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FORSKNINGSCHEFEN HAR ORDET

Under 2017 har vissa projekt avslutats, medan andra har tillkommit. Vi 
har, i likhet med de senaste åren, ca 10 pågående projekt och flera akti-
va doktorander som ni kan läsa mer om i denna verksamhetsberättelse. 
Vi har under året kunnat tillsätta en doktorandanställning inom ramen 
för projektet UseAge. Anställningen finansieras till största delen av an-
slag från Forte inom ramen för projektet UserAge som drivs i samver-
kan mellan Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Linnéuniversitet 
och Göteborgs universitet. Vi har även, via medel från såväl Högskolan 
Kristianstad och Forskningsplattformen som Malmö universitet, lyckats 
ordna finansiering alla fyra åren för de två doktorander som var finan-
sierade till licentiatexamen inom LONE-projektet. Därutöver har vi lyst 
ut ytterligare två doktorandanställningar fram till licentiatexamen inom 
projekten Sömn, livsstil och mediavanor hos ungdomar och projektet 
Pre-H. Dessa anställningar kommer att tillsättas i början av 2018. 

Vi har under 2017 även kunnat välkomna ännu en kommun som part i 
Forskningsplattformen; Hörby kommun. Det finns även andra kommu-
ner som har visat intresse för forskning i samverkan och vår förhopp-
ning är att vi sakta och säkert kan växa ytterligare under kommande år. 
Under året har också nya avtal skrivits med alla deltagande kommuner, 
vilket innebär att intäkterna ökar från 2 kronor till 3 kronor/invånare och 
år. Processen för medfinansiering från Högskolan Kristianstad har också 
förenklats betydligt, vilket medför att det från 2018 blir enklare att ad-
ministrera forskarnas tid för projekten. 

Forskningsplattformen har också under året genomfört en konferens på 
temat ”Samverkan – forskningsplattformens kärna” som var både välbe-
sökt och uppskattad. Plattformens forskning har även presenterats i en 
rad vetenskapliga publikationer, vid nationella och internationella kon-
ferenser och i media (se vidare under publikationer). Det är också oer-
hört glädjande att den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg 
för äldre personer (SOU 2017:21) hänvisar till forskning som bedrivs vid 
Forskningsplattformen med länk till vår hemsida. Det är ett gott betyg 
på att den forskning som bedrivs har betydelse för planeringen av fram-
tidens vård och omsorg. 
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Jag vill slutligen passa på att tacka alla de fantastiska och hängivna männ-
iskor jag har mött under mina år som forskningschef. Jag började under 
hösten 2010 och har alltså haft förmånen att följa verksamheten under 
hela sju år. Jag vill samtidigt hälsa Albert Westergren varmt välkommen 
som ny forskningschef från den 1 januari 2018 och gratulera honom till 
ett oerhört spännande, utmanande och roligt jobb!      
     

Anna-Karin Edberg
Professor i omvårdnad
Forskningschef
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SAMORDNINGSGRUPPENS  
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Forskningsplattformen Hälsa i samverkan är ett unikt samarbete kring 
utveckling av den vardagsnära vården och omsorgen i nordöstra Skåne. 
Kännetecknet för forskningen är en utvidgad samverkan mellan fors-
kare, offentliga aktörer och verksamhetens intressenter, vilket ökar 
möjligheterna för forskningsresultatens användning i det vardagsnära 
vård- och omsorgsarbetet, med fokus på den enskildes behov. Redan 
betydelsefulla vårdinsatser i kommun och region har utvecklats och 
stärkts med stöd av aktionsforskning med fokus på patienten/brukare/
klienten.

Arbetssättet bygger på att personal och patienter/brukare/klienter är 
direkt involverade i utvecklings- och forskningsprocessen. Målet är 
att underlätta implementering av forskningsresultat direkt i praktiskt 
vårdarbete. De projekt som genomförs ryms under det flervetenskap-
liga paraplyet hälsovetenskap och inom plattformens fyra prioriterade 
forskningsområden: 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 om-
sorg över organisationsgränserna samt utveckling av nya och innovativa 
lösningar, inklusive E-hälsa.

Plattformen leds av en samordningsgrupp med representanter från 
Högskolan Kristianstad, Region Skåne och de sju kommunerna som in-
går i det unika samarbetet för utveckling av den vardagsnära sjukvården 
i nordöstra Skåne. Samordningsgruppen har 4 möten per år. En av upp-
gifterna för Samordningsgruppens medlemmar är att bedöma de idé-
skisser som kommer in till Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan och 
deras relevans för utveckling av vård- och omsorg i nordöstra Skåne.

Lena Persson
Lektor i omvårdnad, vicerektor HKR
Ordförande Samordningsgruppen
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Högskolan Kristianstad
Lena Persson, ordförande
Pia Andersson, repr Hälsa & Samhälle 
Stefan Hellmer, erättare Hälsa & Samhälle 
Kerstin Blomqvist, repr forskare
Sophie Schön Persson, repr doktorander
Malin Sundström, repr doktorander

Region Skåne
Hannie Lundgren, Region Skåne
Christina Wendel, Skånevård Kryh
Annika Kragh Ekstam, Skånevård Kryh
Elin Fahlström, FOU Skånevård Kryh
Serge Padoan, Region Skåne

Adjungerade
Anna-Karin Edberg, forskningschef 
Therese Martinsson, forskningsassistent

Bromölla kommun 
Susanna W. Sjöbring 
Inger Andersson

Hässleholm kommun
Kenneth Persson
Anette Ekenberg

Hörby kommun
Madelaine Agosti

Kristianstad kommun
Lena Hagerman
Anneli Flink

Osby kommun
Helena Ståhl
Andriette Näslund

Perstorp kommun
Patrik Wilhelmsson

Östra Göinge kommun 
Gunilla Marcusson 

Plattformen leds av en samordningsgrupp som 
under 2017 bestått av:
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ÖVERSIKT FORSKNINGSPROJEKT 2017
Den visionen för verksamhetsperioden 2016-2020 är att i samverkan be-
driva 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 och omsorg över organisa-
tionsgränserna

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

Den forskning som bedrivs ska präglas av en stark forsknings- och fors-
karetisk medvetenhet och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jäm-
ställdhet och öppenhet är centrala.

En utförligare beskrivning av projekten finns på sidorna 46-55.

Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa

• Medarbetarskapets roll för en hälsoskapande arbetsplats

Projektet genomförs i nära samarbete med Hässleholms kommun 
och omsorgsverksamheten i Bjärnum, och syftar till att utveckla red-
skap för en hälsoskapande arbetsplats. Frågor som berör chefsskap, 
ledarskap, och medarbetarskap utgör grunden för arbetet i en dialog-
process.

Projektansvarig är Ingemar Andersson, biträdande professor i folk-
hälsovetenskap. Övriga medarbetare är Sophie Schön Persson, dok-
torand, Kerstin Blomqvist, biträdande professor i klinisk omvårdnad, 
samt Petra Nilsson Lindström och Åsa Bringsén, båda universitetslek-
torer i folkhälsovetenskap. I projektet deltar även Pär Pettersson, fil. 
dr. och arbetspsykolog som extern medarbetare.   

• Främja en hälsosam livsstil hos barn med övervikt och fetma

Projektet drivs i samverkan med flera kommuner i nordöstra Skåne 
och syftar till att utvärdera betydelsen av hälsostödjande familjesam-
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tal som intervention till familjer med barn med övervikt/fetma för att 
vända en negativ viktutveckling. 

Projektet omfattar utbildning och handledning till sjuksköterskor 
inom Barnhälsovården i nordöstra Skåne, samt barn med övervikt/
fetma och deras familjer. Datainsamling pågår. Projektansvarig är Eva 
Clausson, universitetslektor i omvårdnad. Övriga medarbetare i pro-
jektet är Gita Hedin, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, och 
Regina Svensson distriktssköterska, Capio Citykliniken, Kristianstad.     

• Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar

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

Projektansvarig är Pernilla Garmy, lektor i omvårdnad. Övriga medar-
betare är Peter Hagell, professor i vårdvetenskap inriktning neurologi 
och Ann-Christin (Lollo) Sollerhed, lektor i idrott och hälsa.

• Munvårdsåtgärder för att minska vårdrelaterad pneumoni

Syftet med projektet är att undersöka om intensifierade munvårdsåt-
gärder perioperativt minskar vård relaterad pneumoni hos personer 
>65 år som genomgår ortopedkirurgisk behandling i nedre extremite-
terna. Studien ska också undersöka om det finns skillnader i munsta-
tus hos de patienter som utvecklar pneumoni respektive inte gör det . 

