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

• U-CARE får många bra rekommendationer av Programrådet. Det är dock 
tidskrävande att följa upp alla rekommendationer och kärnverksamheten måste 
prioriteras. Därför har inte alla rekommendationer från tidigare möten följts. 

• U-CARE rekommenderades att undersöka möjligheten att i tidskriften Curie 
kommunicera möjligheten att ta del av data som lagrats i Portalen. Kontakt har inte 
tagits men Louise planerar att göra detta.  

• U-CARE rekommenderades att undersöka möjligheten att ansöka om forsknings-
ALF för att bekosta kostnader relaterade till U-CARE-portalen. Inga åtgärder har 
vidtagits, ytterligare rekommendationer återfinns under §4 

• U-CARE rekommenderades att göra ett nytt försök att anordna ett möte för att 
tillsammans med ledamöterna i Programrådet diskutera framtida verksamhet 
inom U-CARE. Inga åtgärder har vidtagits då planer för framtida verksamhet 
skickats till områdesnämnden av Louise von Essen.  

• U-CARE rekommenderades att delta i ’ideation-events’ med EIT Health. Inga 
åtgärder har vidtagits rörande forskningsaktiviteter i EIT Health. U-CARE har 
fokuserat på att delta i EIT Healths undervisningsaktiviteter och utåtriktade 
aktiviteter d.v.s. ’citizen engagement’. 

• U-CARE har fått rekommendationer om Verksamhetsberättelsens utformning. Dessa 
kommer att beaktas i nästa Verksamhetsberättelse. 
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• U-CARE rekommenderades att flytta de kurser inom EIT Health för vilka 
medarbetare inom U-CARE är kursledare till Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa. Arbete med detta har påbörjats. Matts Olovsson kommer att från 
institutionens sida ansvara för att se till att detta sker, Erik Olsson kommer ges i 
uppgift att följa upp processen. Nya kurser kommer att skapas då det inte går att 
flytta kurskoder mellan institutioner.  

• Forskarutbildningskursen ’Patient and public involvement in research’ har 
beviljats ekonomiskt stöd för 2019.  

 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 
• Gör ett nytt försök att anordna ett möte för att tillsammans med ledamöterna i 

Programrådet diskutera framtida verksamhet inom U-CARE. Gör en 
omvärldsanalys och bjud in personer och verksamheter som kan ha intresse av att 
samverka med U-CARE framöver. Fundera på hur U-CARE ska komma igenom 
bruset såväl lokalt som nationellt och internationellt. 

• Undersök om plattformen CIRKUS på HumSam kan bidra till att finansiera 
närverksträffar.  

• Anmäl EIT Health kurserna Innovation Game och Health Innovation till 
Kommittén för utbildning på forskarnivå, MedFarm, UU, för att de ska kunna 
sökas av doktorander.  

 
 
§ 3 Verksamhetsberättelse 2018  
Louise von Essen 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

• Försök att förstå processen som ledde till att styrgruppen för Region Gotlands 
barnnätverk tackade nej till att samarbete avseende forskningsprojektet IDigIT. 
Personer att kontakta är: Eva Lindberg, prodekan medicinska fakulteten och 
ledamot i planeringsrådet för Campus Gotland; Lisa Stark, samverkansledare 
Region Gotland; och Gustav Melén, samverkansledare Uppsala universitet. 

• Undersök om den nya strukturen för Uppsala universitet IT påverkar arbetet med 
Portalen. 

• Förbättra kommunikation avseende Portalen genom att göra en demoversion, där 
intresserade personer kan logga in och prova på funktioner i rollen som deltagare 
i en studie. 
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• Fundera över strategier för internationalisering. Om det är viktigt för U-CARE 
med internationalisering, vilka delar av verksamheten ska inkluderas i 
internationaliseringsarbetet? Kommunicera strategin till medarbetare d.v.s. internt 
samt externt. Ett förslag är att rekrytera en internationell gästprofessor. 

 
§ 4 Helårsbokslut 2018  
Louise von Essen 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget.  
 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

• Fundera över strategier för att göra U-CARE-portalen ekonomiskt hållbar: 
o Undersök möjligheten att ansöka om strategiska ALF-medel. Personer att 

kontakta är: Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Region 
Uppsala; Stellan Sandler, vice rektor för vetenskapsområdet för medicin 
och farmaci; Eva Tiensuu Jansson, dekanus för medicinska fakulteten; 
och Martin Wallén, biträdande kanslichef, Kansliet för medicin och 
farmaci.  Kontakta även Universitetssjukvårdsnämnden för att undersöka 
möjligheten till infrastruktursatsning.  

o Fundera över möjligheten att göra ett ’open source’ projekt, men ta i 
beaktande att ett sådant projekt kostar tid och pengar. 

o Undersök om det finns pengar från Regionen som kan sökas för att täcka 
infrastrukturkostnader.  

• Fundera på om ytterligare administrativ personal ska anställas för att minska den 
administrativa bördan för Programsamordnare Louise von Essen och 
forskningskoordinator Helena Grönqvist.  

 
 

§ 5 Arbetsmiljöenkät KBH 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar underlaget. Inga särskilda rekommendationer ges 
 
 
§ 7 Övriga frågor 
Nästkommande möte med Programrådet planeras till 1 oktober, kl. 10.00-12.00 
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Vid protokollet 
 
Helena Grönqvist 
 
 
Justeras 
 
Matts Olovsson 
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