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Närvarande:        Frånvarande: 
Louise von Essen        Bengt Sandén 
Charlotte Häger (Skype)       
Matts Olovsson         
Tobias Sjöblom  
Helena Svaleryd 
Catharina Svensson  
Pär Ågerfalk(Skype) 
Övriga: 
Helena Grönqvist 
Martin Selinus 

 
§ 1 Föregående protokoll  
Matts Olovsson 
Föregående mötesprotokoll föreligger och läggs till handlingarna.  
 
§ 2 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte 
Helena Grönqvist 
Föregående mötesprotokoll föreligger, det följande kommenteras: 

• Rekommendationer avseende Verksamhetsberättelsens utformning kommer att 
beaktas i nästa Verksamhetsberättelse. 

• Anna-Carin Lundqvist, MedfarmDoIT och Anneli Waara, 
kommunikationsavdelningen, UU har kontaktats och möte har bestämts. 

• Kontakt med Manolis Nymark angående tillgängliggörande av data 
rekommenderades. Kontakt har ej tagits men erbjudande om att ta del av 
insamlade data kommuniceras via U-CAREs hemsida. Vid en eventuell förfrågan 
om att ta del av data kommer U-CARE tillsammans med UUs dataskyddsombud 
att utreda hur data ska tillgängliggöras. 

• U-CARE rekommenderades att lansera U-CARE-portalen som en nationell 
infrastruktur. Inga åtgärder har vidtagits. Forskare är i nuläget välkomna att 
använda Portalen genom att associera sig till U-CARE och programsamordnaren 
ska kontakta Charlotte Häger för att diskutera om och i så fall hur Portalen ska 
lanseras på annat vis. 

• U-CARE rekommenderades att kontakta Anne Nilsson, Chefsjurist Region 
Uppsala för att undersöka om Region Uppsala kan bistå med en juridisk 
genomlysning av U-CARE Vård. Kontakt har inte tagits. Verksamhetschef för U-
CARE Vård har i uppgift att tillse att vård inom U-CARE ges i enlighet med svenska 
lagar och förordningar och att uppmärksamma programsamordnaren om något 
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behöver utredas. Ingen ytterligare genomlysning kommer att ske i nuläget.  
• U-CARE rekommenderades att redovisa bokslut för forskargruppen Klinisk 

psykologi i hälso- och sjukvård respektive U-CARE separat samt summerat. 
Halvårsbokslut redovisas fr.o.m. föreliggande möte enligt denna princip. 

• U-CARE rekommenderades att kontakta Björn Ingemarsson vid UU Innovation för 
information om utlysningar inom området innovation. Detta har gjorts och 
Ingemarsson kommer att informera U-CARE om sådana utlysningar. 

• U-CARE rekommenderades att anordna ett möte med Programrådet i början av 
HT18 för att diskutera vad verksamheten inom U-CARE ska handla om framöver. 
Försök att hitta tid då Programrådets ordförande kunde delta lyckades inte. 

 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

• Undersök möjligheten att i tidskriften Curie kommunicera möjligheten att ta del av 
data som lagrats i Portalen. 

• Undersök möjligheten att ansöka om forsknings-ALF för att bekosta kostnader 
relaterade till U-CARE-portalen. 

• Gör ett nytt försök att anordna ett möte för att tillsammans med ledamöterna i 
Programrådet diskutera framtida verksamhet inom U-CARE. Bjud in ledamöterna 
i Programberedningen samt eventuellt ytterligare personer till detta möte.  

• Delta i ’ideation-events’ med EIT Health. 
 
§ 3 Per capsulam beslut  
Helena Grönqvist 
Underlag föreligger avseende Per Capsulam beslut. 
Per Capsulam beslut: 
Samtliga ledamöter i Programrådet beslutade per capsulam att utse Malin Cederblad till 
ledamot i U-CARE Programberedning med funktion ’ansvarig för introduktion av 
innovationer inom LUL/Region Uppsala’. 
 
§ 4 Halvårsbokslut 2017 
Martin Selinus 
Halvårsbokslut för 2017 föreligger.  
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
 
§ 5 Verksamhetsplan 2019 - Budget 
Louise von Essen 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
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§ 6 Verksamhetsplan 2019 - Åtgärdslista 
Louise von Essen 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

• Ange betydelse och genomförbarhet för varje delmål. Markera betydelse och 
genomförbarhet med färgerna: röd, gul, och grön. 

• Flytta de kurser inom EIT Health för vilka medarbetare inom U-CARE är 
kursledare till Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Catharina Svensson ska 
kontakta prefekt Agneta Skoog Svanberg om detta. 

• Kontakta Pernille Husberg för att efterhöra huruvida forskarutbildningskursen 
’Patient and public involvement in research’ beviljats ekonomiskt stöd för 2019.  
 

§ 7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
 
Vid protokollet 
 
Helena Grönqvist 
 
 
Justeras 
 
Matts Olovsson 
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