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Närvarande:        Frånvarande: 
Matz Dahlberg       Bengt Sandén 
Charlotte Häger (§1-4)      Pär Ågerfalk 
Matts Olovsson         
Tobias Sjöblom (§ 1-3) 
Catharina Svensson  
Louise von Essen  
 
Övriga: 
Helena Grönqvist 

 
§ 1 Föregående protokoll  
Matts Olovsson 
Föregående mötesprotokoll föreligger och läggs till handlingarna.  
 
§ 2 Ledamöter U-CARE Programberedning  
Helena Grönqvist 
Programrådet beslutar att tillfråga Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör 
vid Region Uppsala, om att ingå i U-CARE Programberedning med funktion ’ansvarig 
för introduktion av innovationer inom LUL’.  
 
§ 3 Verksamhetsberättelse 2017 
Louise von Essen 
Underlag föreligger och diskuteras. 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 
Organisationsbild: 

- Organisationsbilden är ett viktigt verktyg för att kommunicera gruppens 
verksamhet. Fundera över om den kan förtydligas genom att: inkludera personer 
och resurser; visa hur U-CARE förhåller sig till forskargruppen Klinisk psykologi 
i hälso- och sjukvård; göras klickbar i elektronisk version.  

- Om U-CARE-portalen är att betrakta som en infrastruktur så bör det framgå i 
organisationsbilden.  

- Kontakta Anna-Carin Lundqvist, MedfarmDoIT och Anneli Waara, 
kommunikationsavdelningen för att diskutera kommunikationsstrategi. 

Intäkter:  
- Redovisa intäkter till forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård och 
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SFO intäkter till U-CARE separat och därefter summerat. 
Forskning: 

- Koppla tabellen över forskningsprojekt till bilden över U-CAREs organisation.  
- Koppla tabellen över forskningsprojekt till publikationer samt avhandlingar. 

Publikationer: 
- Ange antal publikationer med ’impact factor’ > 5 

Förvaltning: 
- Kontakta Manolis Nymark angående tillgängliggörande av data. 
- Fundera över att lansera U-CARE-portalen som en nationell infrastruktur. 

U-CARE Vård: 
- Kontakta Anne Nilsson, Chefsjurist Region Uppsala för att undersöka om Region 

Uppsala kan bistå med en juridisk genomlysning av verksamheten inom U-CARE 
Vård. Om Region Uppsala inte kan bistå, kontakta därefter Manolis Nyberg. 

Övrigt: 
Verksamhetsberättelsen kan göras mer tillgänglig och attraktiv med bilder och visuella 
illustrationer.  
 
§ 4 Helårsbokslut 2017 
Louise von Essen 
Helårsbokslut för 2017 föreligger.  
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
Programrådets ledamöter ger följande rekommendation: 

- Redovisa bokslut för forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård och 
SFO till U-CARE separat och därefter summerat. 

 
§ 5 Mötesplats U-CARE 2018 
Louise von Essen 
Mötesplats U-CARE är ett tvärvetenskapligt forum inom området psykosocial vård i det 
interaktiva samhället. Årligen anordnas två möten. Våren 2018 anordnades mötet 19-20 april 
med tema ’Relevans och reproducerbarhet’. Hösten 2018 kommer mötet anordnas 22-23 
oktober med tema ’Nya och innovativa data, metoder för datainsamling och rekrytering’.   
 
§ 6 Övriga frågor 
U-CARE, fas 2 
Louise presenterar tankar kring en fortsättning av U-CARE. Områden som ska 
uppmärksammas är: Involvering av de forskningen berör i alla delar av forskningsprocessen; 
Litteraturvetenskap; samt Genusvetenskap. 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

- Fundera över och formulera målet med U-CAREs verksamhet framöver. Vilka 



 
 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
U-CARE Programråd 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2018-06-01 

3(3) 

 
 

kunskapsområden och aktörer ska involveras för att nå målet?  
- Fundera över om U-CARE ska initiera samarbete med ett nordiskt universitet.  
- Kontakta Björn Ingemarsson vid UU Innovation för information om utlysningar inom 

området innovation.  
- Anordna ett möte med Programrådet i början av HT18 för att diskutera vad 

verksamheten inom U-CARE ska handla om framöver.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Helena Grönqvist 
 
 
Justeras 
 
 
 
Matts Olovsson 
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