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Närvarande:       Frånvarande:   

Louise von Essen       Karin Nilsson Forsberg 

Maria Cederblad Tunebjer   

Karin Enskär    

Gustav Ullenhag 

Helena Svaleryd 

Catharina Svensson  

Pär Ågerfalk 

Övriga: 

Miro Anter 

Oscar Blomberg 

Ylva Hägg Sylvén 

 

§ 1 Val av mötesordförande  

Catharina Svensson valdes till mötesordförande 

 

§ 2 Föregående protokoll  

Catharina Svensson 

Föregående mötesprotokoll föreligger och läggs till handlingarna.  

 

§ 3 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte 

Louise von Essen 

Föregående mötesprotokoll föreligger, von Essen kommenterar: 

 Rekommendation att göra en genomgående analys av U-CARE-portalen (Portalen). 

U-CARE hade en rekrytering för detta uppdrag på gång förra året men processen 

avbröts p.g.a. pandemin. En arbetsgrupp med uppgift att utveckla Portalen har 

tillsatts och startat sitt arbete. 

 Internat för att skriva ansökningar. Två internat har genomförts, ett i Högbo och ett i 

Krusenberg. von Essen har bjudit in sju-åtta personer, men endast tre har deltagit. 

 BUL med inriktning metod, godkänd av prefekt och styrelse vid KBH. En annons 

på väg att komma ut.  

 BUL i eHälsa/Hälsoinformatik, godkänd av prefekt och styrelse vid KBH.  

 Vissa ansökningar som enligt Verksamhetsplanen för 2020 skulle skrivas har inte 

skrivits. Andra ansökningar skrevs och flera beviljades.  

 MethodsHub – institutionsdialog med vice rektor och dekanus med flera i december 

2020. Vice rektor Mats Larhed bad om en skrivelse, och undrade om det fanns ett 

behov av MethodsHub. von Essen har undersökt och det finns ett stort intresse av 

att använda MethodsHub vid alla tre verksamhetsområden vid UU. Planer finns på 

att inkludera fokus på ’Global Mental Health’ i MethodsHub. Forskare inom U-
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CARE har samarbeten med flera personer vid Institutionen för kvinnors och barns 

hälsa, UU; University of Exeter, Storbritannien samt vid Dodoma University och 

Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam, Tanzania som arbetar med global 

hälsa. Besked angående fortsatt finansiering av SFO miljöer väntas den 15 april.  

 

§ 4 Per capsulam beslut 

Miro Anter 

Underlag föreligger avseende Per Capsulam beslut. 

 

Per Capsulam beslut: 

Samtliga ledamöter i Programrådet förutom Gustav Ullenhag* beslutade per capsulam 

att utse följande personer som ledamöter i U-CAREs Programberedning: 

 

Biträdande universitetslektor Lina Eklund vid Institutionen för informatik och media 

(forskare inom ämnet människa-datorinteraktion)** (ny) 

Universitetslektor Erik Grönqvist vid Nationalekonomiska institutionen (forskare inom 

ämnet hälsoekonomi) 

IT-koordinator Ylva Hägg Sylvén vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (IT-

koordinator U-CARE)** (ny) 

Universitetslektor Maria Hägglund vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

(forskare inom ämnet implementeringsforskning med klinisk tjänstgöring vid 

Medicintekniskt centrum, Region Uppsala)** (ny) 

Universitetslektor Erik Olsson vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (forskare 

inom ämnet klinisk psykologi) 

Universitetslektor Lena Wettergren vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

(universitetslektor i vårdvetenskap med forskning inom området e-hälsa)** (ny) 

 

*Som ny ledamot i Programrådet valde Gustav Ullenhag att inte delta i beslutet.  

**Ämnet/funktionen inte exakt enligt U-CAREs instruktion. 

 

Samtliga ledamöter i Programrådets beslutade per capsulam att utse Susanne 

Bredenberg, ’business advisor’ vid UU Innovation, till ledamot i U-CAREs 

Programberedning.  

 

§ 5 Studeranderepresentant U-CARE Programberedning utsedd 

Miro Anter 

Den 29 mars 2021 utsågs Marina Kalisky som studeranderepresentant i U-CAREs 

programberedning av Medicinska sektionen vid Uppsala studentkår.  

 



 
 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
U-CARE Programråd 

 
 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag 

2021-04-12 

3(4) 

 
 

§ 6 Verksamhetsberättelse 2020 inklusive Helhårsbokslut och 

Patientsäkerhetsberättelse  

Louise von Essen 

Underlag föreligger.  

 

Programrådet diskuterar och godkänner underlaget som ska tillställas områdesnämnden 

för medicin och farmaci. 

 

Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

 Att använda medel från utgående balans 2020.  

 Mål E ”Att erbjuda säker och god vård inom pågående forskningsstudier” kan 

placeras under Mål A. von Essen ska diskutera frågan med Erik Olsson som är 

ansvarig för U-CARE Vård.  

 

 

§ 7 Betalningsmodell för användning av U-CARE-portalen 

Ylva Hägg Sylvén 

Underlag föreligger. 

 

Programrådets ledamöter ger följande rekommendationer: 

 U-CARE rekommenderas att gå vidare med den differentierade betalningsmodell 

innehållande tre nivåer, liten, mellan och stor som Hägg Sylvén presenterar. 

Studier som inte bidrar till utveckling av Portalen bör bära sin egen kostnad, 

exempelvis mindre studier såsom observationsstudier.  

 Bl.a. följande frågor ställs: Har en simulering av betalningsmodell för nuvarande 

studier gjorts? En simulering har inte gjorts. En grov jämförelse av intäkter via 

nuvarande modell och den nya modell omfattande tre nivåer som presenterades 

vid mötet har gjorts; Har någon valt att inte använda Portalen p.g.a. alltför högt 

pris? Oss veterligen har detta inte skett; Finns liknande portaler i Sverige? Enligt 

von Essen finns två liknande portaler i Sverige (LiU, KI).  

 

§ 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

Nästkommande möte 

Tisdag 28 september kl. 10.00–12.00 
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Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

 

Oscar Blomberg      Catharina Svensson 
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