABrogårdh, C., Lexell, J., & Westergren, A. (2020). Psychometric properties of the 

Walking Impact Scale (Walk-12) in persons with late effects of polio: Walk-12 - 
Psychometric properties. PM&R. https://doi.org/10.1002/pmrj.12403 

A,BNivestam, A., Petersson, P., Westergren, A., & Haak, M. (2020). Older person’s 
experiences of benefits gained from the support and advice given during preven-
tive home visits. Scandinavian Journal of Caring Sciences. https://doi.org/10.1111/
scs.12923 

CPersson, S., Warghoff, A., Einberg, E. L., & Garmy, P. (2020). Schoolchildren's 
experience of pain-A focus group interview study. Acta Paediatrica. https://doi.
org/10.1111/apa.15493 

BSundström, M., Blomqvist, K., & Edberg, A. K. (2020). Being a volunteer encoun-
tering older people's loneliness and existential loneliness: alleviating loneliness 
for others and oneself. Scandinavian Journal of Caring Science. https://doi.
org/10.1111/scs.12869 

Accepterade för publicering
AWestergren, A., Ahlström, G., Persson, M., & Behm, L. (2020). Next of kin partici-

pation in the care of older persons in nursing homes: A pre-post non-randomised 
educational evaluation, using within-group and individual person-level compari-
sons. PLoS One, 16(1), e0244600. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244600

Inskickade för publicering
B,CEinberg, E-L., Golsäter, M., & Clausson, E. K. Schoolchildren’s voices of health-

promoting factors. 
AForsberg, S., Westergren, A., Wendin, K., Rothenberg, E., Bredie, W., & Nyberg, 

M. Perceptions and attitudes about eating with the fingers – An explorative study 
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among older adults with motoric eating difficulties, relatives and professional ca-
regivers.
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BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKT

Barn i barnahus
Ann-Margreth E. Olsson och Maria Kläfverud. 

Sedan 2011 bedrivs forskningsstudien Barn i Barnahus – Tvärvetenskaplig studie ur 
barnperspektiv i samarbete med Barnahuset Nordöstra Skåne, Barn- och ungdoms-
medicinska kliniken, Centralsjukhuset Kristianstad samt socialtjänsten i Kristianstad, 
Östra Göinge, Bromölla, Osby och Hässleholm.
 
Inom ett Barnahus samarbetar socialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri, rättsmedicin, 
polis och åklagare när ett barn misstänks vara utsatt för brott. Det kan handla om miss-
tanke om misshandel, sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott eller att barnet blivit 
vittne till brottsliga gärningar. Barnet kallas till Barnahuset för förhör, ev. medicinsk 
undersökning och för att säkra barnets behov av skydd. Barnahuset kommer in i det 
initiala skedet av polisens förundersökning respektive socialtjänstens förhandsbedöm-
ning/utredning om vad som är bäst för barnet.

Syftet med studien är att utforska barns möte med Barnahus. I studien utforskas a) hur 
barn kan uppleva att besöka Barnahus och det som barnet är med om före, under och 
efter besöket b) vilka behov som uppstår i kontakt med Barnahus och de undersök-
ningar som genomförs samt c) barns delaktighet – att bemöta barnen både som offer 
för misstänkt brott och som aktörer i sina egna liv. I studien har därvid genomförts 
flera delstudier.

Till forskningsprojektet är en doktorand i socialt arbete knuten; Maria Kläfverud. Hen-
nes avhandlingsarbete befinner sig i slutfasen och hon planerar att disputera under 
2021. I avhandlingen lyfts fram perspektivet från dem som inte ingår i Barnahusets pro-
fessionella samverkan utan besöker Barnahuset: barn, föräldrar och så kallade trygg-
hetspersoner. Det senare är personer från t.ex. barnets förskola eller skola, som barnet 
känner sig trygg med. Trygghetspersonen följer med barnet vid besöket på Barnahus 
när vårdnadshavare inte får följa med p.g.a. att brottsmisstanke eller nära relation med 
brottsmisstänkt person.
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Brukarmedverkan  
Albert Westergren,  Maria Haak,  Pia Petersson och Christine Etzerodt Laustsen.

