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Inledning
Röda Korsets Högskola (RKH) har sedan framtagandet av Forskningsstrategi 2015–2019
visat stor förmåga och kapacitet till omställning och verkställande av ny
forskningsinriktning. Forskarna samverkar och är delaktiga i projekt med
forskningsledning utanför RKH. Samtidigt har flera projekt initierats av och förlagts till
RKH där högskolan är medelsförvaltare, varav ett om asylsökandes psykiska hälsa har fått
stor uppmärksamhet i media - inte minst dess samhällsrelevans och införlivandet av
rödakorsrörelsen kärnvärden i forskningen.
Särskilda satsningar på erhållande av både statliga och externa forskningsmedel har under de
senaste två åren lett till en markant ökning av externa anslag och i november 2016 beviljade
regeringen RKH statliga forskningsmedel från januari 2018.
Med anledning av detta gav Högskolestyrelsen, vid sitt ordinarie styrelsemöte den 31 januari
2017, rektor i uppdrag att revidera och uppdatera Forskningsstrategi 2015–2019.
Ytterligare en revidering har genomförts under hösten 2018 där tillägg gjorts under Särskilda
utmaningar avseende mångfald, jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling.
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Vision
Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa,
och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.
RKH:s vision är att högskolans utbildning och forskning ska möta framtidens globala
utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår
omvärld (Färdplan 2017–2020). RKH:s profilområden är Global Hälsa och Global
Omvårdnad och högskolans forskning syftar till att ta fram specifika evidensbaserade
kunskaper där resultaten ska kunna integreras och användas inom ramen för samhällens behov
på en global arena.

Särskilda utmaningar
Röda Korsets Högskola (RKH) hade fram tills framtagandet av Forskningsstrategi 2015–2019
främst varit en aktör inom grund- och vidareutbildning av sjuksköterskor. Forskning hade inte
varit en varit en prioriterad del av verksamheten utan snarare en konsekvens av de reformer
som genomförts av stat och tillsynsmyndigheter och som inneburit krav på ökad
akademisering inom högskoleutbildning.
Forskningen vid RKH hade två huvudfunktioner:
1) Forskning betraktades som en kvalitetsaspekt i relation till tillsynsmyndighets krav på
forskningsanknytning i utbildningarna, detta har varit oaktat innehåll och/eller form i
den forskning som bedrivs;
2) Forskning under arbetstid har haft en konkurrens- och kompetensdrivande funktion
vid rekrytering av lektorer till utbildningarna. Även här oaktat innehåll och eller form i
den forskning som respektive medarbetare bedriver.
Den forskning som bedrivits har ofta skett i samarbete med andra lärosäten vilka har ägt både
data, finansiella och andra forskningsmässiga resurser. Internt på RKH har det inte funnits
någon forskningsmiljö eller samordning av olika medarbetares forskningsaktiviteter vare sig i
seminarier eller projektform. Vidare har enskilda medarbetare när de lämnat högskolan ofta
också tagit med sig den kompetens som utvecklats. Det övergripande syftet och målet med
forskning i verksamheten har således varit att behålla de examensrätter på vilka verksamheten
vilar i relation till tillsynsmyndighetens krav på forskningsanknytning samt akademisk
undervisningsmiljö för skolan studenter.
Högskolans forskning har därmed sin utgångspunkt i att bidra till samhällsförbättrande
insatser aktivt utveckla samhället samt vård och hälsoinsatser i frågor som rör jämlikhet,
jämställdhet och hållbar utveckling. För att möta de utmaningarna krävs särskilt beaktande av
att högskolan tillgodoser att det finns:



Mångfald av olika forskningsperspektiv, där genus- och andra kritiska perspektiv
finns representerade i forskningen,
Ett aktivt jämställdhetsarbete och aktivt motverkande ojämställdhet inom forskningen
som baserar på kontinuerliga uppföljningar utifrån policy och handlingsplan för
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jämställdhet- och jämlikhet samt arbetet i för kvalitetssäkring i för högskolans
kvalitetssäkringssystem av sin verksamhet.
Sökandeprocesser och fördelning av resurser som utgår från ett integrerat
jämställdhetsperspektiv där samma villkor och möjligheter finns i forskningen.
Uppföljningar och analyser av forskningssatsningar, dess resultat och effekter som
kontinuerligt och systematiskt också utvärderas med jämställdhetsperspektiv.