Projektledare är Pia Andersson, biträdande professor oral hälsa. Öv-
riga medarbetare är Joakim Ekstrand, lektor i nationalekonomi samt 
Sladjana Critén, adjunkt i oral hälsa. 

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

• Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra äldre perso-
ner, LONE-studien

Projektet syftar till att undersöka begreppet existentiell ensamhet; 
hur det definieras, avgränsas och ger sig till uttryck samt hur existen-
tiell ensamhet upplevs av äldre personer, deras närstående och per-
sonal. Projektet syftar även till att undersöka hur personal inom olika 
vårdverksamheter möter och hanterar äldre personers existentiella 
ensamhet.  
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Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad är projektansvarig. De 
forskare som är involverade i projektet från HKR är Ingela Beck, uni-
versitetslektor i omvårdnad, Kestin Blomqvist, bitr. professor i om-
vårdnad samt Malin Sundström, Helena Larsson och Marina Sjöberg, 
universitetsadjunkter och doktorander i projektet. Projektet involve-
rar även forskare från Malmö Högskola, Lunds universitet och Pallia-
tivt utvecklingscentrum.

• Barn i Barnahus
Projektet syftar till att undersöka hur barn kan uppleva att besöka Bar-
nahus och det som barnet är med om före, under och efter besöket, 
vilka behov som uppstår i kontakt med Barnahus och de undersök-
ningar som genomförs, samt barns delaktighet.
Ann-Margreth Olsson, universitetslektor i socialt arbete är projektan-
svarig och övrig  medarbetare är Maria Kläfverud, doktorand i socialt 
arbete. I projektet ingår även socionomer från Kristianstads kommun 
och forskare vid Lunds universitet.

• Brukarmedverkan i forskning (UserAge) Nytt projekt
UserAge fokus är att studera brukarmedverkan i forskning där bru-
kare definieras som kunskapsanvändare. Kunskapsanvändarna (bru-
karna) är verksamhetsföreträdare från de sju olika kommunerna, 
sjukhus och primärvård som är med i framtagandet av Pre-H model-
len. Projektet drivs i samverkan mellan Lunds universitet, Göteborgs 
universitet, Linneuniversitetet och Högskolan Kristianstad med stöd 
från Forte.
Projektansvariga är Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad och 
Albert Westergren, professor i omvårdnad. Övriga medarbetare är 
Pia Petersson, lektor i omvårdnad, Maria Haak, LU, Christine Ezerodt 
Laustsen, doktorand. 

En patientsäker och resurseffektiv vård och 
omsorg över organisationsgränserna 

• Behovsbaserad vårdmodell för patienter som frekvent söker psy-
kiatrisk akutvårdsmottagning

Projektet har inititierats av vuxenpsykiatrin i Kristianstad och syftar
till att utveckla, implementera och testa en behovsbaserad vårdmo-
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dell för patienter som frekvent söker till den psykiatrisk akutvårdsmo-
tagningen. Den första fasen av projektet omfattar en kartläggning av 
patienternas behov.

Projektansvarig är Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap. 
Övriga medarbetare är Ann-Christin Janlöv, biträdande professor i 
omvårdnad, Joakim Ekstrand, universitetslektor i nationalekonomi, 
Ulf Ericsson, docent i arbetsvetenskap, Manuela Schmidt, doktorand, 
samt representanter från psykiatrin vid CSK och i Kristianstads kom-
mun.

• Utvärdering av Cancerrehabiliteringen och Försäkringskassan

Projektet har initierats av Cancerrehabiliteringen vid Centralsjukhuset 
i Kristianstad och Försäkringskassan och syftar till att utvärdera deras 
samarbete kring patienter med cancerdiagnoser. Projektet finansieras 
delvis via externa medel från Samordningsförbundet Skåne i Nordost. 
Liselotte Jakobsson, biträdande professor i omvårdnad är projekans-
varig och övrig medarbetare är Pernilla Garmy, lektor i omvårdnad.

• Cultural diversity in multiprofessional health care teams and its 
outcomes: Processes and consequenses Nytt projekt 

Multiprofessionella hälsoteam, som exempelvis palliativa team eller 
cancerteam, är ett vanligt sätt att organisera arbete i hälsoorganisa-
tioner. Teamen blir mer och mer mångkulturella och liknar den kultu-
rella sammansättning som Sverige idag har. Hur mångkulturellhet i de 
här teamen behandlas och hur arbetskvaliteten påverkas, är ännu ett 
outforskat område, dock finns forskning som visar att accepterande 
ledarskap och arbetsmiljö är nödvändigt för ett fungerande team. Stu-
dien syftar till att undersöka hur kulturell mångfald i multiprofessio-
nella team hanteras av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och 
andra specialister, vilka processer som uppstår i de multiprofessio-
nella teamet och hur ledarskapet inverkar på de processerna och tea-
mets prestation. 

Projektansvarig är Timurs Umans, biträdande professor i företags-
ekonomi. Övriga medarbetare är: Ellinor Edfors, adjunkt i omvårdnad, 
Marina Jogmark, lektor i företagsekonomi, Anna-Karin Edberg, pro-
fessor i omvårdnad samt Serge Padoan, chefläkare Division Kirurgi, 
CSK.      
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Utveckling av nya och innovativa lösningar, 
inklusive E-hälsa

• Preventiva hembesök till äldre personer 

Projektet drivs i samverkan med samtliga sex kommuner i nordös-
tra Skåne, primärvården och sjukhusen Hässleholm och Kristianstad 
och syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en gemen-
sam modell för förebyggande hembesök till äldre personer. Det är ett 
plattformsövergripande projekt som involverar samtliga Forsknings-
plattformen fokusområden.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av ett 15-tal representan-
ter för de deltagande verksamheterna. Från HKR deltar Pia  Petersson 
universitetslektor i omvårdnad (projektansvarig), Albert  Westergren, 
professor i omvårdnad, Joakim Ekstrand, universitetslektor i national-
ekonomi, Caroline  Georgsson och Johan Müllern-Aspegren, externa 
relationer samt Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad. 

• Informationsteknik som stöd i egenvård vid kronisk sjukdom – dia-
betes typ 2.

Projektet syftar till att undersöka hur informationsteknik till personer 
med typ 2 diabetes bör utformas för att ge ett stöd i egenvård för 
att bemästra vardagsproblem. Projektet genomförs i nära samverkan 
med diabetessjuksköterskor från Hässleholms sjukhusorganisation 
och primärvården. 

Kerstin Blomqvist, biträdande professor i omvårdnad är projektansva-
rig. Övriga medarbetare i projektet är Cecilia Gardsten, doktorand, 
Inga-Britt Lindh, universitetslektor i omvårdnad och Erik Chen, docent 
i elektroteknik. Externa medarbetare är Christina Mörtberg, profes-
sor i informatik och Mikael Rask, universitetslektor i vårdvetenskap 
vid Linnéuniversitetet.
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Studentuppsatser

•  Sjuksköterskans upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i 
mötet med äldre personer
Carita Svensson, Ellinor Edfors & Anna-Karin Edberg 

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting vård av äldre. Den är även publicerad som rapport 
2017:1 i Forskningsplattformens rapportserie.

• En skyldighet men inte en självklarhet. Barnhälsovårdssjuksköter-
skans  erfarenhet av att överväga anmälan till socialtjänsten vid 
misstanke om att barn far illa
Ewa Edvardsson, Carolin Johansson & Eva Clausson 

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting mot distrikssköterska. Den kommer att bli publicerad i 
Forskningsplattformens rapportserie under 2018.

• Närståendes upplevelser på vård och omsorgsboende. En kvalitativ 
intervjustudie
Johanna Eriksson, Annika Strömblad, Magdalena Andersson & Ingela 
Beck

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting vård av äldre. Den kommer att bli publicerad i Forsk-
ningsplattformens rapportserie under 2018.

• Omvårdnadspersonals upplevelser av att möta döende äldre per-
soner inom hemvården. En kvalitativ intervjustudie
Jennie Hantoft, Linda Larsson & Ingela Beck

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting vård av äldre. Den kommer att bli publicerad i Forsk-
ningsplattformens rapportserie under 2018.

