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Tid: Fredagen den 28 september 2018 
Plats:  MTC-huset, rum Signifikansen 
 
Närvarande ledamöter: 
Louise von Essen Professor, ordf.  
Björn Ingemarsson Affärsrådgivare 
Maria Cederblad Chef Innovation Akademiska 
Erik Olsson Biträdande universitetslektor  
Helena Grönqvist Forskare 
Filip Carlsson   Studentrepresentant §§ 8 - 12 

  
Frånvarande ledamöter: 
Ulrika Pöder Universitetslektor 
Jonas Sjöström Biträdande universitetslektor 
Erik Grönqvist Forskare 
Åsa Cajander   Universitetslektor 
 

 
 
 

 
§1 

  
Föregående mötesprotokoll (I) 
Underlag föreligger (se Bilaga 1). 
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till 
handlingarna. 
 

 
Föredragande: 
Helena Grönqvist 

 
§2 

  
U-CARE fas 2 (D) 
Finansiering till SFO U-CARE finns t.o.m. 2020. För fortsatt 
finansiering behöver förnyelse ske. von Essen jobbar med detta. 
Preliminära idéer är att fortsätta studera Public and patient 
involvement in research (PPI). Att ta innehåll och/eller 
infrastruktur (portalen) till implementering i reguljär verksamhet 
diskuteras. En bra kontakt för ett sådant arbete kan vara 
Digitaliseringsenheten på Akademiska sjukhuset. 
 

 
Föredragande: 
Louise von Essen 

 
§3 

  
Rekrytering (I) 
von Essen informerar om att ytterligare en doktorand kommer att 
rekryteras inom ramen för ett EU-projekt. Rekrytering påbörjas i 
januari 2019 för anställning eventuellt i mars. Intervjuer kommer 
att ske i Nederländerna. von Essen informerar också om att en 
projektledare ska rekryteras till ett projekt på Gotland. 

 

 
Föredragande: 
Louise von Essen 
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§4 

  
Forskarutbildningskurser (I) 
Under våren genomfördes en forskarutbildningskurs om 
implementering. 14 studenter deltog. Kursutvärderingen var 
positiv. Kursen planeras att genomföras 2019. 
Helena Grönqvist har ansökt om att ge en forskarutbildningskurs 
om patient- och medborgarmedverkan i forskning. Denna kommer 
först att utvecklas som en internetbaserad kurs med fem 
föreläsningar och därefter kompletteras med seminarier. 
Internetkursen har stöd från EIT. Forskarutbildningskursen ska ges 
vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet. 
 

 
Föredragande: 
Louise von Essen 
 

 
§5 

  
Ansökningar om forskningsmedel (I) 
Inga nya beslut om forskningsmedel har kommit. U-CARE har 
under våren ansökt om finansiering från bl.a. Forte och VR för 
flera projekt. 
En ansökan till Vinnova gjordes men den blev ej uttagen för att gå 
vidare. 

 

 
Föredragande: 
Louise von Essen 
 

 
§6 

  
U-CARE utbildning på grund och avancerad nivå (I) 
Olsson informerar om 

- att U-CARE deltar med handledning av uppsatser på 
Mastersprogrammet i global hälsa och på 
Psykologprogrammet. Vi planerar och undervisar också på 
temadagar för sjuksköterskeprogrammet. 

- att U-CARE har varit involverade i tre 
utbildningsaktiviteter inom EIT Health. Varav flera 
sannolikt kommer att upprepas 

- En onlinekurs i 5 steg om PPI har utvecklats finansierad av 
EIT Health. Den ska också göras om till en 
undervisningskurs våren 2019. 
 

 
Föredragande: 
Erik Olsson 
Louise von Essen 
 

§7   
U-CARE doktorander (D) 
Underlag föreligger (se Bilaga 2). 
Olsson informerar om doktoranders progress. 

 

 
Föredragande: 
Erik Olsson 

 
§8 

  
Mötesplats U-CARE (I) 
Olsson informerar om att ett möte ska ske den 22-23 oktober på 
temat ”New and innovative data, data collection methods and 
participant reqruitment”. Vid detta möte deltar U-CAREs 
Advisory Board (UAB). 7 personer har accepterat att utgöra UAB. 
Programmet är klart och diskuteras. 

 
Föredragande: 
Erik Olsson 
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§9 

  
Övrig samverkan (I) 
von Essen informerar om att 

- U-CARE tillsammans med VR ska bjuda in till en serie 
workshops på olika ställen i landet med David Richards 
som är en mycket välmeriterad forskare från 
Storbritannien. Fokus är på rekrytering till kliniska studier. 

- U-CARE har blivit kontaktat av läkemedelsföretaget 
Amgen som eventuellt vill genomföra en studie med hjälp 
av vår portal. Jens Nylander har varit deras kontaktperson. 

- U-CARE ska börja samarbeta med övriga 2 SFOn inom 
vårdvetenskap. von Essen leder detta arbete. 

 

 
Föredragande: 
Louise von Essen 

 
§10 

  
U-CARE-portalen hösten 2018 (I) 
Ylva Hägg Sylvén har utsetts till IT koordinator. En ny studie, 
1000-gramsstudien, startar under hösten. Förberedelsearbete med 
ENGAGE-studien pågår också. 
 

 
Föredragande: 
Helena Grönqvist 

 
§11 

  
Rapport U-CARE Vård (I) 
Grönqvist rapporterar på ansvarig Fredrika Norlunds vägnar att 
ingen vård pågår inom U-CARE för tillfället. 

 

 
Föredragande: 
Helena Grönqvist 

 
§12 

  
Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor diskuterades 
 

Nästa möte är den 30 november kl. 10:00 i MTC-huset. 
 

 
 

   
Vid protokollet 

 
 
 
Erik Olsson 

 
 
Justeras 
 

 
 
Ordförande Louise von Essen                             
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