Målsättningen med detta dokument är att utveckla en forskningsstrategi, där forskningen
tillmäts en betydligt större roll än tidigare, bland annat för att kunna nyttiggöras i svenska och
internationella rödakorsrörelsens arbete, i hälso- och omvårdande arbete generellt, samt bidra
till tekniska innovationer och löningar inom dessa bägge områden. De särskilda beaktanden
som inledningsvis utpekas gällande: mångfald av perspektiv, aktivt jämställdhetsarbete,
jämställdhetsintegrering samt uppföljningar innehållande jämställdhetsperspektiv
övergripande gäller för samtliga målsättningar och områden i strategin.
Särskilda utmaningar för åren 2017 till 2019 är att fortsätta utveckla den akademiska miljön
och att bedriva nationell och internationell forskning av högsta kvalitet som får genomslag i
samhällsdebatten kan komma att påverka samhällsutvecklingen. För en hållbar utveckling av
forskningen är det en förutsättning att öka antalet doktorander anställda vid RKH samt att
tydliggöra möjligheter till meritering av högskolans lektorer och docenter. Andra utmaningar
är att skapa hela kunskapsmiljöer, bland annat genom att öka forskningsanknytningen i
högskolans olika utbildningar genom användande av den egna forskningsbasen, att förstärka
och utveckla den interna och externa seminariekulturen samt att stärka de administrativa
stödfunktionerna. En grundförutsättning för detta är en kontinuerlig statlig basfinansiering
samt andra externa forskningsmedel. Ett annat utvecklingsområde är att ta fram regler för
generella principer gällande fördelning av interna och externa forskningsmedel samt lärares
forskningstid.
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Målsättningar för perioden 2015–2019
• Framtagande av ny vetenskaplig kunskap
Etablerande av långsiktiga forskningsprogram inom respektive forskningsmiljö med
fokus på för högskolan och Rödakorsrörelsen centrala frågor.
• Utveckla den akademiska forskningsmiljön
Möjliggöra omställning/delaktighet vid strategisk rekrytering av seniora och juniora
forskare så att de kan rikta sin forskning in i högskolans forskningsmiljöer genom
mentorskap och stödstrukturer inom miljöerna. Därutöver att övergripande tydliggöra
karriärvägar inom forskning för högskolans anställda.
• Öka den externa forskningsfinansieringen
Verka för en stabil basfinansiering genom statliga forskningsmedel, medel från
huvudman och övriga externa anslag, inklusive anslag från svenska och europeiska
forskningsråd.
• Stärka infrastrukturen för forskning
Medverka till en säker och ändamålsenlig infrastruktur för forskning.
• Etablera egen forskarutbildning
På sikt verka för egen forskarutbildning. Doktorander som handleds av lektorer vid
RKH och idag är inskrivna som forskarstuderande vid anda lärosäten bör i större
utsträckning vara anställda vid RKH.
• Utveckla det externa forskningssamarbetet
Prioritera samverkan i kvalitet som bidrar till utveckling hos både RKH och
samverkande part, både nationellt och internationellt.
• Nyttogörande av forskningen
Framtagande av strukturer för intern och extern kommunikation och spridning av
högskolans forskning och dess betydelse.
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Tre forskningsmiljöer
Vid RKH bedrivs forskning inom områdena vård, hälsa och teknik. Tidigare pågick ett 50-tal
olika forskningsprojekt vid högskolan. Dessa projekt var ofta disparata och hade ingen
koppling till varandra. Målsättningen framåt är att samordna forskningen i större områden och
minska antalet forskningsprojekt, dvs. att samlas kring några gemensamma
forskningsprogram som är långsiktiga och har sitt fokus i för högskolan och rödakorsrörelsen
centrala frågor. Strävan ska också vara att projektledning och medelsförvaltning är förlagda
vid RKH.