• “När jag har haft PULS-pass så springer jag till klassrummet och 
känner att jag är jätteglad” En kvalitativ studie om skolbarns be-
skrivningar av självupplevt välbefinnande och fysisk aktivitet i 
skolmiljö
Isabel Fält, Marcus Jangenmo & Åsa Bringsén

Studien är ett examensarbete i Folkhälsovetenskap. Den kommer att 
bli publicerad i Forskningsplattformens rapportserie under 2018.
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• Att undersöka vilka hälsostödjande interventioner som dokumen-
teras i journalen avseende livsstil, kost och fysisk aktivitet i sam-
band med 4-års besöket
Anna Svensson, Mikaela Johansson, Eva Clausson &  Eva-Lena Einberg

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting mot distrikssköterska. Den kommer att publiceras som 
en vetenskaplig artikel.

• Att undersöka omvårdnadspersonalens behov av stöd till närstå-
ende i samarbete med distriktsköterskan vid palliativ vård i särskilt 
boende för äldre personer
Annika Nilsson, Farzana Alam & Pia Petersson

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting mot distrikssköterska. Den kommer att bli publicerad i 
Forskningsplattformens rapportserie under 2018.

• Att undersöka vårdpersonalens behov av stöd i samarbete med 
distriktsköterskan vid vård av palliativa patienter på särskilda bo-
ende
Loredana Andrisan, Anna-Klara Molin & Ingela Beck

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting mot distrikssköterska. Den kommer att bli publicerad i 
Forskningsplattformens rapportserie under 2018.

• Existentiell ensamhet
Carina Rydsten, Charlotta Olsson & Kerstin Blomqvist

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting vård av äldre. Den kommer att publiceras som en veten-
skaplig artikel.

• Preventiva hembesök
Linda Delfin, Albert Westergren & Pia Petersson

Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, inrikting vård av äldre. Den kommer att bli publicerad i Forsk-
ningsplattformens rapportserie under 2018.
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ACHIEVEMENTS 2017 
Under året fick två av Forskningsplattformens forskare ta emot Student-
litteraturs hederspris för boken Omvårdnad & äldre.

Förlagets motivering till priset är:

”För ett heltäckande grundverk som med gedigen veten-
skaplig tyngd avhandlar ett område som är högaktuellt så-
väl idag som under många år framöver. Andelen äldre ökar 
och många lever allt längre med långvariga sjukdomar. 
Detta ställer nya krav på sjuksköterskan och omvårdnaden. 
Boken är helt anpassad till dessa nya förutsättningar där 
de senaste forskningsresultaten kombineras med konkreta 
omvårdnadsåtgärder. Verket är mycket välskrivet, med den 
äldre personen ständigt i centrum.”

Omvårdnad & äldre gavs i augusti ut 
på förlaget Studentlitteratur. Redaktö-
rerna är Kerstin Blomqvist, biträdande 
professor vid Högskolan Kristianstad, 
Anna-Karin Edberg, professor, Högsko-
lan Kristianstad, Marie Ernsth Bravell, 
docent, Jönköping University och Helle 
Wijk, docent, Göteborgs universitet. 

Förutom redaktörerna från Högskolan Kristianstad, återfinns även Pia 
Andersson, Ingela Beck, Pia Petersson och Albert Westergren bland ka-
pitelförfattarna till boken. 

Pernilla Garmy tilldelades under året 200 000 kr från 
Groschinskys minnesfond till sitt projekt ”Sömn, 
mediavanor och livsstil hos ungdomar”.

Eva Clauson blev under året docent. 

Fotograf: Mats Christiansson
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Foto: Ewa E Godwin
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MARIA KLÄFVERUD anställdes som doktorand i so-
cialt arbete i oktober 2012 och är inskriven vid Soci-
alhögskolan, Lunds universitet. Doktors avhandlingen 
har fokus på barns upplevelser av kontakten med ett 
Barnahus och med de olika professioner som barnet 
träffar.

Handledare: Torbjörn Hjort, Maria Bangura-Arvidsson 
och Vesa Leppänen, LU, samt Ann-Margreth Olsson, 
HKR.

SOPHIE SCHÖN PERSSON anställdes i januari 2012 och 
är inskriven som doktorand i folkhälsovetenskap vid 
Lunds universitet. Avhandlingen fokuserar på saluto-
gena upplevelser i mötet och i relationer på arbets-
platsen hos vård- och omsorgspersonal som grund för 
att identifiera medarbetarskapets roll för en hälsoska-
pande arbetsplats. 

Handledare: Ingemar Andersson, Petra Nilsson Lind-
ström och Kerstin Blomqvist, HKR samt Margareta 
Troein LU.

MARINA SJÖBERG anställdes med hjälp av externa 
medel från Vårdalstiftelsen som doktorand i vårdve-
tenskap vid Malmö Högskola i februari 2015. Avhand-
lingen har fokus på äldre personers upplevelse av ex-
istentiell ensamhet.

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

DOKTORANDVERKSAMHET
Under 2017 har fem doktorander varit anställda vid Forskningsplattformen 
och ytterligare två externfinansierade doktorander har varit knutna till 
Forskningsplattformen.  

Doktorander 2017
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HELENA LARSSON anställdes med hjälp av externa 
medel från Vårdalstiftelsen som doktorand i vård-
vetenskap vid Malmö Högskola i mars 2015. Av-
handlingen har fokus på närståendes erfarenheter 
av äldre personers existentiella ensamhet.

Handledare: Ingrid Bolmsjö och Margareta Räm-
gård, MAH samt Anna-Karin Edberg, HKR.

MALIN SUNDSTRÖM anställdes i februari 2016 
och är inskriven som doktorand i vårdvetenskap 
vid Malmö Högskola i februari 2016. Avhandlingen 
fokuserar på anställdas erfarenheter av äldre per-
soners existentiella ensamhet.

Handledare: Anna-Karin Edberg och Kerstin Blom-
qvist, HKR samt Margareta Rämgård, MAH.

MANUELA SCHMIDT anställdes som doktorand i 
februari  2016 och är inskriven vid  Lunds univer-
sitet inom folkhälsovetenskap med inriktning om-
vårdnad.  Studierna har fokus på en behovsbaserad 
vårdmodell för personer som frekvent söker psy-
kiatrisk akutmottagning.

Handledare: Anita Bengtsson Tops, Ann-Christine 
Janlöv, Pernilla Garmy och Joakim Ekstrand, HKR 
samt Sigrid Stjernswärd, LU. 

CHRISTINE ETZERODT LAUSTSEN anställdes som 
doktorand i hälsovetenskap september 2017 och 
är inskriven vid Lunds universitet. Doktorsavhand-
lingen har fokus på brukarmedverkan.

Handledare: Maria Haak, LU, Pia Petersson och Al-
bert Westergren, HKR.
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Doktorandseminarier
Forskningsplattformens seminarieverksamhet för doktorander är öppen 
för alla doktorander vid HKR som skriver avhandlingar inom det hälsove-
tenskapliga området. Seminarierna är även öppna för masterstudenter 
som skriver uppsatser inom det hälsovetenskapliga fältet. 

Under 2017 har vi sammanlagt haft 9 seminarier, där manus eller ram-
berättelser har diskuterats. 

Deltagare i doktorandseminarierna
Doktorander
Madelaine Agosti, Maria Kläfverud, Marie Nilsson, Sophie Schön Pers-
son, Valentina Bala, Marina Sjöberg, Helena Larsson, Erika Hansson, Ma-
lin Sundström, Manuela Schmidt och Christine Etzerodt Laustsen. 

Masterstudenter
Anne Nyström, Ulrika Palmgren samt Monica Svensson.  

Qual-Cirkel
Forskningsplattformen hade dessutom metodinriktade seminarier med 
fokus på kvalitativ forskningsmetodik, som leds av biträdande professor 
Kerstin Blomqvist och professor Anna-Karin Edberg.
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FORSKNINGSPLATTFORMEN SOM 
MÖTESPLATS

Arbetsmöten och seminarier
Forskningsplattformen har under 2017 haft  arbetsmöten med repre-
sentanter från de olika projekten. Arbetsmötena har fokuserat på verk-
samhetens genomförande och inriktning samt kommande aktiviteter. Vi 
har dessutom haft interna seminarie som bland annat har haft fokus på 
möjligheter att söka externa medel, tre nyblivna docenter berättade om 
sin resa till docent samt ett seminarium som riktade in sig på frågor kring 
publicering och upphovsrätt. Vi har även tillsammans med forsknings-
miljön MaBh genomfört ett seminarium där samverkanslektor Bengt 
Persson, SLU talade om just samverkan. 

