
Minnesanteckningar från nätverksmöte i Östersund 2015-12-02 

Närvarande: Birgitta Wireklint-Sundström, Andreas Rantala, Henrik Andersson, Jonas Wihlborg, 
Veronica Lindström, Anders Rűter, Helena Sjölin, Stefan Jansson, Johan Persson, Susanne Pålshagen, 
Karin Brulin, Milka Dinevik och Bosse Ek 

Vad har hänt?  
Bosse redogör för det gångna året. Ett par personer har kontaktat för att bli tillagda på sändlistan. Vi 
har också blivit inbjudna till möte om PrehospIT-Stroke den 8 december av Bengt-Arne Sjöqvist vid 
Chalmers, vilket meddelats nätverket. 

Många visar intresse och vill ha information om nätverket. För närvarande är vi bara en maillista – 
inget formellt beslutat. Birgitta berättar att information om gruppen finns på Prehospens hemsida 
www.hb.se/prehospen Diskussion hur publicering på nätet ska gå till, var ska vi ha informationen.  

Beslut 
Vi fortsätter på Prehospens hemsida. Alla får därutöver lägga upp information på de egna 
organisationernas hemsidor och sedan länka till Prehospens sida. 
 
Nätverkets roll 
Diskussion om nätverkets roll och formell befintlighet. Nätverka, sprida forskning nationellt och 
internationellt. Ambulanssjukvård är ett eget kunskaps- och forskningsområde. 
Birgitta W – Nätverk är nätverk för att få kontakter och kommunicera mer informellt. Nätverk är 
ingen förening. Hur tänker våra nya forskare – Karin B och Susanne P? 
Ett relativt nytt kunskapsområde. Viktigt med att alla hittar sina samverkanspartner inom området. 
Vid sökning av finansiering viktigt att kunna visa vad som görs inom området. 
Diskussion vilka professioner ska inkluderas. Ska vi tänka på professionen? 

Området är ambulanssjukvård och vi är inkluderande gällande professioner vilket beslutades redan 
vid förra mötet. 

Karin B och Susanne P – som nya i nätverket och inom forskning i området önskar de konkret 
information. 

Jonas W - Syftet är inte bestämt än. Det här är tredje mötet för nätverket. Vi måste nog bestämma 
ett syfte för nätverket först. 

Två linjer – Nätverket är ett nätverk eller ett definierat syfte.  

Birgitta W - menar att det behövs ett nätverk för det vårdvetenskapliga inom området. Viktigt att 
nätverket får förändras och växa fram i sin takt. Via nätverket kan man t.ex hitta handledare. 
Överbryggning mellan medicinsk, omvårdnad, organisatorisk mm forskning. Vårdvetenskap är inte 
professionsbundet. Vad är huvudsyftet? Viktigt att vi nätverkar inom kunskapsområdet. 

Veronica L - menar att det finns många andra nätverk t.ex med ambulansläkare som är medicinskt 
ansvariga inom ambulanssjukvård. Viktigt att det finns ett nätverk med vårdvetenskapligt perspektiv. 

http://www.hb.se/prehospen


Bosse E - Den viktigaste uppgiften för nätverket är kanske att anordna årligt symposium med forskare 
inom kunskapsområdet. Även att finnas till som kontaktnätverk för deltagarnas egen skull. 

Jonas W – inom tex vårt lärarnätverket har man ibland kunnat göra en skrivelse i nätverkets namn. 

Bosse tolkar det som att vi, närvarande på det här mötet, inte ämnar att ändra någonting i 
”styrdokumentet”. Jonas önskar ändå att vi formulerar syfte och mål för nätverket.  

Beslut 
Vi formulerar följande syfte, mål och metoder. 
Syfte:  
Att främja forskning och kunskapsutveckling inom ambulanssjukvård 
 
Mål (övergripande):  
Facilitera forskningskontakter.  
Sprida forskningsresultat.  
Opinionsbildning om forskningens förutsättningar 
 
Metoder:  
Arrangera nationella symposium 
Nätverksträffar 
Digital plattform för nätverket 
 

Fortsatt diskussion 
Förslag tidigare även på en tidning. Röstades ner tidigare. Bosse menar att det inte ens är rimligt att 
ordförande ska skriva ett nyhetsbrev per halvår. För detta skulle det krävas att alla rapporterade sina 
utvecklingsfrågor. Kanske skulle det vara bra om nätverksträffar skulle vara oftare. Lägga dessa 
träffar t.ex i samband med olika symposium. 
 
Diskussion fördes om att nätverket borde ha en grupp i Facebook, Linked In eller Research Gate. Den 
senare känns som mest seriös och lämplig eftersom alla har profiler där. Mats Holmberg fick tidigare i 
uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en grupp i Research Gate. Vi inser att han har mycket 
att stå i just nu (disputation nästa vecka), men vi önskar att han fortsätter med detta när han hinner. 

Beslut 
Att Mats H skall anmodas att arbeta vidare på en grupp i Research Gate. 
 
AHRN beslutades redan förra gången ska vara den korrekta förkortningen för nätverket. Detta har 
inte fått tydligt genomslag (inte ens till ordföranden). 

Beslut 
Nätverkets namn skall vara Ambulance Health Research Network (AHRN). 
 
Diskussion om hur företag och privata investerare får medverka tex på symposium. Vi ser inte något 
hinder för detta, men det får inte utvecklas till att bli ett ”innovationsnätverk” (Jonas W).  



Helena S berättar om hur många doktorander det verkar finnas just nu inom området 
ambulanssjukvård. Sammanställningen gjordes av Helena och Janne K (RAS). En uppskattning 
landade i 23 forskare och 19 doktorander, men detta beror naturligtvis på hur området 
ambulanssjukvård avgränsas. Diskussion om vilka doktorander ska klassas till ambulanssjukvården, 
t.ex hjärtstoppsforskare, strokeforskare. 

 

Val av ordförande och arrangör för 2016 
Förslag: Stockholm – väljs 
Veronica L förklarar vad Akademiska ambulans är för något. Veronica Lindström väljs till ordförande 
för nätverket under 2016. 
Nästa nätverksträff blir 6-7 december 2016 – kallelse skickas av Veronica L 
 

Östersund 2015-12-04 

Bosse Ek, Mittuniversitetet 

 
 
 