Tre forskningsmiljöer
Forskningen är organiserad i tre tvärdisciplinära forskningsmiljöer inom ämnena vård,
omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhälls-och beteendevetenskap samt teknisk
vårdvetenskap. Inom varje miljö planeras ett övergripande forskningsprogram till vilket tre till
fyra forskningsprojekt anknyts. Forskningsperspektiven ska ha både nationell och global
inriktning. Samtliga forskare vid högskolan förutsetts verka inom någon av de tre
forskningsmiljöerna.
Högskolans position som kunskapsaktör inom omvårdnad ska beaktas. Detta innebär att den
salutogena utgångspunkten, dvs. fokus på vad som bibehåller och utvecklar hälsa, är en ansats
som särskilt ska profilera högskolans forskning, oavsett ämne. Lösningar för att bättre
tillvarata människors egna resurser för hälsa, liksom att lindra och förebygga lidande, snarare
än lidandet självt och/eller sjukdom och ohälsa ska prioriteras. Därtill ska ett särskilt fokus på
globaliseringens utmaningar samt dess resurser och hållbar utveckling, såsom de definieras i
högskolans profilområden genomsyra forskningsmiljöerna.
• Hälsa i Globala Transitioner - Health in Global Transitions
Forskningen syftar till att bidra med ny kunskap om viktiga hälsofrågor i tider av
globalisering med hög relevans för civilsamhälle, hälso- och sjukvård samt
omsorgsverksamheter. Ett samlande fokus i miljön är att utveckla kunskap om
konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration, både i det akuta och långsiktiga
perspektivet. Ett annat är att utveckla kunskap om de utmaningar och möjligheter
globaliseringen innebär gällande resurser för hälsa, välbefinnande, social inkludering samt
lindrat lidande för individer och grupper. Att fokusera på transitioner innebär fokus på
processer som pågår som innehåller dimensioner av rörelser som inkluderar ett slut,
övergångar och en ny början. Dessa rymmer också samtidens politiska, organisatoriska och
tekniska förändringar som skapar livsvillkor gällande hälsa som ibland är ojämlika för
individer och grupper som kritisk behöver belysas genom forskning. Forskningsområden där
vi är särskilt starka i dessa frågor är civilsamhället och icke-institutionella arenor, människors
vardagsliv och varande i världen, samt hälsans risk- och friskfaktorer.
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• Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens - Health Promotion Interventions and
Resilience
Forskningen syftar till att bidra till en vetenskaplig kunskapsbas för vård- och hälsofrämjande
systematiska ansatser. Därmed avses såväl befolkningsorienterade preventiva och promotiva
hälsoåtgärder, ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa, som interventioner i vård och
omsorg. Ökad delaktighet samt främjande av förmåga till anpassning, återhämtning och
vidare utveckling är centrala inslag i temats forskning. Exempel på forskningsområden är
psykisk hälsa, arbets- och miljömedicin, hälso- och sjukvårdsorganisation, samt hälsopolitik
och hälsoekonomi.
• Hälsa och Teknisk Utveckling - Health and Technology Development
Forskningen syftar till att bidra med ny kunskap som kombinerar omvårdnads- och
hälsoperspektiv med teknisk utveckling och fokus på interaktivitet: människors aktiva
medverkan i innovationsprocesser, implementering och utvärdering. Digitaliseringens
konsekvenser för vård och hälsa i vardagsliv, för professioner, institutioner och samhället
studeras. Likaså den medicinska- och hälsotekniska betydelsen för individen och samhället.
Exempel på forskningsområden där vi är särskilt starka i dessa frågor är: medicintekniska
innovationers påverkan på individens hälsa och mående, i relation till hälsoekonomiska
beslut, digitalisering och omvårdnad, vårdrobotik, delaktighet i högteknologiska vårdmiljöer.
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Infrastruktur
Fortsatt akademisering
Forskningsnämnden har till uppgift att driva den akademiska utvecklingen framåt. Nämnden
ska verka för att forskningen uttrycker en flervetenskaplig ambition och utnyttjar de
synergieffekter som högskolan och tillhörigheten till Rödakorsrörelsen, nationellt och
internationellt, erbjuder samt verka för att forskningen håller hög kvalitet och är relevant för
såväl högskolans utbildningar som för Röda Korset och det omgivande samhällets
kunskapsbehov.
Kompletta akademiska kunskapsmiljöer
Sambandet mellan utbildning och forskning behöver stärkas och forskningsresultaten ska
implementeras och integreras i utbildningarna. Forskning och utbildning ska bedrivas som
hela kunskapsmiljöer och ny forskning ska inspirera till utveckling av utbildningen. Forskning
och utbildning ska vara ömsesidigt berikande genom att seniora forskare undervisar även på
grundnivå och studenterna ges möjlighet att ta del av forskningen vid högskolan.
Seminarieverksamhet
Den akademiska miljön vid RKH stärks genom ökad satsning på en aktiv och levande intern
och extern seminarieverksamhet där doktorander och forskande lärare förväntas delta.
Satsning sker också på gemensamma forskningsprogram och projekt inom RKHs tre
forskningsmiljöer vilket förväntas leda till ett ökat internt forskningssamarbete.
Rekrytering och meritering
Möjliggöra omställning/delaktighet vid strategisk rekrytering av seniora och unga forskare,
samt att tydliggöra karriärvägar inom forskning för högskolans anställda. Samtliga
nyanställda lärare bör vara disputerade och RKH ska sträva efter att rekrytera såväl seniora
som yngre lektorer inom högskolans egna forskningsmiljöer. Kriterier för karriärmöjligheter
har tagits fram och implementeras för forskare anställda vid RKH. Att forskare anställda vid
RKH ges möjlighet till att starta upp forskningssamarbete med forskare vid nationella och
internationella lärosäten samtidigt som RKH också tar emot utländska gästforskare är en
prioriterad del i meriteringen för forskare som även definierats i högskolans
Internationaliseringsstrategi.
Anknytning / affiliering
Externa forskare har möjlighet att adjungeras till RKH. Högskolan ser det som angeläget att
på flera plan öka samverkan och mobilitet såväl nationellt som internationellt med syftet att
stärka kvaliteten i både utbildning och forskning. Detta kan ske bland annat genom att
högskolan knyter till sig forskare som arbetar inom samma profilområden som RKH eller på
annat sätt är aktiva inom Röda Korset eller annat lands lärosäte inom rödakorsrörelsen.
Anknytningen har formen av ett etablerat samarbete mellan den enskilde forskaren och
forskare vid RKH. Beslut om anknytning ska inte medföra något ekonomiskt åtagande från
RKH.
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Kvalitetssäkring
Forskningen vid RKH ska möta nationella och internationella kriterier för hög kvalitet och
forskningen ska följa Vetenskapsrådets regler för god forskningssed (good research practise)
och forskningsetiska principer. Forskar- och forskningsetik ska vara begrepp som ingår i den
undervisning som ges till studenterna. Forskningen kvalitetssäkras bland annat genom
fastställande av rutiner för fortlöpande översyn och revidering av aktuella styrdokument och
riktlinjer för forskning samt framtagande av processer för uppföljning och utvärdering i
enighet med kvalitetssäkringssystem för högskolans verksamhet.

