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1 Föregående mötesprotokoll (n Föredragande:
Underlag föreligger (se Bilaga 1). Helena Gröngvist
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till
handlingarna.

§? Information (n Föredragande:
von Essen informerar om Louise von Essen

- att U-CARE kommer att byta arbetsplats den 16 februari
2018 till MTC-huset, med anledning av beslut från KBH
om att sammanföra alla forskargrupper till samma
byggnad.

- att U-CARE är involverade i en EU-ansökan inom ehälsa.
Forskare Joanne Woodford arbetar med denna process.

§3 Rekrytering av doktorander (n FöredYagande:
von Essen informerar om Louise von Essen

- att tre doktorandtjänster har utlysts inom områdena
psykokardiologi, psykoonkologi och perinatal depression.
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Intervjuer kommer att genomföras under nästkommande
vecka.

- att U-CARE ser behov av post-doc forskare inom
verksamheten. Prob arvberedningen uppmanas att fundera
över en lämplig kandidat.

Programberedningen diskuterar relevansen av att de nya
doktoranderna behärskar det svenska språket, samt bristen av post-
doc forskare och hur man kan hitta de mest kvalificerade
kandidaterna.

§4 Publikationer och anslag för forskning 2017 (~ Fö~ed~agande:
Underlag föreligger (se Bilaga 2). Louise von Essen
von Essen ger en kort rapport av publikationer och anslag 2017,
och informerar om

- att det är viktigt med nya anslag under våren 2018. Olsson
och Woodford arbetar med ansökningar till VR, och har
även rådgivning kring detta. Birgitta Johansson planerar
att söka anslag för Vuxna med cancer.

§5 Gotlandsprojektet (D) Fö~ed~agande:
von Essen informerar om Louise von Essen

- att Gotlandsprojektet avser att utvärdera en digital
intervention.

- att en projektledare behöver rekryteras som kan arbeta
med projektet på Gotland. Olsson är tilltänkt handledare_

§( U-CARE utbildning på grund och avancerad nivå (n Föredragande:
Olsson informerar om Epik Olsson

- att U-CARE tillhandahåller undervisning inom statistik på Louise von Essen
läkarprogrammet och masterprogrammet iglobal hälsa,
handledning av examensarbete på psykologprograinmet,
samt temadagar på sjuksköterskeprogrammet.

von Essen informerar om
- att U-CARE, med von Essen som kursansvarig, anordnar

en implementeringskurs som hålls under vårterminen.

§~
U-CARE doktorander (D) Föredragande:
Underlag föreligger (se Bilaga 3). Erik Olsson
Olsson informerar om

- Doktoranders prob ess och planerade disputationer.
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- Flertalet doktorander som åtminstone delvis finansierats av
SFO medel till U-CARE kommer att disputera under 2018.

- Doktorand John Wallert kan komma att finansieras av
SFO medel.
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§ g U-CARE EIT (~ Föredragande:
Olsson informerar om Erzk Olsson

- att sommarskolan Innovation Game är beviljad för Helena Gröngvist
ekonomiskt stöd för 2018.

Gröngvist informerar om
- att anmälan för Run4health, innehållande planering av

aktivitet under blodomloppet, är öppen. Studenter från ett
antal discipliner är anmälda.

- att Anders Brantnell kommer fortsatt vara kursledare för
kursen Health Innovation 2018, trots sin nya anställning
inom annan verksamhet.

- Gröngvist och Woodford planerar forskarutbildning med
undervisning av experter från England. Utbildningen med
dess undervisning planeras att spelas in för att kunna ge en
online-kurs under nästkommande år.

§9 Mötesplats U-CARE (n Föredragande:
Underlag föreligger (se Bilaga 4). Erik Olsson
Olsson informerar om

- att två Mötesplats U-CARE hålls per år, varav den ena ska
ha en rådgivande funktion_ Vanli~atvis inträffar rådgivning
under våren, men beslut har tagits att det kommer ske
under hösten 2018. Detta med anledning av rörligheten av
personal och flytt under våren. Under våren 2018 kommer
istället en temadag att hå11as. Datumet är ändrat till den 16
apri12018.

- Programrådet har tagit fram en lista med 10 personer som
kan tänkas bli tillfrågade som rådgivare under hösten. Erik
Gröngvist ger ytterligare förslag på rådgivare för U-
CAREs verksamhet, som noteras av Olsson.