Handledarluncher
Vid två tillfällen under 2017 har doktorander och såväl interna som ex-
terna handledare samlats för gemensamma lunchdiskussioner kring 
doktorandernas studiesituation. Innehållet i mötena styrs helt av dok-
torandernas och handledarnas önskemål och under året har bland an-
nat  sociala medier som Researchgate, Facebook och LinkedIn diskute-
ras. Även relation handledare doktorand samt samspelet dem emellan 
har det fokuserats på under året. 
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Öppna seminarier
Under året har Forskningsplattformen anordnat  seminarier som har va-
rit öppna för alla intresserade. De öppna seminarierna har främst samlat 
deltagare från HKR, men även från Region Skåne och omgivande kom-
muner. 

17 februari
Susanne Gustafsson från den multiprofessionella 
forskargruppen FRESH presenterade fredagen 17 fe-
bruari 2017 sina erfarenheter från interventionsstu-
dier för seniorer. Utvärderingarna handlar om två 
hälsofrämjande interventioner Livslots I och Livslots 
II. I Livslots I undersöktes två metoder: Förebyggan-

de hembesök och Seniorträffar. Här gjordes randomiserad kontrollerad 
studie (RTC) i ett område där invånarna har både hög utbildning och hög 
inkomst. Ålder för att bli inkluderad i interventionerna var 80+. Ett av 
huvudresultaten var en fördröjning av beroende i ADL men det framkom 
även att det blev fördröjning av försämring av flera andra faktorer, bland 
annat livskvalitet, multisjuklighet och balans. 

I Livslots II vidareutvecklandes erfarenheter från Livslots I och här imple-
menterades Seniorträffar för äldre personer födda utomlands. Åldern 
för att bli inkluderad i studien var lägre eftersom tidigare forskning har 
visat på att personer som är utomlandsfödda är mer sårbara och därför 
kan behöva stöd tidigare.

10 november

Jens Rydström, professor vid Genusvetenskapliga 
institution i Lund lyfte olika scenario och pratade 
om hur det går att tänka kring genus. Hur påverkar 
det vårt arbetsliv och vilka fallgropar finns? Hur ser 
utvecklingen ut? Är vi jämlika, jämställda och arbe-
tar för mångfald? 

Föreläsarna på de öppna seminarium har tillfrågats om 
filminspelning och under hösten filmades Jens Rydstöm 
när han och Anna-Karin pratade om genus. Se filmen på  
www.hkr.se/fplbesok eller skanna in i filmens QR-kod 
med mobilen (krävs en QR-reader). 

http:// www.hkr.se/besok
http:// www.hkr.se/besok


23

Konferens 16 november på Krinova
Forskningsplattformen anordnade under hösten en konferens med te-
mat samverkan, för att presentera aktuell forskning och för att visa hur 
processerna inom Forskningsplattformen fungerar. 

Ett sextiotal representanter från kommun, Region och Högskolan be-
sökte heldagskonferensen och Anna-Karin Edberg sammanfattar:

Grunden för att detta ska fungera är 
ömsesidig respekt och nyfikenhet. Att vi 
inte bygger murar, utan att vi i stället 
bygger broar över organisationsgrän-
serna.

Dagen startade med att Anna-Karin Edberg in-
vigde konferensen och samtalade om vinsterna med samverkan med 
Johnny Kvarnhammar, Hannie Lundgren och Lena Persson.

Projektet ”Behovsbaserad vårdmodell inom akut-
psykiatrin” med projektledare Anita Bengtsson 
Tops och medarbetarna Peter Södergren, Ulf Erics-
son och Joakim Ekstrand presenterade sedan sitt 
projekt och därigenom belyste de hur en idé, som 
kom från verksamheten, blev ett plattformsprojekt. 

Peter Södergren presenterar

Därefter presenterade Albert Westergren det platt-
formsövergripande projektet ”Preventiva Hem-
besök” som ska ta fram en gemensam modell för 
hembesöken i kommunerna i nordöstra Skåne och 
sedan utvärdera implementeringen.

Albert Westergren

Sist på förmiddagen berättade FoU-nätverken om 
sina verksamheter och vad som har hänt under de  
första 15 år sedan starten 2003.

Ann-Marie Bergström
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Efter lunch fanns tre valbara fördjupningar som det finns inspelade korta 
sammanfattningar av. Dessa ligger på vår YouTubekanal, använd länkar-
na nedan eller skanna QR-koden (krävs QR-läsare) för att se dem.

1. Slutkonferens ”Barn i Barnahus” 

    https://youtu.be/DIrb62RALNw

2. Metoder för att utveckla och utvecklas, som bestod av två olika  
spår:

   ”Visuell dialog – vad är problemet”

   https://youtu.be/Ngxaqq2M7Cg  

      

 ”Fokusgrupper”.      

 https://youtu.be/pvZZf796NcA 

3. Att verka i ”mellanrummet” som belyste följande områden: 

  ”För vems skull samverkar vi?” 

      https://youtu.be/sZhCnpC-Mq0  

   ”Att vara volontär i vård och omsorg” 

   https://youtu.be/OnsY35Ed3-w  

   

  ”När kulturer möts”. 

     https://youtu.be/1j0JvirQMWc  

https://youtu.be/DIrb62RALNw
https://youtu.be/Ngxaqq2M7Cg
https://youtu.be/pvZZf796NcA
https://youtu.be/sZhCnpC-Mq0
https://youtu.be/OnsY35Ed3-w
   https://youtu.be/1j0JvirQMWc 
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DET VETENSKAPLIGA RÅDET
Det vetenskapliga rådet har sammanträtt vid 7 tillfällen under 2017. Rå-
det består av interna representanter för de hälsovetenskapliga ämnena 
inom Sektionen för Hälsa och Samhälle samt externa ledamöter. Rådets 
uppgifter består främst av bedömningar avseende den vetenskpliga kva-
liteten i ansökningar och återrapporteringar av pågående projekt.
 
Under 2017 har det vetenskapliga rådet bestått av de interna ledarmöter 
na: Ingemar Andersson, folkhälsa, Peter Hagell, vårdvetenskap, Liselotte 
 Jakobsson, omvårdnad, Petra Lilja Andersson, vårdvetenskap.

Externa ledamöter har varit Stefan Hellmer, nationalekonomi och Elisa-
beth Rothenberg, näringslära HKR.

Petra Lilja Andersson, Stefan  Hellmer, Therese Martinsson, Anna-Karin Edberg, Peter 
Hagell, Ingemar Andersson och  Liselotte Jakobsson
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EKONOMISK REDOVISNING 2017

Budget 2017 Utfall 2017 %

Region Skåne 3 250 000 3 250 000 100%
Kommuner 343 000 343 000 100%
HKR 3 250 000 3 250 000 100%
Totala intäkter 6 843 000 6 843 000 100%

Gemensamma driftskostnader (ink. konferens) 200 000 116 248 58%

Administration (lön inkl. soc avgifter)
Forskningschef (45 %), forskningsassistent (100 %) 960 600 1 077 880 112%
Projektledning Pre-H (10 %) 110 000 104 222 95%
Rådgivare hälsoekonomi (5 %) 46 000 47 182 103%
Delsumma 1 116 600 1 229 284 110%

Forskningskostnader (lön inkl soc avgifter)
FO-tid att leda projekt och handleda doktorander (12,1 mån) 1 331 628 982 858 74%
Omkostnader forskare 20 000 1 710 9%
Personal från verksamhet (480 h) 302 560 145 980 48%
Doktorander (1 100 %, 4 deltid: 90 %,  80 % , 20 % & 10%) 1 785 620 1 363 091 76%
Omkostnader doktorander 62 100 39 010 63%
Adjunkter (1 mån) 58 875 55 072 94%
Vetenskapliga rådet, stöd till uppsatser etc. 245 352 185 149 75%
Preventiva hembesök 50 000 6 856 14%
Delsumma 3 856 135 2 779 726 72%

Hyra, telefoni 936 795 775 453 83%
Ledning 244 382 202 292 83%
Ekonomi- och personaladministration 122 190 101 146 83%
Infrastruktur och service 285 111 236 007 83%
Bibliotek 203 651 168 577 83%
Delsumma 1 792 129 1 483 475 83%

Summa kostnader 6 964 864 5 608 733 81%

Utgående balans 2017 -121 864 1 234 267
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VAD HÄNDER UNDER 2018?
Året 2018 kommer att innebära förändringar, dels kommer en ny plattformschef att 
tillträda 1 januari dels kommer en del projekt som varit med en längre tid att avslutas. 
Dock ser vi fram emot ett nytt spännande år, med nya möjligheter och utmaningar, 
med tillförsikt. 