Synliggörande av forskningen
RKH:s forskning ska ha stor synlighet såväl nationellt som internationellt. Högskolan ska
inom perioden utveckla sin forskningskommunikation och aktivt uppmuntra initiativ som
medverkar till positiv uppmärksamhet kring högskolans forskning. Det bidrar till att nyttogöra
forskningen och göra den eftertraktad av beslutsfattare, medier, allmänhets och näringsliv.
Forskningsresultat görs tillgängliga genom så kallad ” öppna vetenskaper” (open access) där
så är möjligt. RKH avser också att inom tidsperioden implementera de riktlinjer och
styrdokument kring öppna vetenskaper som definierats på nationell och europeisk nivå. All
forskning prövas och synliggörs fortlöpande för att stärka kvalitet och publicering sker via de
främsta kanalerna inom respektive ämnesområde, vilket som regel innebär publicering i
internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review..

Administrativt stöd
Den allt snabbare växande forskningsverksamheten vid RKH ställer särskilda krav på
utveckling av professionella administrativa rutiner och stödsystem. Det kan innefatta att t.ex.
kontinuerligt registrera högskolans forskningsaktiviteter i nationella kvalitetsregister (antal
publikationer, registrerade doktorander, etc.), att svara på remisser från olika myndigheter,
samt att ge stöd vid forskningsansökningar till externa anslagsgivare. System för
kvalitetssäkring av forskningsdata behöver även utvecklas. Det kan gälla strukturering och
kvalitetssäkring av databaser som förvaras internt och hantering av annan information som
genereras inom forskningen.

Informations- och biblioteksstöd
RKH har ett samverkansavtal med Södertörns bibliotek vilket ger alla forskare som verkar vid
RKH tillgång till databaser, biblioteks- och serviceresurser. RKH samverkar kontinuerligt
med bibliotekspersonal och forskningsbibliotekarier vid Södertörns bibliotek för att utveckla
hela kunskaps- och forskningsmiljöer. Denna samverkan är av produktiv art men har också
ceremoniella inslag av betydelse, t.ex. spikning av avhandlingar. Högskolans lektorer ges
även möjlighet att delta i forskarhandledningskurser vid Södertörns Högskola.
All forskningsproduktion vid RKH läggs in i det digitala arkivet DiVA som tillgängliggör all
forskning från i stort sett alla svenska lärosäten. Genom RKH:s anslutning till DiVA verkar
högskolan för spridning och långsiktig bevaring (hållbarhet) av den forskning som bedrivs.