§ 10 Övrig samverkan (n Föredragande:
von Essen informerar om Louise von Essen

- att ett behandlingsprogram som utformats under projektet
BETSY är under implementering. Förhoppningen är att
behandlingen ska finnas tillgänglig via plattformen Stöd
och behandling via 1177 Vårdguiden.
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- att ett antal regioner har visat intresse för programmet,
bland annat Region Skåne.

§ 11 Associerade studier (S) Föredragande:
Underlag föreligger (se Bilaga 5 och 6). Ansökan om associering Helena Gröngvist
av studie inom projektet SibsCan behandlas och diskuteras. Erik
Olsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut:
- att Programberedningen kräver komplettering av
följande_

I. Information om vilka kostnader som beräknas
uppkomma i samband med projektet och hur de
ska bekostas.

II. Utökad beskrivning av hur representanter för den
aktuella undersökningsgruppen skall involveras i
det vetenskapliga arbetet.

Kompletteringen skickas till forskningskoordinator Gröngvist.
Programberedningen uppdrar åt ledningsgruppen att därefter fatta
beslut.

Prob arvberedningen för även fram att det vetenskapliga värdet av
studien sannolikt skulle öka om data från syskonen skulle jämföras
med en annan grupp.

§ l2 U-CARE portalen 2018 (D) FöredNagande:
Underlag föreligger (se Bilaga 7). Helena Gröngvist
Kort rapport från Gröngvist om studier på portalen

- Heart har tagit ut sina huvudresultat, samt samlat in all
data från studiens sista mätpunkt. Ingen mer aktivitet på
Portalen.

- Vuxna med cancer sammanställning av huvudresultaten
kommer ske under januari 2018.

- JUNO rekrytering av nya deltagare upphör vid årsskiftet.
- UPPS fortsätter rekrytering ytterligare några månader.
- Under våren 2018 kommer bland annat IOOOg-studien och
ParentsCan startats upp, samt eventuellt andra studier.

Gröngvist informerar om
- att det är en relativt 1åg aktivitet på Portalen vilket ger

utrymme för fler studier. U-CARE har skickat mail till
forskare och institutioner på Uppsala Universitet med syfte
att marknadsföra Portalen.

- att under 2018 kommer priset att vara subventionerat.
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Prob arvberedningen diskuterar och ger förslag att halvera priset
för att använda Portalen under 2018.

§ 13 Rapport U-CARE Vård (n Föredragande:
Gröngvist rapporterar på ansvarig Fredrika Norlunds vägnar Helena Gröngvist

- att Norlund arbetar med Patientsäkerhetsberättelsen.
- att ingen Vård pågår inom U-CARE för tillfället.
- att Norlund fortsätter som ansvarig för U-CARE Vård

efter hennes disputation.

§ 14 Huvudansvariga för arbetsgrupper (B) Föredragande:
Underlag föreligger (se Bilaga 8). Louise von Essen

Beslut:
- att i enighet med framlagt förslag låta von Essen ansvara för
arbetsgupp Forskning, Erik Olsson för arbetsgrupp
Utbildning, Helena Gröngvist och Erik Olsson för arbetsgrupp
Samverkan, Gröngvist för arbetsgrupp U-CARE-portalen,
Fredrika Norlund för arbetsgrupp U-CARE Vård och Olsson
för Mötesplats U-CARE.

§ 15 Övriga frågor

Ledningsgruppens sammansättning (~
Ledningsgruppens sammansättning kommer att ändras under
våxen 2018_ Ylva Hägg kommer ersätta Ian Horne som
representant för systemutvecklarna. John Wallert kommer att
ersätta Fredrika Norlund som representant för doktoranderna.
Gröngvist och Olsson kvarstår som ledamöter.

Ny ledamot till Programberedningen (~
Johan Kaaxme har tackat nej till sin plats som ledamot i U-CARES
Programberedning. Ny representant som arbetar med Innovation
inom landstinget behövs. Programberedningen uppmanas att
fundera över en passande ledamot.

Per-capsulam vid nya studier på Portalen
Programberedningen bifaller per-capsulam beslut gällande
ansökan om att associera en studie till U-CARE Portalen under
annonseringsperioden 2018.

FöYedragande:

Louise von Essen

Helena Gröngvist

Nästa möte
Beslut:
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- att nästa möte äger rum den 3 maj 2018 k1.10-12.

Vid protokollet

Amanda Romppala

Justeras
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Ordförande Louise von Essen


