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1. Deltagarna presenterar sig 

2. Kort genomgång av vad rollen FoU-strateg på avdelningen hälsa och 

socialvälförd på KFSK innefattar.  

Nicolina redogör för sitt uppdrag på KFSK med avsikt att tydliggöra 

vad gruppen kan få för inspel från hennes horisont samt hur medskick 

till nationella kunskapsstyrningsforum kan göras.  

3. Diskussion avseende mötenas innehåll och upplägg.  

Gruppen önskar lyfta gemensamma utvecklingsområden och deltagarna 

lyfte de ämnen som de anser är högst prioriterade just nu. Prioriterade 

områden: 

a. Kunskapsbaserat arbetssätt 

- Systematik i praktiken 

- Implementering av arbetssätt och metoder 

- Systematisk uppföljning  

- Kvalitetsledningssystem (som arbetssätt)  

- Kunskapsresa, olika former av kunskap  

b. Omvärldsbevakning  

c. Digitalisering – i mötet med medborgaren 

d. Implementering 

e. Brukarmedverkan 

f. Tillitsbaserad styrning 



Nätverket kommer tillsammans på nästkommande möte prata vidare om 

de olika prioriterade områdena och hur vi tillsammans kan arbeta vidare 

med dessa och eventuellt bjuda in gäster, hålla seminarier, workshops 

etc.  

4. Forte 

Petra Björne berättar om sin beviljade forskartjänst från Forte. 

https://forte.se/nyhet/ny-forskning-ska-starka-socialtjansten/  

https://www.vbe.lu.se/article/petra-bjorne-new-vbe-collaborator 

https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201801336Forte 

 

Information om beviljade medel för Forskarskolor 

 https://forte.se/nyhet/lunds-och-malmo-universitet-ska-leda-

forskarskola-socialarbetare/  

5. Nicolina ”På gång just nu”. Punkten hinns inte med utan en kortfattad text 

biläggs minnesanteckningarna.  

6. Jens Sjölander, Projektkoordinator och innovationsrådgivare på Malmö 

Universitet och Fredrik Björk, lärare och forskare på Institutionen för 

urbana studier berättar om Sience Shops. Projektet social Innovation 

Skåne har under en tid anordnat Pop Up Science Shops tillsammans med 

olika organisationer från det civila samhället samt med små- och 

medelstora företag. Fokus riktas mot forskning som på olika sätt 

adresserar samhällsutmaningar och på utmaningsbaserat lärande med 

målet att främja hållbart lärande och utveckling samt stärka studenternas 

förmåga att agera som förändringsagenter. Malmö universitet vill gärna 

bjuda nätverket till en Science Shop och vi beslutar att vi ska diskutera 

närmare hur detta kan göras, MU ger liter förslag som jag (Nicolina) 

delger gruppen.  
 

Bilder och de artiklar som Jens och Fredrik använde sig av kommer så 

snart jag fått dem.  
Läs gärna mer om Science Shops här: https://project.scishops.eu 

 

Nästa träff 
30 november kl. 9-12 på Gasverksgatan 3a, Lund. 

 

 

Hör av er om jag missat något!  

 

Vid tangenterna   

 

Nicolina Fransson 
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