Det kommer att utlysas två nya licentiatanställningar inom projekten Sömn, mediava-
nor och livsstil bland ungdomar” samt ”Preventiva hembesök” med tillträde under 
våren.
 
Desutom kommer följande att ske:

• Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att söka extern finansiering för våra 
projekt. 

• En strategiplan för de två sista år i verksamhetsperioden kommer att tas fram. 

• Flera av de nuvarande doktoranderna närmar sig disputation. 

• Forskningsplattformen ska börja använda sociala medier såsom Facebook. 

• En ansökan om att utfärda examen på forskarnivå inom området Samverkan för 
Hälsa, i ämnet Hälsovetenskap, inriktning Omvårdnad lämnades in 2017. Besked 
kommer under 2018. Om ansökan beviljas kommer forskningsplattformen utgöra 
ett viktigt nav i forskarutbildningen. 
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PUBLIKATIONER AV PLATTFORMENS 
FORSKARE 2017

Forskningsplattformen har ett nära samarbete med andra miljöer inom 
HKR och de publikationer som även redovisas inom ramen för dessa 
miljöer är specifikt markerade enlig följande: A= PRO-CARE, B=MHS, 
C=Cyphisco, D= GRIP, E=OHAL Namnet på de medarbetare som ingår i 
FPLs verksamhet är understrukna.

Internationella vetenskapliga refereebedömda 
publikationer

Publicerade
Andersen, A.-E., Moberg, C., Bengtsson-Tops, A., & Garmy, P. (2017). 

Lesbian, gay and bisexual parents’ experiences of nurses’ attitudes 
in child health care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 
26(23–24), 5065–5071. https://doi.org/10.1111/jocn.14006

EAndersson, P., Renvert, S., Sjögren, P., & Zimmerman, M. (2017). Den-
tal status in nursing home residents with domiciliary dental care 
in Sweden. Community Dental Health, 34(4), 203–207. https://doi.
org/10.1922/CDH_4100Andersson05

ABala, SV., Samuelson, K., Hagell, P., Fridlund, B., Forslind, K., Svensson, 
B., & Thomé, B. (2017). Living with persistent rheumatoid arthritis: 
A BARFOT study. Journal of Clinical Nursing, 26(17-18), 2646-2656. 
doi: 10.1111/jocn.13691

Beck, I., Olsson Möller, U., Malmström, M., Klarare, A., Samuelsson, 
H., Lundh Hagelin, C., … Fürst, C. J. (2017). Translation and cultural 
adaptation of the Integrated Palliative care Outcome Scale inclu-
ding cognitive interviewing with patients and staff. BMC Palliative 
Care, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12904-017-0232-x

Dahlbo, M., Jakobsson, L., & Lundqvist, P. (2017). Keeping the child in 
focus while supporting the family: Swedish child healthcare nurses 
experiences of encountering families where child maltreatment is 
present or suspected. Journal of Child Health Care, 21(1), 103–111. 
https://doi.org/10.1177/1367493516686200
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Ade Roos, P., Bloem, B. R., Kelley, T. A., Antonini, A., Dodel, R.,Hagell, P., 
… Uitti, R. J. (2017). A Consensus Set of Outcomes for Parkinson’s 
Disease from the International Consortium for Health Outcomes 
Measurement. Journal of Parkinson’s Disease, 7(3), 533–543. 
https://doi.org/10.3233/JPD-161055

CEllertsson, A.-S., Garmy, P., & Clausson, E. (2017). Health 
Among Schoolchildren From the School Nurse’s Perspec-
tive. Journal of School Nursing, 33(5), 337–343. https://doi.
org/10.1177/1059840516676876

Emsfors, Å., Christensson, L., & Elgán, C. (2017). Nursing actions that 
create a sense of good nursing care in patients with wet age-rela-
ted macular degeneration. Journal of Clinical Nursing, 26(17–18), 
2680–2688. https://doi.org/10.1111/jocn.13749

Ericsson, U., Bengtsson Tops, A. (2017). Working with Stories: Street-
Level Bureaucrats and their Work with Individuals with Psychiatric 
Disability Exposed to Interpersonal Violence. Journal of Social Work 
in Disability & Rehabilitation. Vol 16, issue 3-4, pp 325-346 

Ericsson, U., & Rakar, F. (2017). Med minnen av en framtid - integration 
och etablering som meningsskapande processer. Arbetsmarknad & 
Arbetsliv, 23(1), 8–24. 

Gardsten, C., Mörtberg, C., & Blomqvist, K. (2017). Designing an ICT 
self-management service : suggestions from persons with type 
2 diabetes. Health and Technology, 7(2–3), 197–206. https://doi.
org/10.1007/s12553-016-0176-9

A CGarmy, P., Berg, A., Clausson, E., Hagell, P., & Jakobsson, U. (2017). 
Psychometric analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale 
(SHIS) in adolescents. Scandinavian Journal of Public Health, 45(3), 
253–259. https://doi.org/10.1177/1403494816680801

EGrönbeck-Lindén, I., Hägglin, I., Gahnberg, L., & Andersson, P. (2017). 
Factors affecting older persons’ ability to manage oral hygiene : 
a qualitative study. JDR Clinical & Translational Research, 2(3), 
223–231. https://doi.org/10.1177/2380084417709267

AHagell, P.,  Alvarizam A., Westergren, A., & Årestedt, K. (2017).  Assess-
ment of burden among family caregivers of people with Parkinson’s 
disease using the Zarit Burden Interview. Journal of Pain and 
Symptom Management, 53(2), 272-278. doi: 10.1016/j.jpainsym-
man.2016.09.007
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AHagell, P., Westergren, A., & Årestedt, K. (2017). Beware of the origin 
of numbers: Standard scoring of the SF-12 and SF-36 summary mea-
sures distorts measurement and score interpretations. Research in 
Nursing and Health, 40(4), 378-386. doi: 10.1002/nur.21806

Jakobsson, L., Nilsson, P., & Fransson, P. (2017). The influence from 
sense of coherence on perceived health after prostatectomy : a 5 
year follow up. Medical and Clinical Research, 2(2). 

AJohansson, M., Johansson, P., Stomrud, E., Hagell, P., & Hansson, O. 
(2017). Psychometric testing of a Swedish version of the Apathy 
Evaluation Scale. Nordic Journal of Psychiatry, 71(6), 477–484. 
https://doi.org/10.1080/08039488.2017.1334820

AJonasson, S. B., Hagell, P., Hariz, G.-M., Ivarsson, S., & Nilsson, M. H. 
(2017). Psychometric evaluation of the Parkinson’s disease Activi-
ties of Daily Living Scale. Parkinson’s Disease. Published. https://doi.
org/10.1155/2017/4151738

Larsen, A., Broberger, E., & Petersson, P. (2017). Complex caring needs 
without simple solutions: the experience of interprofessional col-
laboration among staff caring for older persons with multimorbi-
dity at home care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
31(2), 342–350. https://doi.org/10.1111/scs.12352

Larsson, H., Rämgard, M., & Bolmsjö, I. (2017). Older persons’ existenti-
al loneliness, as interpreted by their significant others: an interview 
study. BMC Geriatrics, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12877-017-
0533-1

Nilsson, M., Andersson, I., & Blomqvist, K. (2017). Coexisting needs : 
paradoxes in collegial reflection—the development of a pragmatic 
method for reflection. Education Research International, 2017. Pu-
blished. https://doi.org/10.1155/2017/4851067

Nilsson, M., Blomqvist, K., & Andersson, I. (2017). Salutogenic resour-
ces in relation to teachers’ work-life balance. Work, 54(4), 591–602. 
https://doi.org/10.3233/WOR-172528

Nilsson, P., & Blomqvist, K. (2017). Survey process quality : a question 
of healthcare manager approach. International Journal of Health 
Care Quality Assurance, 30(7), 591–602. https://doi.org/10.1108/
IJHCQA-05-2016-0077
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APersson, C. U., Linder, A., & Hagell, P. (2017). Measurement properties 
of the Swedish modified version of the Postural Assessment Scale 
for Stroke Patients (SwePASS) using Rasch analysis. European Jour-
nal of Physical and Rehabilitation Medicine, 53(6), 848–855. https://
doi.org/10.23736/S1973-9087.17.04607-X

ARosqvist, K., Hagell, P., Odin, P., Ekström, H., Iwarsson, S., & Nilsson, 
MH. (2017). Factors associated with life satisfaction in Parkinson’s 
disease. Acta Neurologica Scandinavica, 136(1), 64-71. doi: 
10.1111/ane.12695

Simon, G., Kebbe, L., Olsson, A.-M. E., & Vedeler, A. H. (2017). Creating 
dialogical pop-up installations in public spaces. Murmurations: 
Journal of Transformative Systemic Practice, 1(1), 1–17. 

