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Uppstartsmöte i Borås för forskningsnätverket 
 
Presentation av mötet gjordes av Birgitta Wireklint Sundström i egenskap av ordförande och 
sammankallande. Birgitta WS lyfte att SPER är ett uttryck för att vi skall möjliggöra ökat fokus på 
forskning och forskningssamverkan och på samma gång skapa ett ännu bättre genomslag i fråga om 
konferens och symposium. SPERs syfte är att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och 
hospital akutsjukvård 
 

 Alla mötesdeltagare presenterade sig, (24 personer).  
 Minnesanteckningar följer i sammandrag och utgår från diskussionerna som fördes. 

 
 
1.  Godkännande av föredragningslistan   
   
Föredragningslistan godkändes. 
 

2. Bildandet av forskningsnätverk, formulering av syfte 
 
Diskussionen rörde vad mötesdeltagarna såg för vinster med ett formaliserat nätverk. Vilka behov 
kan ett formaliserat nätverk bättre tillfredsställa än ett arbetssätt av idag?  
 

 Vi kan arbeta för ett tydliggörande av det vårdvetenskapliga perspektivet. Genom ett 
formaliserat nätverk kommer vi att öka spridningen av resultat och vi får samtidigt nationell 
tyngd. Vi blir starkare och tydligare mot patient och samhälle.  
 

 Vi kan göra oss sökbara mot tredje man samtidigt som nätverket kan finnas på internet som 
en nationell sammanslutning. Vi bör se på den totala kapacitet som vi har. Nätverket utgår 
från en stark grupp avs. vetenskaplig kunskap och erfarenhet, med nationell och 
internationell potential. Det finns stora möjligheter för samarbetet och forskningen kan ges 
förbättrade tvärvetenskapliga förutsättningar. Om man är nischad skriver man ihop med de 
få som gör samma sak. Det kan således vara en välgärning att bryta ny mark mellan olika 
forskningsområden. 
 

 Medlemmarna i SPER-gruppen får en nationell samsyn och stärker vårdvenskapen inom 
prehospital akutsjukvård. 
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 Prehospital samverkan kan öka impact även på den slutna vården. Vi bli starkare och 
tydligare mot patient och hela sjukvårdssystemet.  SPER-gruppen ökar medvetenheten från 
olika synvinklar.  
 

 Det är framförallt vårdsammanhanget ambulanssjukvård som behöver nätverket, dess stöd 
och input, samt ett tydliggörande av att vi fokuserar på ambulanssjukvård. Det är denna vård 
vi behöver beforska. Senare inkomna synpunkter berörde samma fråga, nämligen att 
fokusera på ambulanssjukvård (i stället för prehospital och hospital akutsjukvård). 
 

 Forskningsområdet ambulanssjukvård representerar inte enbart akutsjukvård, det 
representerar även vård av äldre, samt barn och vuxna med ohälsa och sjukdom/trauma. 
Ambulanssjukvård måste också förhålla sig till andra verksamhetsområden, t ex 
specialistvård, kommunal- och primärvård.  

 
 Avgränsningsproblemet diskuterades en hel del. Diskussion kring att inkludera eller 

exkludera. Vi är starka tillsammans men måste ha en profil. Måste arbeta vidare med 
begreppet och se på hur det kan bli representativt för forskningsnätverket. 
 

 Vi har bjudit in akutsjukvård i vårt ambulanssjukvårdsnätverk. Vi behöver stärka 
ambulanssjukvård snarare än prehospital akutsjukvård. Gäller att hitta vad nätverket skall 
representera.  
 

 Vad finns det för kunskapsluckor internationellt? Det finns kontextuell kunskap kring 
prehospital ambulanssjukvård. Vad innebär kontexten? Hur profilerar vi detta i ett större 
perspektiv? Exkluderas hospital akutsjukvård? Inte i ett forskningsperspektiv. Vi är inte en 
isolerad ö. Hur formulerar vi det i titeln på detta nätverk? Vad vill vi sända ut? 
 

 Kontextuell forskning av ambulanssjukvård saknas internationellt och nationellt. Stora delar 
av internationell ambulanssjukvård är inte akademiserad.  
 

 Diskussion kring patientens upplevda akuta behov. Nu kopplar vi på en medvetenhet kring 
patientperspektivet. Oavsett medicinskt tillstånd så upplever alla vårdsökande ett akut 
behov. Här kan vi koppla på en betydelsefull insikt. Utesluter varken ämnesområde eller 
metoder.  
 