Aktivt och hälsosamt åldrande, och utmaningarna i välfärdssystemet, kräver nya lösningar. 
Brukarmedverkan i forskning förespråkas som ett sätt att möta dessa behov. Forskning 
om effekterna av brukarmedverkan är dock sparsam. En kunskapslucka som det aktuella 
forskningsprogrammet UserAge tar sig an. Att involvera de som kan ha nytta av forsk-
ningens resultat brukar ses som en fördel. Men är det verkligen så och hur maximerar man 
i så fall effekten av brukarnas medverkan? Fokus för UserAge-programmet är att studera 
brukarmedverkan i forskning där brukare kan definieras som kunskapsanvändare. Till bru-
karna räknas inte enbart äldre och deras närstående utan alla som kan ha potentiell nytta 
av resultat från forskning om åldrande och hälsa. Det kan till exempel handla om personal 
inom vård- och omsorgssektorn, medlemmar i intresseorganisationer, industri- och medi-
erepresentanter, beslutsfattare från kommun- till riksnivå och politiker.

Med brukarmedverkan i forskning avses medverkan som går utöver att enbart svara på 
enkäter, genomgå tester eller bli intervjuad. Istället för att vara ett studieobjekt är brukaren 
delaktig och aktiv på olika nivåer i forskningsprocessens samtliga delar. Forskning med 
brukarmedverkan kan därför ses som ett aktivt partnerskap mellan forskarna och de perso-
ner som forskningen berör.

Målet med forskningsprogrammet är bl.a. att:
• Maximera effekterna av brukarnas medverkan
• Förbättra kvaliteten i forskning om och med brukarmedverkan
• Öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra
• Utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar 

verksamheter och resultat

Programmet som helhet drivs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversi-
tetet och Högskolan Kristianstad, och koordineras från Lunds universitet, med stöd från 
Forte (2017-2022). De olika noderna har olika utgångspunkt för studier av brukarmedver-
kan, t.ex. har man vid Göteborgs Universitet fokus på sköra äldre personer, vid Linnéuni-
versitetet på anhöriga och vid Högskolan Kristianstad på verksamhetsföreträdare. Verk-
samhetsföreträdare kommer i huvudsak från Skåne Nordost; de sju olika kommunerna, 
sjukhusen och primärvården.
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Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra 
äldre personer, (LONE-studien)
Anna-Karin Edberg, Ingela Beck, Kerstin Blomqvist, Marina Sjöberg, Helena Lars-
son och Malin Sundström. Externa medarbetare: Ingrid Bolmsjö (Mau), Margaretha    
Rämgård (Mau), Ingalill Rahm Hallberg (senior professor LU) och Birgit Holritz Ras-
mussen (Palliativt utvecklingscentrum).

Existentiell ensamhet är en djupare form av ensamhet, en känsla som kan komma och 
gå, och hör ofta samman med förluster, mening och meningsskapande. En av vårdper-
sonalens största utmaningar är att samtala med människor om existentiella aspekter 
som rör såväl livet som döden och döendet. Samtidigt lyfter svårt sjuka eller äldre pa-
tienter/vårdtagare upp vikten av att få prata om dessa frågor. Vi har idag kunskap om 
att omsorgen om människor som befinner sig i livets slut är existentiellt utmanande, då 
döendet och döden är ständigt närvarande. Tidigare forskning har främst relaterat exis-
tentiell ensamhet till lidande, snarare än att se existentiell ensamhet som ett kontinuum, 
som även kan vara hälsofrämjande om det bemöts och bejakas på rätt sätt. Existen-
tiell ensamhet är dock ett mångtydigt begrepp som behöver förtydligas, och projektets 
övergripande syften har varit att 1) undersöka begreppet existentiell ensamhet, hur det 
definieras, avgränsas och ger sig till uttryck, samt 2) hur existentiell ensamhet upplevs 
av patienter/vårdtagare och deras närstående samt 3) hur personal inom olika vårdverk-
samheter möter existentiell ensamhet. 