ATimpka, J., Svensson, J., Nilsson, M. H., Pålhagen, S., Hagell, P., & Odin, 
P. (2017). Workforce unavailability in Parkinson’s disease. Acta Neu-
rologica Scandinavica, 135(3), 332–338. https://doi.org/10.1111/
ane.12602

Törnquist Agosti, M., Bringsén, Å., & Andersson, I. (2017). The com-
plexity of resources related to work-life balance and well-being : 
a survey among municipality employees in Sweden. Internatio-
nal Journal of Human Resource Management, 28(16), 2351–2374. 
https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1340323

AWestergren, A., Edfors, E., Norberg, E., Stubbendorf, A., Hedin, G., 
Wetterstrand, M., & Hagell, P. (2017). Long-term effects of a com-
puter based nutritional training program for inpatient hospital 
care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 23 (4), 797–802.  doi: 
10.1111/jep.12719

E-pub ahead of print/in press
CGarmy, P., Clausson, E., Berg, A., Steen Carlsson, K., & Jakobsson, U. 

(2017). Evaluation of a school-based cognitive-behavioral depres-
sion prevention program. Scandinavian Journal of Public Health. 
Epub ahead of print. https://doi.org/10.1177/1403494817746537

CGarmy, P., Clausson, E., Nyberg, P., & Jakobsson, U. (2017). Insufficient 
sleep is associated with obesity and excessive screen time amongst 
ten-year-old children in Sweden. Journal of Pediatric Nursing. Epub 
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BESKRIVING AV FORSKNINGSPROJEKT

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

Sedan 2011 bedrivs forskningsstudie 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 planeras att disputera under 
2018. I avhandlingen lyfts fram perspektivet från dem som inte ingår i Barnahusets 
professionella samverkan utan besöker Barnahuset: barn, föräldrar och så kallade 
trygghetspersoner. 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. Under 2017 har forskningsresultat publicerats i 
två bokkapitel. Avhandlingsarbetet och preliminära resultat från avhandlingen presen-
terades i samband med Forskningsplattformens konferens i november 2017. Då lanse-
rades också två nya rapporter ”Barns hälsa – Barn i Barnahus och BBIC-utredningar” 
och Forskningsprojektets slutrapport ”Barn i Barnahus – En främmande fågel i Social-

tjänstens Service- och Familjesystem”.

Maria Kläfverud & Ann-Margreth Olsson
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Behovsbaserad vårdmodell för patienter som frekvent söker 
psykiatrisk akutmottagning
Anita Bengtsson-Tops, Ulf Ericsson, Joakim Ekstrand, Pernilla Garmy, Ann-Christin Jan-
löv och Manuela Schmidt.

Externa medarbetare: Peter Södergren (verksamhetschef verksamhetsområde vuxen 
Psykiatri Kristianstad, Skånevård Sund) Peter Svensson (psykiatriker), Charlotte Qvist 
(enhetschef), Anna-Karin Bengtsson (sjuksköterska), Mats Eriksson (sjuksköterska), 
Lenita Källström (case manager), Jennie Salmén (psykiatrisamordnare Kristianstad), 
Anders Götesson (psykiatrisamordnare Hässleholm).

Föreliggande forsknings-/utvecklingsprojekt har initierades av verksamhetsområde 
vuxen psykiatri Kristianstad, Skånevård Sund och är metodologiskt förankrat inom 
den gren av forskning som implementationsstudier och/eller komplexa interventioner 
inom hälso- och sjukvården.

Syftet med projektet är att utveckla, implementera och testa en behovsbaserad vård-
modell för patienter som frekvent söker vård vid psykiatrisk akutvårdsmottagning i 
Kristianstad. Med patienter som frekvent söker vård menas personer som under en 
12 månaders period vid fem eller flera tillfällen söker vård vid akutmottagningen. Pro-
jektet startade den 1 december 2015 med den första fasen av projektet som inne-
bär en kartläggning av patienternas kliniska, sociala och egenvårdsbehov. Under 2016 
samlades registerdata in och enskilda intervjuer med patienter och personal genom-
fördes. Under 2017 har en artikel publicerats i vetenskaplig tidskrift; Nordic Journal 
of Psychiatry; och en artikel är insänd för publicering i annan vetenskaplig tidskrift. 
Under 2018 kommer fokusgruppsintervjuer med personal inom psykiatrisk vård samt 
enskilda intervjuer med berörda patienter att avslutas och bearbetas. Resultat från 
denna fas 2 kommer att ligga till grund för att bygga upp en vårdmodell, dess innehåll 
och organisation.

Projektet sker i nära samarbete med personal, enhetschef och verksamhetschef inom 
verksamhetsområde vuxen Psykiatri Kristianstad, Skånevård Sund, psykiatriska akut-
vårdsmottagningen samt såväl lokala som regionala brukarorganisationer.

Anita Bengtsson Tops, Ulf Ericsson, Pernilla Garmy, Ann-Christin Janlöv,  Joakim Ekstand & 
Manuela Schmidt.
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Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre 
personer, LONE-studien
Anna-Karin Edberg, Ingela Beck,  Marina Sjöberg, Helena Larsson och Malin Sundström 
samt Ingrid Bolmsjö (MaH), Margaretha Rämgård (MaH), Ingalill Rahm Hallberg (senior 
professor LU) och Birgit Holritz Rasmussen (LU),

En av vårdpersonalens största utmaningar är att samtala med människor om existen-
tiell ensamhet vid livets slut. Samtidigt lyfter svårt sjuka eller äldre patienter/vårdta-
gare upp vikten av att prata om döendet och döden. Vi har idag kunskap om att omsor-
gen om människor som befinner sig i livets slut är existentiellt utmanande, då döendet 
och döden är ständigt närvarande. Tidigare forskning har främst relaterat existentiell 
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.

Existentiell ensamhet är dock ett mångtydigt begrepp som behöver förtydligas, och 
studiens syfte är därför att 1) undersöka begreppet existentiell ensamhet, hur det de-
finieras, 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 genomfördes under 2015-2016 och bestod av litteraturstudier samt 
individuella- och fokusgruppsintervjuer med äldre personer, närstående och personal. 
Materialet kommer att ligga till grund för tre doktorsavhandlingar (Marina Sjöberg, 
Helena Larsson och Malin Sundström) som läggs fram under våren 2020.

Förutom finansiellt stöd från Forskningsplattformen finansieras studien via externa 
anslag från Crafoordska stiftelsen, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Greta och Jo-
han Kocks stiftelse, Vårdalstiftelsen, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet. 

Ingela Beck, Ingalill Rahm Hallberg, Birgit Rasmussen, Margareta 
Rämgård, Ingrid Bolmsjö, Malin Sundström, Helena Larsson, Ma-
rina Sjöberg & Anna-Karin Edberg
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Främja hälsosam livsstil hos barn med övervikt och fetma
Eva Clausson, Gita Hedin och Regina Svensson.

Övervikt hos barn är ett ökande hälsoproblem och år 2010 fanns cirka 42 miljoner 
överviktiga barn i världen. I Sverige beräknas 14- 15 procent av alla 4-åriga barn vara 
överviktiga och ytterligare ca 3 procent vara feta. Barn som i tidig ålder visar tecken 
på övervikt får med stor sannolikhet också diagnosen fetma och tidigt förebyggande 
strategier bör sättas in. Familjernas/vårdnadshavarnas attityder och övertygelser är 
avgörande för utvecklingen av barnens livsstil och de är därmed nyckelpersoner i det 
preventiva arbetet avseende en hälsosam livsstil även för barnen. 