 Ambulanssjukvård är ett kunskapsområde och vi ska fördjupa kunskapen inom 
vårdvetenskapen – vad händer när vi förenar olika forskning? Det finns värdefull kunskap att 
hämta utifrån den öppenheten. På sätt och vis är vi pionjärer med detta område och vi ska 
dra fördelar av öppenheten. Vi har det breda perspektivet och förenar olika infallsvinklar. 
Kontexten förenar oss. 
 

 Det är en självklarhet att disciplinerna skall befrukta varandra. Korsbefruktning är nödvändig 
med olika vetenskapliga skolor för att utveckla nya områden och forskningsinriktningar. 
 

 Varför går vi inte in i de befintliga nätverken? Ex. SCARP. Scandinavian Research and 
Prehospital care. Många doktorander i Norden ingår redan i nätverket. Ska vi skapa något 
eget så måste det vara med en tydlig avgränsning. Hur skiljer sig vårt nätverk från SCARP? 
Handlar om perspektiv. 
 

 Det finns en fara med att det blir ett passivt nätverk. Skall vi göra detta måste det ta riktning 
på att vara ett dynamiskt och aktivt nätverk. Vi behöver sannolikt se på hela 
patientprocessen. Vilken forskning inryms inte i definitionen? Allt vi forskar på skall även ha 
ett patientperspektiv. 
 

 När upphör vårt intresse för patienten i den akuta vårdkedjan? Stort behov finns ex. att se på 
överlämning och information mellan vårdkedjans olika delar. 
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 Utgångspunkten är ambulansrelaterad forskning. Viktigt att erbjuda och arbeta med ett 
kontinuerligt innehåll för att få till en aktiv portal. Behövs någon som driver detta.  
 

 En annan fråga är att vi behöver söka medel för vårt nätverk. Bra om man lyckas med detta, 
så att förutsättningar skapas mot forskning och konferenser. Gå hem till resp. universitet och 
presentera idén om nätverket och portalen. Se på detta som en gemensam fråga för alla våra 
universitet. Tips från Johan N var att titta närmare på medel från STINT, här finns satsningar 
mot just nätverksbyggande. Primärt mot en internationell kontext: http://www.stint.se/  
 

 Vissa ser svårigheten med att få finansiering via respektive universitet. Finansiering blir en 
utmaning. 
 

 Olika förslag på namn till nätverket presenterades. Bland annat PER Network – Prehospital 
and Emergency Research. Diskussionen fortfor senare varvid förslag presenterades.  

 
 Stafettpinnen får gå vidare. Då fortsätter nästa forskargrupp/lärosäte med syfteoch namn på 

nätverket.  
 
 
 

3. Besluta om ort och datum för forskningssymposium nov 2014 
 
Lunds universitet ansvarar för nästa forskningssymposium enligt följande förslag: 

 
 Halva dagen den 12/11 för nätverksmöte samt heldag den 13/11 för forskningssymposium.  

 
Nätverket träffas för nätverksmöte den 12/11 för lunch och gemensam middag. Dagen efter 
arrangeras symposium med klassiskt konferensupplägg avseende forskningspresentationer. Förslag 
finns vidare på att arrangera tre stycken workshops med olika inriktningar. Ambition finns att skapa 
ett möte med goda möjligheter att få till dialog och nätverkande.  
 
En fråga som lyftes var behovet och vikten av att släppa fram doktoranderna. Arbetsprocessen inför 
symposiet väntas innehålla insamling av idéer då nätverket bjuds in att ge input och att det under 
några veckors tid blir mycket mailväxling. När konceptet är satt slimmas arbetsgruppen med Lund 
som drivande huvudarrangör. Symposiet kommer att arrangeras med deltagaravgift och det finns 
plats för 100 personer i den största lokalen.  
 
Diskussion fördes vidare om FLISA kongressen och huruvida den kongressen erbjuder 
forskningsfokus. Nuvarande projektgrupp med Glenn L för FLISA kongressen i höst har som avsikt att 
lyfta in fler forskningspresentationer. Mötet resonerade kring att det är en bra intention med mer 
vetenskap på FLISA.  
 
Diskussion fördes vidare om hur man kan locka deltagare till symposium och konferenser. Frågan 
anses inte helt lätt och resonemanget landade i att man måste erbjuda attraktivt nätverk och 
program. Symposier på Högskolan i Borås har alltid varit finansierat av Västra Götalandsregionen. 
Fortsatt viktigt att bjuda in regioner och landsting eftersom det är ett sätt att faktiskt nå 
vårdverksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stint.se/
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4. Diskutera egen tidskrift 
 

 Johan N skickar ut excel-fil till mötesdeltagarna i samband med utskick av 
minnesanteckningar. 