Datainsamlingen har bestått av litteraturstudier, individuella- och fokusgruppsinter-
vjuer med äldre personer, närstående, personal och volontärer, granskningar av äldre 
personers journaler inom palliativ vård samt enkäter till anhörigkonsulenter och chefer 
inom kommunal vård och omsorg. Huvudprojektet avslutades i december 2020 och un-
der året har samtliga doktorander disputerat; Helena Larsson i mars, Malin Sundström i 
april och Marina Sjöberg i december. Projektet har legat till grund för 15 vetenskapliga 
publikationer som är antingen publicerade eller inskickade för publikation. Därutöver 
har projektet lett till ett stort antal presentationer och populärvetenskapliga publikatio-
ner och fått stor uppmärksamhet i media. LONE-studien har även varit utgångspunkt 
för en EU-finansierad studie, ALONE, som syftar till att utveckla en utbildning om 
existentiell ensamhet till vårdpersonal i Italien, Rumänien, Polen, Litauen och Sverige.

Förutom finansiellt stöd från Forskningsplattformen har studien finansierats av externa 
anslag från Vårdalstiftelsen, Crafoordska stiftelsen, Gyllenstiernska Krapperupsstif-
telsen och Greta och Johan Kocks stiftelse samt av Högskolan Kristianstad och Malmö 
universitet.



38

Fingerfoods - en väg till ökad matglädje, ökad 
självständighet och ökat välmående bland äldre 
Karin Wendin, Sarah Forsberg, Viktoria Olsson, Maria Nyberg, Elisabet Rothenberg 
och Albert Westergren.

Andelen äldre i befolkningen ökar och många äldre lider av undernäring. Det innebär 
sämre hälsa och att sjukdomar tar längre tid att bli frisk ifrån. Det innebär lidande för 
den som drabbas och höga kostnader för samhället. Forskning har visat att ätsvårig-
heter och svårigheter att hantera bestick är vanligt i flera grupper i samhället och med 
åldern ökar andelen individer som har svårt att äta själv. Stroke, demenssjukdom, artros 
i fingrar och händer är vanliga orsaker. Dessutom finns flera personer som på grund 
av skakningar och svagheter i armar, händer och fingrar inte kan hantera bestick och 
andra äthjälpmedel.

Projektet ämnar att utveckla så kallade fingerfoods för att möta behoven av energi och 
näring, det vill säga mat som äts direkt med händerna och fingrarna utan att använda 
någon form av bestick. Den sociala acceptansen för att äta mat som hamburgare är hög, 
men att äta traditionell mat med händerna är låg. Projektet ämnar även att fokusera på 
den sociala acceptansen.

Att äta med händer och fingrar kan avhjälpa en stor del av de nämnda ätproblemati-
kerna. Väl utvecklade och socialt accepterade fingerfoods kan motverka undernäring 
genom att de är motoriskt enkla att föra till munnen, ger en sinnesupplevelse inte bara 
genom lukt och smak, utan även genom att använda känselsinnet via händerna. Finger-
foods kan bidra till ökad autonomi och medverka till glädje inför och under måltiderna. 
Fingerfoods kan också verka inkluderande då även de med ätsvårigheter kan vara en 
del av en måltidsgemenskap.



39

Preventiva hembesök till äldre personer
Staffan Karlsson, Pia Petersson, Albert Westergren, Anna Nivestam, Maria Haak och
Joakim Ekstrand samt externa medarbetare från Region Skåne och kommunerna  
nordost.

