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NYA BIOMARKÖRER TESTAS
I framtiden kan det bli möjligt att
diagnosticera levercirrhos med hjälp
av blodprov i stället för biopsier.
Ett forskningsprojekt i Landstinget
i Kalmar studerar klinisk tillämpning av nya biokemiska markörer för
leverfibros och levercancer. Ingvar
Rydén och Catharina Alexandersson
är två av forskarna i projektet som för
närvarande involverar 160 patienter
med hepatit B och C.
Som grund för studien ligger upptäckten att ett äggviteämne i blodet,
orosomuciod, har sockerkedjor fästa
vid sig som ser olika ut beroende på
olika sjukdomar i levern. Ett ämne
som binder just till dessa sockerkedjor fungerar som en biomarkör för
omfattningen på leverns ärrvävnad
samt även för levercancer.
– Nu testar vi analyserna och ser om de
kan användas i den vanliga sjukvården,
berättar Catharina Alexandersson.

NÄTVERKET HAR VÄXT
På knappt tio år har Anna J Henningsson byggt upp ett kvalificerat
nätverk för sin forskning om fästingburna sjukdomar.
– I det sammanhanget har FORSS
spelat en avgörande roll, säger Anna
J Henningsson, specialistläkare i
infektionsmedicin och överläkare i
klinisk mikrobiologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Rubriken för Anna J Henningssons
presentation var hur hennes forskningsnätverk vuxit sedan hon blev
antagen som doktorand för tio år sedan.
– När jag blev antagen hade jag min
huvudhandledare i Linköping och
mina biträdande handledare i Linköping, Kalmar och Jönköping. Via
kontakter i gruppen hade vi också ett
samarbete med Åland.
I dag omfattar hennes nätverk kontakter i både Norge och Danmark,
Finland och självklart också i Sverige.
– Med hjälp av FORSS har vi kunnat bygga upp ett starkt produktivt
regionalt nätverk. Det har i sin tur lett
till att vårt arbete blivit intressant för
många andra aktörer som sökt samarbete med oss, säger Anna J Nilsson.

Stort intresse för strategidag
Ett 80-tal chefer, politiker och företrädare för akademin fanns på plats när
FORSS bjöd in till strategidag den 18 november i Växjö. Det blev en dag
med intressanta föredrag och spänstiga diskussioner.
Bredden på deltagarna var stor vid FORSS
strategidag i Växjö. Bland de 80 deltagarna
fanns företrädare för FoU-verksamheter,
chefer från vårdverksamheter i landsting
och regioner, företrädare från universiteten och även många förtroendevalda.
På förmiddagen fick deltagarna en presentation av några av alla de projekt som
fått FORSS-medel och en historik av vad
FORSS egentligen är. Dessutom presenterade Thomas Schön, FORSS-representant
från Landstinget i Kalmar län, en utvärdering av FORSS arbete.
– Vid strategidagen för två år sedan
konstaterade vi flera saker, bland annat
att vi behövde utvärdera och visa vad
vi har åstadkommit genom FORSS satsningar, berättade han.
Utvärderingen visar att 389 publikationer som anger FORSS som medfinansiär
har tagits fram mellan 2008 och 2014, vilket
motsvarar 56 per år. Förmodligen är det en
viss underskattning, tror Thomas Schön.
Återkoppling viktigt
– Där kan vi nog ställa tydligare krav på
att man ska ange FORSS i sin publikation.
Det är ofta många medfinansiärer och det
är lätt att glömma någon om det inte finns
sådana krav.
Av dem som har gått FORSS forskningsmetodikkurs och svarat på den enkät som
har skickats ut har 72 procent doktorerat
och 77 procent varit medförfattare till en
vetenskaplig artikel.
Ser man tillbaka på de forskningsprojekt som fick medel under 2007 har 94
procent slutförts. Bland dessa har FORSS
under ledning av Yvonne Jonsson och
Thomas Schön tittat närmare på klinisk
betydelse, implementering och spridning.
– Bland de projekt som har fått stor klinisk betydelse finns exempelvis forskning
om leverfibrosmarkörer, klinisk observation av appendicit vs radiologi och

Thomas Schöns utvärdering visar att FORSS
har gett goda resultat för landstingen och
regionerna.
Sting-studien med fästinginsamling i hela
landet, säger han.
– Exempel på implementering finns
bland annat i ny diagnostik av latent TB
och ny diagnostik av hjärntumörer i form
av prognostiska markörer. Bland projekten finns 26 publicerade artiklar, vilket
sannolikt också är en underskattning.
Utvärderingen visar att FORSS ger de
resultat man kan förvänta sig, men att en
utvärdering bör ske kontinuerligt. Och
det finns förbättringsområden, menar
Thomas Schön.
– Det är viktigt att vi återkopplar vad
satsningarna ger tillbaka till landstingen
och regionerna, säger han. Vi borde kanske göra en årlig sammanställning? Jag
ser också att vi behöver ha ett tydligare
fokus på slutrapportering, den är ibland
ganska summarisk.