 

Dokument bifogas: 

 Resurstilldelning i Sverige_vhb.pdf 

 VHB_journals_2014-03-07.xlsx 
 

Diskussion fördes kring olika förhållningssätt i andra nordiska länder.  
 
Skulle gruppen vilja göra ett temanummer med vårt perspektiv? Vi kan då arbeta tillsammans med 
redaktör på aktuell tidskrift?  
 

 Birgitta WS tar kontakt med Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine. 
 

 Långt ner på prioriteringslistan att rigga en egen tidsskrift. 
 Vilka är läsarna? När vi tänker på praktiker och klinker har inte alltid tillgång och tid. Värt att 

komma ihåg. Då är det snarare branschtidningar som man istället får rikta sig till, från 
vetenskaplig artikel/tidsskrift och sedan populärvetenskaplig artikel/tidsskrift. 

 
Hur når man ambulanspersonal? Via Samverkan 112 och ska vi nå de kliniskt verksamma är det via 
Google. Underlätta för att nå vår forskning genom artiklar i pubmed och open access-tidsskrift.  
Kombinera med webbsökbarhet. Finns många open access-tidsskrifter som inte är trovärdiga. 
 
Pieta E uppmanade alla att diskutera publiceringsstrategi. Meritera er genom synlighet. Använda 
olika kanaler. Bra att höra med biblioteket vilka man har avtal med. Diskussion kring hur 
tidsskrifterna idag arbetar. Intressant att se på i vilken Quartile tidsskriften befinner sig och vilken 
Rank in category. Obs, jämförelse skall ske i samma grupp.  
 

 Hemläxa, hitta 2 st magistrar till FLISA, kontakt tas med Glenn L.  
 
 

5. Diskutera finansiärer 
 
Konkreta punkter att fånga upp: 
 

 Nordplus – nordisk finansieringsmöjlighet (föreningsverksamhet) 
 Möjligheterna att söka FoUmedel, sjuksköterskeförening, läkemedelsföretag mfl. Småfonder 

– stipendier.se  
 Arbeta vidare mot rep. region och lärosäten. Måste arbeta lokalt eller regionalt.   

 

Vart kan vi söka pengar?  

FoU medel med inriktning mot symposium. Läkemedelsföretag, Stipendium.se, Vårdförbundet, 

universiteten/ högskolor. 

 

 Var och en måste arbeta vidare för att hitta finansiärer och kanaler.   
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6. Sammanfattning och namnförslag till nätverket   
 
I detta nätverk har vi öppenhet mot tvärvetenskaplig forskning men att den vårdvetenskapliga 
forskningen får stor tyngd.  
 
 
Förslag 1a: Prehospital Emergency care Research Network – PER NETWORK 
(C tas inte upp i namnet) 
 
Förslag 1b: International Prehospital Emergency care Research Network – IPER NETWORK 
 
Förslag 2a: Ambulance care Research Network – ARN   
 
Förslag 2b: International Ambulance care Research Network – IARN 
 
 
 
Syfte - beslut 
 
Beslutar mötet att ta bort Hospital från syftet? 
Detta blir en fråga som vi tar upp i Lund. Viktigt att tänka igenom. Titta på sökord och titta på hur 
man hanterar det internationellt? Uppfattning om hur man använder begreppen.  
 
Olika synpunkter kom upp i en sista diskussion. Vissa känner sig inkluderande av prehospitalt. 
Exkluderande vid ambulans. ”Inne mer på att ha internationellt som utgångspunkt. Vi har inte 
profilerat oss så bra och därför tror jag på ambulanssjukvård. Något smalare och tydligare, behöver 
inte vara exkluderande. Ambulanssjukvård innefattar ganska mycket och är djupare.” Olika meningar 
rådde. ”Inkluderande hela vägen med prehospitalt, definieras så i litteraturen. Vidare begrepp än 
ambulanssjukvård. Akutläkarspecialitet – professionsneutralt.”  
 
 
Omröstning för att utläsa tendens i gruppen vilken inriktning som gillades. 
 
Förslag: ambulanssjukvård 
Röster: xxxxxxx  (7) 
 
Förslag: prehospital akutsjukvård  
Röster: xxxxxxx (7) 
 

Pass:  
xxxxx (5) 

 
Totalt röstade 19 personer. 
 
”Frågan är komplex. Inte ja eller nej. Vi behöver fundera på det mer.”  
 
 

 Frågan bordlades till nästa möte.   
 

 
 