8

Forskningsstrategi vid Röda Korsets Högskola 2015 - 2019

Finansiering
En viktig del i högskolans strategi för att vidareutveckla och stärka sin forskning är ett robust
forskningsstöd. Det behövs en stabil basfinansiering, dels genom statliga forskningsmedel,
medel från huvudman och en ökning av de externa anslagen, inklusive anslag från
forskningsråd. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra hur externa och interna
forskningsmedel ska fördelas.

Statsanslag
Särskilda satsningar har gjorts under de senaste åren för att få del att de statliga
forskningsanslagen och RKH erhåller från januari 2018 statliga forskningsmedel.

Interna medel
Forskningen vid RKH har till stora delar finansierats genom betald arbetstid för forskning och
kompetensutveckling i tjänsten. En policy för strategisk fördelning av forskningstid och
forskningsmedel med beaktande av tillgängliga resurser tas fram. Tilldelning av medel och tid
baseras på forskares forskningsaktivitet med särskilt beaktande av produktion av
forskningsartiklar via de främsta kanalerna inom respektive ämnesområde, ansökningar av
externa medel, samverkan samt presentation av forskningsresultat.

Externa anslag
En viktig utmaning under perioden blir att utöka finansieringen av forskningen genom externa
medel.
Aktivt sökande och erhållande av externa anslag ska vara särskilt meriterande vid fördelning
av RKHs fasta forskningsmedel (i form av t.ex. utökad forskningstid).
Forskningsverksamheten och huvudsökande av externa anslag ska ha tillgång till
administrativt stöd. Detta för att utveckla hög kvalitet i ansökningar som lämnar RKH. Detta
stöd kan kortsiktigt handla om genomförande av externa granskningar av ansökningar samt
kompetensutvecklings satsningar rörande att skriva forskningsansökningar samt på lång sikt
inrättande av resurser motsvarande befintligt stöd till forskare vid lärosäten med motsvarande
storlek. Erhållna anslag ska placeras vid RKH.
Ansökningar bör samordnas för att förutom att stärka själva ansökan även främja det interna
samarbetet. Framgång kräver att man har långsiktig uppbackning av RKH. Ansökningar till
nationella forskningsråd och finansiärer (såsom Forte, Vetenskapsrådet och ALF-medel) och
internationella forskningsfinansiärer (såsom European Research Council och European
Commission Framework Programme) bör prioriteras, men strategiska satsningar bör även
göras hos finansiärer där RKHs tillhörighet till Rödakorsrörelsen innebär ett mervärde jämfört
med andra sökande. Det kan vara biståndsorganisationer, SIDA, etc.
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Forskarutbildning
Doktorander. RKH har i nuläget inga egna examenstillstånd för examen på forskarnivå men
ska på sikt verka för att möjliggöra för egen forskarutbildning. Samverkan sker istället med de
lärosäten där den forskarstuderande är inskriven. Målsättningen är samverkan med några få
strategiska lärosäten som gagnar högskolans utveckling vad gäller intern utbildningsmiljö
samt anställdas meritering. RKHs strävan är att ha en aktiv doktorandgrupp bestående av både
intern- och externfinansierade doktorander (bedriver sin forskarutbildning med ett
samverkande lärosäte). Det innefattar en strategisk satsning på ökat antal doktorander
anställda vid RKH. Satsningar sker också för att säkerställa kvaliteten, t.ex. när det gäller
seminarieverksamhet, infrastrukturellt stöd till doktorander och möjligheter för doktorander
att etablera sig såväl nationellt som internationellt genom konferensdeltagande och
internationellt utbyte.
Doktorandtjänster. Utlysning av tjänsterna konkurrensutsätts och annonseras såväl externt
som internt. Samtliga doktorandtjänster som finansieras av RKH ska utlysas och säkras i
konkurrens. RKH ska ha rätt att föreslå sakkunniga inför antagningen.