Preventiva hembesök till seniora personer som bor hemma har varit framgångsrika 
genom att ge ökad trygghet till äldre, minskat vårdbehov och minskade sjukvårdskost-
nader. För att uppnå sådana resultat krävs dock att dessa besök är strukturerade på ett 
visst sätt och att uppföljningar genomförs. I Nordöstra Skåne bedrivs projektet ”pre-
ventiva hembesök (Pre-H)” i vilket vi har utvecklat en gemensam modell för besöken 
och utvärdering av implementeringen av modellen. Inom ramen för Pre-H har ett di-
gitalt bedömnings-, rådgivnings- och beslutsstöd utvecklats. Forskningsplattformen
för Hälsa i Samverkan har sedan länge ett nära och formaliserat samarbete mellan de
sju kommunerna Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp 
och Hörby, primärvården Region Skåne, samt sjukhusen i Kristianstad och Hässle-
holm. De grundläggande förutsättningarna för att tillsammans utveckla, implementera 
och utvärdera den gemensamma modellen för förebyggande hembesök är alltså opti-
mala. Genom att beskriva modellen för förebyggande hembesök och hur implemente-
ring av modellen kan ske (möjligheter såväl som hinder) är intentionen att modellen ska
kunna överföras till andra verksamheter. Det kommer i framtiden även att bli allt vik-
tigare med datainsamling runt de projekt som förebygger ohälsa hos äldre samt vilka
effekter detta ger både för individer och samhälle. Projektet är mycket värdefullt för
det fortsatta e-hälsoarbetet och utvecklingen av förebyggande vård avseende äldre per-
soners hälsa. Pre-H är även betydelsefullt ur ett epidemiologiskt perspektiv då respek-
tive kommun får ett säkert underlag för planeringen av framtida vård och omsorg inom 
ramen för en större satsning på E-hälsa. Även om det främst är de äldre personerna som 
kommer att omfattas av modellen och är de som kommer att ha störst nytta av projektet, 
kommer även kommunerna, primärvård och sjukvård att få bättre grundade beslutsun-
derlag för en framtida vård och omsorg. Projektet Pre-H utgör en del i Region Skånes 
”reference site” under EUs ”EIP-AHA (European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing)”. Pre-H utgör också en datainsamlingsnod i det större forskningspro-
grammet UserAge. 
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Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos 
ungdomar
Pernilla Garmy, Tide Garnow, Eva Clausson, Eva-Lena Einberg, Erika Hansson och 
Ann-Christin (Lollo) Sollerhed

I projektet riktas blicken mot ungdomars existentiella hälsa. Det kan handla om hur 
barn och ungdomar resonerar kring vilka strategier de använder och vilka strategier de 
önskar att de skulle använda för att lindra och hantera stress och smärta. Det är av stor 
betydelse att tillsammans med ungdomar och skolsköterskor utforska hälsofrämjande 
faktorer och strategier som ökar välmående och främjar hälsa för att minska onödig 
läkemedelsanvändning. 

Under 2020 har sex vetenskapliga artiklar publicerats i projektet, och i fyra av dessa 
har magisterstudenter involverats som medförfattare. Samband mellan smärta och de-
pressiva symtom har undersökts i en artikel. I en annan artikel har samband mellan 
mobbing och självrapporterad hälsa undersökts. I en studie undersöktes ungdomars 
olycksfall i samband med fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. I två artiklar har fo-
kusgruppsintervjuer genomförts med elever på mellanstadiet, och barnens erfarenhet 
av stress och smärta har utforskats. I en annan studie har fokusgruppintervjuer genom-
förts med skolsköterskor för att undersöka deras erfarenheter av att arbeta med elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Det finns ett stort behov av fortsatt forskning som baseras på barns delaktighet. Vidare 
behöver frågor kring existentiell hälsa hos barn och ungdomar utforskas. I projektet 
pågår för tillfället datainsamling och analys av flera studier. I en studie är syftet är att 
undersöka samband mellan ledsenhet och fysiska symtom hos tonåringar. I en annan 
studie undersöks vilka hälsofrämjande strategier som skolsköterskor använder i sitt 
arbete under pandemin. Intervjuer med tonåringar om stress, smärta, ensamhet och 
strategier under pandemin genomförs också.
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Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar
Pernilla Garmy, Albert Westergren, Gita Hedin, Annika Norell Clarke, Peter Hagell 
och Ann-Christin (Lollo) Sollerhed

Ungdomar med problem med sömn har dubblerats sedan slutet av 1980-talet. Sömn-
längden har minskat en ungefär en timma hos barn och ungdomar under de senaste 
hundra åren, samtidigt som medievanor och aktivitetsmönster har förändrats stort. I 
dagens 24-timmarssamhälle sprids arbete och fritid över dygnets alla timmar. Parallellt 
med detta ser vi att förekomsten av övervikt hos barn och vuxna ökar i hela världen. 
Bristfällig fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är associerat med ökade hälsoris-
ker, såsom ökad risk för framtida fetma och kardiovaskulära sjukdomar, osteoporos, 
samt sämre livskvalitet och mental hälsa. Fysiskt aktiva barn lär i högre grad känna 
sin kropp och därmed hantera påfrestningar och smärttillstånd på ett funktionellt sätt. 
Dock är endast en minoritet av dagens ungdomar tillräckligt fysiskt aktiva. Enligt re-
kommendationer från WHO ska barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timme om 
dagen. Resultat från undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” tyder på att ungdomar rör 
sig allt mindre i vardagen, och att stillasittandet i samband med skärmtid ökar (Folk-
hälsomyndigheten 2019).