Syftet med projektet var att utvärdera betydelsen av hälsostödjande familjesamtal 
som intervention till familjer med barn med övervikt/fetma med avsikt att vända 
en negativ viktutveckling. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 
2014/200). Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Nordöstra Skåne utbil-
dades i modellen. En pilotintervju genomfördes och analyserades samt presenterades 
i form av en poster vid en internationell överviktskonferens i London. Resultatet av 
denna låg till grund för fortsättningen av studien. Rekrytering och utbildning av delta-
gare till projektet i kommuner i nordöstra Skåne har genomförts och datainsamlingen 
påbörjades under våren 2016. Kontakt med Kunskapscentrum för Barnhälsovård i Re-
gion Skåne etablerades och Barnhälsovårdsöverläkare Jett Derwig medverkade med 
inspelade föreläsningar om barnövervikt för BHV sjuksköterskorna. 

Införande av ett nytt vägledningsdokument för barnhälsovården samtidigt med ett 
ökat flyktingmottagande innebar en kraftigt ökad arbetsbörda för BHV sjuksköter-
skorna. Detta ledde till att flera av de rekryterade BHV sjuksköterskorna inte ansåg sig 
ha tid att medverka med datainsamling. En familj har genomgått en fullständig inter-
vention med familjesamtal. Preliminära resultat visade att familjen kände sig utvald 
och uttryckte att de var positiva till familjesamtalen. Samtalen hade hjälpt familjen att 
tänka i nya banor och de hade även lett till mer fysisk aktivet hos barnet. Den negativa 
utvecklingen av viktkurvan hade avstannat. Sjuksköterskan som medverkade i samta-
len menade att hon blivit mer medveten om komplexiteten när det gäller barn med 
överviktsproblematik. Att det handlar om så mycket mer än den lilla familjen, exem-
pelvis hela situationen för familjen som tydliggjordes vid framställandet av genogram 
och nätverkskartor. Hon menade även att denna arbetsmodell hade varit önskvärd att 
ha med i basprogrammet men att tidsbrist är ett stort hinder. 

Eva Clausson & Gita Hedin 
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Informationsteknik som stöd i egenvård vid kronisk sjukdom - 
diabetes typ 2
Kerstin Blomqvist, Eric Chen, Cecilia Gardsten, Inga-Britt Lindh, Christina Mörtberg 
samt Mikael Rask, forskare vi HKR samt LInnéuniversitetet. Agneta Lindberg, Gith Ols-
son och Åse Larsson, diabetessjuksköterskor, Region Skåne.

Diabetes typ 2 är ett sjukdomstillstånd som påverkar hela livssituationen, inte bara 
för den som primärt är drabbad, utan också för människor i dennes omgivning. Perso-
nen med diabetes förväntas genomföra en omfattande medicinering och ändra livsstil. 
Trots att personalens kunskap och råd är av stort värde, är det personen med diabetes 
som varje dag måste ta beslut om hur hon eller han vill leva; beslut som ofta måste 
modereras och anpassas till behov hos familj och närstående. En vision vore att per-
sonen med diabetes och/-eller dennes närstående enkelt kunde vända sig till sjukvår-
den för att diskutera problem och möjliga lösningar direkt när ett vardagsproblem har 
uppstått. Sjukvården har allt att vinna på att använda modern informationsteknik som 
komplement till det stöd i egenvård som ges av primär- och specialistvård. Studien syf-
tar till att undersöka hur informationsteknik bör utformas för att ge ett stöd i egenvård 
som personer med diabetes typ 2 behöver för att bemästra vardagsproblem. 

Samverkan mellan patienter med diabetes typ 2, deras anhöriga, personal inom dia-
betesvården samt forskare är själva grunden för forskningsprojektet. Studien antar 
en flervetenskaplig ansats genom att bygga på samverkan mellan omvårdnadsveten-
skap och datavetenskap/informatik. Omvårdnadsvetenskapens huvuduppgift är att 
klargöra vilka problem och utmaningar i vardagen som personer med diabetes typ 2 
ställs inför och därmed behöver kunna bemästra. Informatikens huvudsakliga uppgift 
i projektet är att, tillsammans med de tänka användarna, utveckla informationsteknik 
som tillgodoser patienternas behov och önskemål. Projektet startade våren 2011, och 
fokusgruppsintervjuer har genomförts med patienter och personal (artikel accepte-
rad). Dessutom har en framtidsverkstad (artikel publicerad) samt en metasyntes (un-
der tryckning) genomförts. Cecila Gardsten har också försvarat sin licentiatavhandling 
inom projektet. Studentarbeten har knutits till projektet inom både datavetenskap och 
omvårdnad och finns publicerade som rapporter i FPLs rapportserie.

Cecilia Gardsten, Inga-Britt Lindh, 
Erik Chen & Kerstin Blomqvist
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Munvårdsåtgärder för att minska vårdrelaterad pneumoni
Pia Andersson, Annika Kragh Ekstam, Sladjana Critén, Joakim Ekstrand och Elisabeth 
Fagerström.

Infektion är den vanligaste vårdrelaterade komplikationen som uppstår hos patienter 
som vårdas på sjukhus och kan leda till ökad dödlighet, sjuklighet, förlängd vårdtid 
och ökade vårdkostnader. Vårdrelaterad lunginflammation (VRL) svarar för 15 % av 
alla sjukhusinfektioner. Många av de som drabbas är sköra äldre personer med ned-
satt immunförsvar, som har kroniska lungsjukdomar och som bor på särskilda boende. 
Även patienter med operationskrävande frakturer på nedre extremiteter utgör en risk-
grupp. Aspirationslunginflammation kan inträffa i det perioperativa skedet (dygnen 
före, under och efter operationen). 

En av flera möjliga förklaringar till lunginflammation är aspiration av sekret från mun-
hålan till lungorna. Ett antal riskfaktorer kan relateras till munhålan, tex behov av hjälp 
med munvård, tandlossning samt kariesskador. Systematiska litteraturstudier indike-
rar att det kan finnas samband mellan dålig munhygien och VRL. God munvård kan 
därför vara en av de viktigaste åtgärderna för att minska VRL. 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om intensifierade munvårdsåtgärder 
perioperativt minskar vårdrelaterad lunginflammation hos personer 65 år och äldre 
som genomgår ortopedkirurgisk behandling i nedre extremiteterna. Ytterligare ett 
syfte med studien är att undersöka om det finns skillnader i munstatus hos patienter 
som utvecklar lunginflammation respektive hos dem som inte gör det under vårdtiden.
Studien genomförs som en randomiserad studie på en ortopedavdelning och data-
insamlingen förväntas pågå cirka 18 månader. Patienter 65 år och äldre som skrivs 
in på ortopedavdelningen på grund av fraktur i nedre extremiteterna eller amputa-
tionsbehov och som inom de närmsta fem dygnen ska genomgå operativ behandling 
inkluderas i studien. Utökade munvårdsåtgärder sker i interventionsgruppen medan 
kontrollgruppen får den munvård som normalt ges på avdelningen.  

Pia Andersson & Annika Kragh Ekstam
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Petra Nilsson Lindström, Sophie Schön 
Persson, Kerstin Blomqvist & Ingemar 
Andersson

Medarbetarskapets roll för en hälsoskapande arbetsplats
Ingemar Andersson, Kerstin Blomqvist, Petra Nilsson Lindström, Sophie Schön Persson 
& Pär Pettersson

