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Närvarande:        
Louise von Essen   
Maria Cederblad Tunebjer   
Karin Enskär    
Karin Forsberg Nilsson 
Tobias Sjöblom  
Helena Svaleryd 
Catharina Svensson  
Pär Ågerfalk 
Övriga: 
Helena Grönqvist 
 

 
§ 1 Föregående protokoll  
Karin Forsberg Nilsson  
Föregående mötesprotokoll föreligger och läggs till handlingarna.  
 
§ 2 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte 
Louise von Essen 
Det följande kommenteras: 

• U-CARE rekommenderades att göra en genomgripande behovs- och kravanalys 
av Portalen. Rekrytering av en person för att genomföra detta påbörjades i början 
av 2020 men fick avbrytas eftersom Covid-19 pandemin orsakat att medarbetare 
som behöver vara närvarande på arbetsplatsen för att analysen ska kunna 
genomföras inte varit närvarande. En behovs- och kravanalys är planerad och 
budgeterad att genomföras 2021. 

• U-CARE rekommenderades att ordna ett möte med vice rektor, dekanus och 
prefekt vid KBH avseende U-CAREs framtida verksamhet. Mötet har genomförts 
och arbetet fortskrider (se punkt 4).  

• U-CARE rekommenderades att anordna ett skrivarinternat en gång per halvår.  
Detta har inte genomförts. Dr Joanne Woodford har anordnat en ’writing club’ 
för doktoranderna inom U-CARE.  

• U-CARE rekommenderades att utlysa ett biträdande universitetslektorat (BUL) i 
ämnesområdena e-Hälsa, vård via nätet och/eller tillgänglig vård i samarbete med 
’Nära vård och hälsa’. Detta har inte gjorts. Under 2021 önskar U-CARE utlysa 
och anställa en BUL i ämnet Hälsovetenskap med inriktning mot metod och en 
BUL i ämnet eHälsa/Hälsoinformatik (se punkt 4) 
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§ 3 Verksamhetsberättelse 2019 inklusive Helhårsbokslut och 
Patientsäkerhetsberättelse  
Louise von Essen 
Underlag föreligger.  
Programrådet diskuterar och godkänner underlaget. Underlaget ska delges 
Områdesnämnden för medicin och farmaci.  
 
Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

• Öka det internationella samarbetet vad gäller publikationer.  
• Rekommendationen att ordna skrivarinternat en gång per halvår kvarstår.  

 
§ 4 Verksamhetsplan 2021 och presentation av MethodsHub  
Louise von Essen 
Underlag föreligger. 
Programrådet diskuterar och godkänner Verksamhetsplan 2021 under förutsättning att 
prefekt vid KBH stödjer utlysning och anställning av en BUL i ämnet Hälsovetenskap 
med inriktning mot metod och en BUL i ämnet eHälsa/Hälsoinformatik. Underlaget ska 
delges Områdesnämnden för medicin och farmaci.  
 
Louise presenterar MethodsHub. 
 
Programrådet ger följande rekommendationer: 

• Förankra utlysning av en BUL i ämnet Hälsovetenskap med inriktning mot metod 
och en BUL i ämnet eHälsa/Hälsoinformatik med prefekt vid KBH.  

• Fundera på strategi för att undervisa om U-CAREs expertområden t.ex. e-Hälsa 
och metod inom hälsovetenskap inom grundutbildningarna inom 
verksamhetsområdet medicin och farmaci. 

• Genomför en behovs- och kravanalys av Portalen. Analysera befintliga 
funktioner, mjukvara och arbetssätt. Utred hur och av vem Portalen på bästa sätt 
kan utvecklas och förvaltas för att möta de behov och krav som framkommer. 

• Fundera på paketering av en MethodsHub så att den tas emot som ett attraktivt 
erbjudande av forskarsamhället.  

• Fundera på hur en MethodsHub ska finansieras. En möjlighet kan vara att 
MethodsHub av verksamhetsområdet medicin och farmaci prioriteras som en 
forskningsinfrastruktur för fortsatt bedömning av VR. En annan möjlighet kan 
vara att söka andra medel för verksamheten t.ex. nätverksbidrag. U-CARE 
rekommenderas att undersöka denna möjlighet.  
 

§ 5 Budget 2021 
Underlag föreligger. 
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Programrådet diskuterar och godkänner underlaget. Underlaget ska delges 
Områdesnämnden för medicin och farmaci.  
 
§ 6 U-CARE Programberedning 
Programrådet diskuterar huruvida de ämnen som enligt nuvarande instruktion för U-
CARE är de som kan bidra bäst till att utveckla U-CAREs verksamhet. 
 
Programrådet ger följande rekommendationer: 

• Vänta med att ändra i instruktionen till dess att finansiering till U-CARE blir 
känd i samband med nästa forskningsproposition som läggs under året..  

• Beakta kopplingen till samhällsvetenskaplig fakultet. 
 

§ 7 U-CARE Delmål A 
Programrådet diskuterar Delmål A i U-CAREs instruktion. Inga ändringar föreslås.  
 
§ 8 Övriga frågor 
Nästkommande möte 
Helena Grönqvist kommer att skicka ut en “doodle” för att bestämma tid för nästkommande 
möte med Programrådets ledamöter. 

 
 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 

 
Helena Grönqvist      Karin Forsberg Nilsson 


		2020-10-19T19:39:08+0200
	Karin Forsberg Nilsson


		2020-10-22T16:57:22+0200
	Helena Grönqvist