Under 2020 har fyra vetenskapliga artiklar publicerats i projektet, varav två har invol-
verat mastersstudenter, och två har varit delarbeten i doktorand Gita Hedins forskarut-
bildning. Social jetlag hos tonåringar och dess association med skärmtid och nattliga 
SMS undersöktes i en artikel. I en annan artikel undersöktes samband mellan sömn-
längd, övervikt och skolframgång hos ungdomar. I ytterligare en artikel undersöktes 
samband mellan insomni och skolframgång och självrapporterad hälsa hos ungdomar. 
I en fjärde artikel genomfördes fokusgruppsintervjuer med ungdomar, och här utfors-
kades ungdomarnas erfarenheter av vad som underlättade samt försvårade goda sömn-
vanor. 



42

VI VILL FRAMFÖRA VÅRT INNERLIGA TACK 
FÖR ETT GOTT SAMARBETE UNDER 2020 

TILL
Samordningsgruppen

Andriette Näslund
Anna Nivestam

Anna-Karin Edberg
Cecilia Sahlström

Christine E. Laustsen
Gunnila Marcusson

Gürdal Şahin
Hannie Lundgren

Helena Ståhl
Ingrid Magnusson

Kenneth Persson
Kerstin Mauritzson

Lotta Tyrberg
Madelaine Agosti
Markus Waldén

Maria Haak
Monica Dahl

Patrik Wilhelmsson
Pia Andersson
Serge Padoan

Susanna W. Sjöbring
Viveca Dettmark

 

Albert Westergren, forskningschef  
Fanny Sundquist, forskningsassistent

Forskare och doktorander inom forskningsplattformen

Albert Westergren
Anna Nivestam

Anna-Karin Edberg
Ann-Christin Janlöv

Ann-Christin          
Sollerhed

Ann-Margreth Olsson
Annika Norell Clarke
Christine E. Laustsen
Elisabet Rothenberg

Ellinor Edfors
Erika Hansson

Eva Clausson
Gita Hedin

Helena Larsson
Ingela Beck 

Joakim Ekstrand
Karin Wendin

Kerstin Blomqvist
Malin Sundström
Manuela Schmidt

Maria Haak 
Maria Kläfverud

Maria Nyberg

Marina Sjöberg
Pernilla Garmy

Peter Hagell
Pia Andersson
Pia Petersson

Sarah Forsberg
Staffan Karlsson

Tide Garnow
Viktoria Olsson

TACK!



FORSKNINGSPLATTFORMEN FÖR HÄLSA 
I SAMVERKAN (tidigare Forskningsplatt-
formen för Utveckling av Närsjukvård) har 
funnits sedan 2003 och är ett samarbete 
mellan Region Skåne, Högskolan Kristian-
stad samt de sju kommunerna i Nordöstra 
Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristi-
anstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) 

som tillsammans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattfor-
mens verksamhet var att den forskning som bedrevs skulle ha en deltagarbaserad forsk-
ningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den samordnings-
grupp som beslutar om, och följer upp Plattformens inriktning och verksamhet. 

Verksamhetsperioden 2011–2015 hade delvis en ny inriktning med ett ökat fokus på 
flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: hälsofrämjande vård och 
omsorg, personcentrerad vård och omsorg samt organisation och ledarskap inom vård 
och omsorg. Den forskning som genomfördes bedrevs i nära samarbete med parterna.

Under den nya verksamhetsperioden 2016–2020 ska forskningen som bedrivs präglas 
av en stark forsknings- och forskaretisk medvetenhet och en värdegrund där mångfald, 
jämlikhet, jämställdhet och öppenhet är centrala. Visionen att i samverkan bedriva 
verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till 
ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna med speciellt fokus på:

• Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
• En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsatta och sårbara grupper i vårt samhälle
• En patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
• Utveckling av nya och innovativa lösningar, inklusive E-hälsa


	Verksamhetsberättelse Omslag Digitalt
	Verksamhetsberättelse 2020