Examensrätt på forskarnivå
Universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå. De
högskolor som får tillstånd till examen på forskarnivå inom ett visst område har rätt att ge
examen inom detta område. Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och
avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de kunskaper och färdigheter
som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.
RKH har som målsättning att på sikt verka för egen forskarutbildning och har tagit fram en
fem-punkts plan för hur man ska nå dit:
1. Identifiera styrkor inom forskningen vid RKH som kan ligga till grund för att skapa ett
eget forskningsområde (t.ex. Global Hälsa och Omvårdnad), samt utveckla nationell
spetskompetens inom området.
2. Skapa intern samverkan mellan forskare inom det identifierade forskningsområdet.
Det innefattar bland annat gemensamma ramverk och begrepp, sampublikationer och
ansökningar, som vid en bibliometrisk analys visar att forskningsområdet är väl förankrat
med en hållbar långsiktig utveckling vid lärosätet. Bygga nätverk med externa kontakter
för utbyte av erfarenhet och framtida samarbeten.
3. Utveckla den interna forskningsmiljön med utgångspunkt i forskningsområdets
gemensamma ramverk och begrepp med målsättning att ta fram några få större
program/projekt inom det utpekade området där frågeställningar angrips ur många olika
perspektiv genom samlade forskningsansatser vid lärosätet.
4. Skapa interna infrastrukturer för forskning ”som om” högskolan redan har egna
examensrätter på forskarnivå. En ”egen” sammanhållen utbildningsmiljö för doktorander
som bygger på den utvecklade spetskompetensen inom området på lärosätet. Det innefattar
studierektor för utbildning på forskarnivå, internt handledarkollegium, intern
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seminarieverksamhet, doktorandgrupp av storlek motsvarande egen forskarutbildning,
samt att lärosätet ger kurser på forskarnivå (i samverkan med andra).
5. Aktivt påbörja ansökan för examensrätter på forskarnivå. Att ta fram en ansökan
kräver resurser på cirka 1 ½ -2 års arbete på minst 50 %, upp till heltid för en person att
leda arbetet samt ledningsstöd, forskar och förvaltningsresurser. Ansökan ska på ett
trovärdigt sätt visa en plan för forskarutbildningen, senior kompetens och resurser för att
driva utbildningen samt för hur den ska finansieras. Infrastruktur, kompetens samt de
ekonomiska förutsättningarna för att driva utbildningen ska finnas vid lärosätet då UKÄ
bara tilldelar examensrätter för befintliga, och inrättade resurser som påvisas i ansökan.
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Samverkan
RKH ska bedriva forskning med ambitionen att göra skillnad inom hälsovetenskaper generellt
och global hälsa, global omvårdnad samt teknik och hälsa specifikt. RKH har ett starkt
varumärke som behöver tillvaratas i högre grad än idag när det gäller forskning i samverkan
med andra. I syfte att stärka högskolans forskning sker kraftsamling genom satsning på
samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt som stärker högskolans profil eller
på annat sätt är nyttogörande för RKH och ger synergieffekter för samverkande parter.
Kvalitetskriterier tas fram avseende syfte, mål, nyttiggörande, resurser och tidsperspektiv
beaktas och förankras innan nya samarbeten inleds.
Prioriterade satsningar är samverkan med rödakorsrörelsen, både nationellt och internationellt.
Samverkan med högskolans huvudman, Svenska Röda Korset, sker genom gemensamma
projekt, doktorander och post doc tjänster men behöver formaliseras och tydliggöras genom
en gemensam överenskommelse gällande både administration, utbildning och forskning.
Samverkan sker även med andra organisationer verksamma inom humanitär och idéburen
sektor samt med hälsovetenskapliga lärosäten som ligger nära RKH:s profilområden och
forskningsmiljöer. Utöver det tillkommer satsning på samarbeten som på olika sätt
kompletterar RKH:s styrkor och därigenom fördjupar och berikar högskolans kunskaps- och
forskningsmiljöer inom den internationella rödakorsrörelsens arbete, i hälso- och omvårdande
arbete generellt, samt via tekniska innovationer och lösningar inom dessa bägge områden.
Den samverkanskompetens gällande forskning som RKH redan besitter i kombination med
högskolans korta beslutsvägar och möjligheter till rörlighet i olika regionala, nationella och
internationella forskningsmiljöer bedöms under de kommande åren att vara en viktig tillgång
för utvecklandet av forskningsmiljöerna vid RKH.

Vid RKH finns en internationaliseringsgrupp vars uppgift är att utveckla och kvalitetssäkra
det internationella samarbetet. Vidare ska internationella satsningar drivas i linje med RKH:s
strategiska prioriteringar och förankrade med utbildnings- och forskningsanknytning, vilket
för forskningen innebär att det ska ges möjlighet för doktorander och forskare att delta i
internationella utbyten.
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