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Närvarande:       Frånvarande:   
     

Maria Cederblad Tunebjer (Zoom)   

Karin Enskär    

Louise von Essen   

Karin Forsberg Nilsson 

Helena Svaleryd 

Catharina Svensson  

Gustav Ullenhag 

Pär Ågerfalk (Zoom) 

Övriga: 

Miro Anter (hela mötet) 

Oscar Blomberg (hela mötet) 

Jessica Sandervig (hela mötet) (Zoom) 

Joanne Woodford (§ 6 och 7) 

 

§ 1 Föregående protokoll 

Karin Forsberg Nilsson 

Föregående mötesprotokoll, Bilaga 1, föreligger och läggs till handlingarna.  

 

§ 2 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte  

Louise von Essen 

von Essen kommenterar: 

 Rekommendation att använda medel från utgående balans. Det är svårt bl.a. 

eftersom: lägre aktivitet i det mesta p.g.a. pandemin; lektor Erik Olsson är på 

Teaching Sabbatical via STINT i Hong Kong september-december 2021, vilket 

innebär att SFO medel inte används till hans lön dessa månader såsom budgeterat; 

två utvecklare slutat sina anställningar under året och inte ersatts, vilket innebär att 

SFO medel inte används till utvecklares löner såsom budgeterat.  

 Rekommendation att i verksamhetsplanen placera Mål E “Att erbjuda säker och god 

vård inom pågående forskningsstudier” under Mål A. Rekommendationen ska 

implementeras i samband med att instruktionen för U-CARE revideras, se § 6 

Instruktion för U-CARE. 

 Rekommendation att simulera hur en förändrad betalningsmodell för användning av 

Portalen skulle påverka efterfrågan. Rekommendationen har inte genomförts 

eftersom data för att genomföra en sådan beräkning inte finns.  
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 § 3 Halvårsbokslut 2021 U-CARE SFO  

Jessica Sandervig 

Underlag föreligger. Bilaga 2. 

Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  

 

§ 4 Verksamhetsplan 2022   

Louise von Essen 

Underlag föreligger. Bilaga 3.  

Programrådet diskuterar och godkänner underlaget. Verksamhetsplanen ska delges 

Områdesnämnden för medicin och farmaci.  

 

Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

 Undersök om det är möjligt att doktorander som önskar flytta till annat land under 

forskarutbildning kan fortsätta sin anställning vid UU och genomföra sina studier och 

projekt i annat land. 

 Undersök möjligheten att ge handledare mer stöd, t.ex. via handledarkollegium vid 

institutionen.  

 

§ 5 Budget 2022 

Jessica Sandervig 

Underlag föreligger. Bilaga 4. 

Programrådet diskuterar och godkänner underlaget. Budgeten ska delges Områdesnämnden 

för medicin och farmaci.  

 

§ 6 Instruktion för U-CARE 

Louise von Essen 

Underlag föreligger. Bilaga 5. 

 

Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer för revision av instruktion: 

 Placera Mål E under Mål A. 

 Karin Enskär har varit extern representant för ämnet vårdforskning i Programrådet. 

Då Enskär numera är anställd vid UU ska von Essen tillfråga annan extern 

representant för vårdforskning om intresse finns att vara ledamot i U-CAREs 

Programråd och därefter presentera förslaget för Programrådet för beslut. 

 Beskrivningar av roller och ämnesbakgrund hos Programberedningens ledamöter ska 

skrivas mer allmänt.  

 Antal ledamöter i Programberedningen ska vara sju till tio.  

 Ledamöter i Programberedningen ska utses av Programrådet efter hörande av dekan 
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vid samhällsvetenskaplig fakultet, dekan vid medicinsk fakultet respektive prodekan 

för forskning vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.  

 Representanter från medicinsk fakultet i Programrådet ska utses på förslag av 

Områdesnämnden för medicin och farmaci.  

 

§ 7 U-CARE-portalen  

Joanne Woodford 

Woodford presenterar U-CARE Portalen 2.0 

Programrådet diskuterar. Fortsatt diskussion vid nästa möte. 

 

§ 8 Dialog med områdesledning 2/2 2022 

Karin Forsberg Nilsson 

Forsberg Nilsson meddelar att ledningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

kommer att besöka U-CARE den 2/2 2022. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

Nästkommande möte 

Anter skickar ut förslag på tider för nästkommande möte. 

 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

 

Oscar Blomberg      Karin Forsberg Nilsson 
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