Arbete är en viktig grund för människors identitet och sociala liv och arbetsplatsen 
har en potential att skapa eller befästa människors hälsa. Det ska ses mot bakgrund 
av att många människor idag lever ett hektiskt och kanske också splittrat liv. I ett så-
dant sammanhang är arbetet, med sina ofta fasta tider och kamratkrets, en viktig 
arena för att ge stadga och struktur i människors tillvaro. Arbetsplatsen kan i ett så-
dant perspektiv, under gynnsamma omständigheter, bli ett forum som adderar hälsa 
till individen, vilket innebär ett vidare synsätt än att främja hälsa på arbetsplatsen. 
Den traditionella synen på arbetsmiljön som en hälsorisk har allt mer ersatts av eller 
kompletterats med en syn på arbetet som just hälsobringande – salutogent. Gruppro-
cesser, ledarskap och dialogkompetens har visats ha stor betydelse för hälsoskapande 
effekter, medan medarbetarskap, innehåll i relationer och individansvar undersökts i 
mindre omfattning. Under flera år har forskningsarbete med inriktning salutogen ar-
betshälsa och hållbara arbetssystem bedrivits vid Högskolan Kristianstad i samarbete 
med bl.a. KTH i Stockholm och Region Skåne. Syftet med det aktuella projektet är att 
i samverkan med kommunal omsorgsmiljö vidareutveckla redskap för hälsoskapande 
arbetsplatser. Redskapen ska bygga på redan etablerade resultat med framtagna in-
strument som grund, men utvecklas avseende arbetssätt och perspektiv. I arbetet 
kommer frågor som berör chefskap, ledarskap och medarbetarskap att fokuseras som 
grund för arbetet med dialogprocesser. För att ett dialogverktyg ska fungera är både 
chefens och arbetstagarens roll viktig. Medarbetarskapet kan då handla om den en-
skilde medarbetarens engagemang, motivation för förändring och ansvar i processen. 
Syftet är också att studera effekten av sådana hälsoskapande processer i relation till 
och tillsammans med ledare, medarbetare och vårdtagare. Ansatsen är flervetenskap-
lig med samverkan mellan folkhälso-, arbets- och vårdvetenskap. Projektet påbörjades 
2012 med litteraturstudier och etablering av kontakter med den engagerade verksam-
heten i Hässleholms kommun. Intervjuer med medarbetare och ledare har analyserats 
med fokus på hälsoskapande relationer och resultatet är under publicering i två artik-
lar. Baserat på resultat från de kvalitativa studierna har en enkätstudie till samtliga 
omsorgsanställda i kommunen genomförts under hösten 2015. Artikeln är accepte-
rad och kommer att publiceras under 2018. Erfarenheter från studierna har 2015-16 
använts i gruppinterventioner med aktionsforskningsinslag (fokusgruppsintervjuer). 
Analys görs i ett avslutande arbete med inriktning på både process och innehåll. Dok-
torandprojektet planeras att avslutas med disputation under 2018.
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Preventiva hembesök till äldre personer 
Albert Westergren, Anna-Karin Edberg, Lena Persson, Pia Petersson och Joakim Ek-
strand 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 görs. I Nordöstra Skåne bedrivs projektet ”preven-
tiva hembesök (Pre-H)” i vilket vi arbetar fram en gemensam modell för besöken samt 
utvärderar implementeringen av denna gemensamma modell. Inom ramen för Pre-H 
finns intentionen att utveckla ett digitalt bedömnings-, rådgivnings- och beslutsstöd. 
För att kunna finansiera utvecklingen av det digitala stödet har externa medel sökts. 
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 samt sjukhusen i Kristianstad och Hässle-
holm. De grundläggande förutsättningarna för att tillsammans utveckla, implementera 
och utvärdera en gemensam modell för förebyggande hembesök är alltså optimala. 
Genom att (a) beskriva modellen för förebyggande hembesök som sådan samt (b) hur 
implementering av modellen kan ske (möjligheter såväl som hinder) är förhoppningen 
att modellen ska kunna överföras till andra verksamheter. Det kommer i framtiden 
även att bli allt viktigare med datainsamling runt de projekt som förebygger ohälsa 
hos äldre samt vilka effekter detta ger både för individer och samhälle. Projektet lig-
ger i framkant för det fortsatta e-hälsoarbetet och utvecklingen inom förebyggande 
vård för äldres hälsa. Pre-H är även betydelsefullt ur ett epidemiologiskt perspektiv 
då respektive 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 äld-
re personerna som kommer att omfattas av modellen och är de som kommer att ha 
störst nytta av projektet, kommer alltså även kommunerna själva, liksom primärvård 
och sjukvård att få bättre grundade beslutsunderlag för en framtida vård och omsorg. 
Projektet Pre-H utgör en del i Region Skånes ”reference site” under EUs ”EIP-AHA (Eu-
ropean Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)”.  Pre-H utgör också en 
datainsamlingsnod i ett större forskningsprogram UserAge. 

PIa Petersson, Albert Westergren, 
Anna-Karin Edberg & Lena Persson
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Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar
Pernilla Garmy, Peter Hagell och Ann-Christin (Lollo) Sollerhed

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet 
och Body Mass Index hos ungdomar.

Ungdomar med problem med sömn har tredubblats 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 hälsorisker, 
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 rekommen-
dationer 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 (Folkhälso-
myndigheten 2014).

Pernilla Garmy initierade undersökningen om sömn och livsstil i Lund under läsåret 
2008-2009. Från denna baslinjeundersökning samlades drygt 3000 enkäter in, och tre 
artiklar är publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Under läsåren 
2011-2013 genomfördes en uppföljande undersökning hos eleverna i årskurs 4, med 
drygt 1000 besvarade enkäter, varifrån en artikel är publicerad i Journal of Pediatric 
Nursing (Garmy m.fl., 2017). Under läsåren 2015-2017 har drygt 1500 enkäter besva-
rats av elever i årskurs 7 och 8, och under läsåren 2017-2019 besvaras en enkät av 
elever i årskurs 1 på gymnasiet. 

Sömn och livsstilsvanor är just nu under förändring hos barn och ungdomar. Inom elev-
hälsan får vi många frågor från barn och föräldrar om dessa frågor. Det föreligger en 
kunskapslucka om aktuell sömnlängd, medievanor och dess relation till andra livsstils-
faktorer såsom aktivitet och övervikt. Det finns en stark efterfrågan av longitudinella 
studier i detta fält.

Pernilla Garmy, Peter Hagell & 
Ann-Christin Sollerhed
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Utvärdering av Cancerrehabiliteringen och Försäkringskassan
Liselotte Jakobsson & Pernilla Garmy

Cancerrehabilitering ska vara en integrerad del av svensk cancervård och alla patienter 
med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån 
sina individuella behov. Dessutom ska alla minderåriga barn med en förälder som har 
cancer särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Försäkringskas-
sans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i so-
cialförsäkringen. I samband med sjukskrivning tilldelas man en personlig handläggare 
på Försäkringskassan, men i en intern utvärdering på Försäkringskassan i Kristianstad 
framkom att patienter som var sjukskrivna på grund av cancer i lägre utsträckning än 
andra kontaktades av en personlig handläggare. För att förbättra bemötandet av sjuk-
skrivna personer med cancer, utsågs två handläggare på Försäkringskassan att inrikta 
sig på sjukskrivna personer med cancer. Dessa två handläggare fick extra utbildning 
i ämnet, och ett samarbete inleddes mellan Försäkringskassan och cancerrehabilite-
ringsmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Det övergripande syftet var att undersöka patienters och medarbetares erfarenheter 
och upplevelser av Försäkringskassans och Cancerrehabiliteringsmottagningens insat-
ser. 

Slutsatser utifrån de första resultaten i studien är att patienterna är överlag nöjda med 
bemötandet från handläggare på Försäkringskassan och personalen på Cancerrehabi-
literingsmottagningen, positiva erfarenheter och upplevelser som kvarstår 2 år efter 
projekttidens slut. Mer insatser behövs dock för att alla patienter ska nås av erbjudan-
det om cancerrehabilitering, utlandsfödda och personer med liten kunskap i svenska 
behöver uppmärksammas och närståendes och barns behov behöver uppmärksam-
mas mer. 

Framtida datainsamling omfattar intervjuer med patienter och anhöriga, samt enkäter 
till anhöriga. 

Liselotte Jakobsson & Pernilla Garmy
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Forskningspla�ormen för
Hälsa i Samverkan

Forskningspla�ormen för Hälsa i Samverkan (�digare Forskningspla�ormen 
för Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är e� samarbete 
mellan Region Skåne, Högskolan Kris�anstad samt de sju kommunerna i 
Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kris�anstad, Hörby, Osby, Perstorp 
och Östra Göinge) som �llsammans finansierar verksamheten. Den ursprungli-
ga inriktningen för Pla�ormens verksamhet var a� den forskning som bedrevs 
skulle ha en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika 
finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer 
upp Pla�ormens inriktning och verksamhet. 

Verksamhetsperioden 2011-2015 hade delvis en ny inriktning med e� ökat 
fokus på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: hälsofräm-
jande vård och omsorg, personcentrerad vård och omsorg samt organisa�on 
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 forskare�sk medvetenhet och en värdegr-
und där mångfald, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet är centrala. Visionen 
a� i samverkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan möta fram�dens 
utmaningar och ge möjlighet �ll ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna 
med speciellt fokus på:

• Insatser för a� stärka hälsa och förebygga ohälsa
• En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsa�a och sårbara grupper       
   i vårt samhälle
• En pa�entsäker och resurseffek�v vård över organisa�onsgränserna
• Utveckling av nya och innova�va lösningar, inklusive E-hälsa