I fyra parallella seminarier diskuterade deltagarna på strategidagen
olika aspekter av forskning och klinisk verksamhet. Seminarierna
leddes av flera samtalsledare som såg till att det blev livfulla och
tankeväckande diskussioner.

Ska politikerna få styra forskarna?
Hur långt ska den politiska styrningen av forskningen gå? Ska forskningen
vara fri från styrning?
– Ska vi lösa framtidens problem inom
sjukvården behöver vi politiker vara tydligare med att berätta om vilken färdriktning forskningen ska ha, säger Christoffer
Bernsköld, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.
Tillsammans med Jan Marcusson
– överläkare i Region Östergötland –
fungerade Christoffer Bernsköld som
diskussionsledare för ett av de fyra seminarierna under FORSS-dagen i Växjö.
Ett område som Christoffer Bernsköld
själv vill se en satsning på är primärvårdsforskningen.
– Där borde vi lägga mer av våra offentliga medel, för det är alldeles uppenbart
att ingen annan gör det. I grunden ska
forskningen vara fri, men jag skulle önska
att vi politiker styrde mer mot de områ-

den där vi tycker att det är angeläget,
säger han.
Christoffer Bernsköld hade också i
uppgift att sammanfatta diskussionen. I
sin sammanfattning tog han fasta på att
politiker behöver bli mer aktiva.
– Vi måste stödja och understödja den
forskning som vi behöver. Och jag uppfattar det som att den kunskap som vi får
fram via forskning måste omsättas i praktisk handling. Men också att vi politiker ska
staka ut vilken forskning som behövs, utan
att vi för den skull går in och detaljstyr.
Seminarium 1

FRÅGESTÄLLNING:
Hur långt ska den politiska styrningen av forskningen gå? Ska forskningen vara fri från styrning?

Rätt kultur främjar forskningen
Disputerade medarbetare spelar en viktig roll i verksamheten när det
gäller validering, kunskapsinhämtning och implementering. Och för att
få en miljö som främjar forskning krävs att ledare och chefer tar ett stort
ansvar.
Det finns ett samband mellan möjligheten
att bedriva forskning på en enhet och chefens egen erfarenhet av forskning. Det var
deltagarna i det andra seminariet överens
om. För goda forskningsvillkor krävs en
stöttande och bra kultur på enheten. Alla
har två jobb i hälso- och sjukvården, det
ena är att producera sjukvård, det andra
att utveckla och förbättra.
– Forskning kan spela en viktig roll som
attraktionsfaktor när vi diskuterar rekrytering, menade en av deltagarna. De flesta
människor är mer attraherade av organisationer där det händer mycket.
Att det kan vara svårt att få yrkesgrupper som sjuksköterskor och sjukgymnaster att stanna kvar på enheten efter sin
disputation vittnade flera om. Och det är
viktigt att ta tillvara deras kompetens. En

av deltagarna lyfte ett konkret exempel:
– Hos oss har en disputerad sjuksköterska fått i uppdrag att gå igenom alla våra
PM för att se vilka det inte finns evidens
för. Och det är många som har förvunnit.
Jag tycker att forskningskulturen sakta
men säkert håller på att ändras. Det är
inte lika ofta man hör att någon är ”forskningsledig” längre.
Seminarium 2

FRÅGESTÄLLNING:
Hur kan disputerad sjukvårdspersonal bidra till att förändra och
förbättra hälso- och sjukvården på
patientnivå? Hur påverkas forskningsvillkoren av forskningsmiljön
på klinik- respektive landstingsnivå?

Ge forskningen högre status
Om forskningen får högre status, skulle den locka fler. Kombinationstjänster kan vara ett sätt att få fler från yrkesgrupper där representationen är
låg att börja forska.
Jan Marcusson var Christoffer
Bernsköld diskussionsledare för
ett av de fyra seminarierna.

Det tredje seminariet inleddes med en
genomgång av hur många i de olika
yrkesgrupperna i Region Östergötland
som har forskarkompetens. Läkare är
kanske inte så överraskande den yrkesgrupp där den högsta andelen har forskarkompetens. Bland Region Östergötlands professorer var till exempel 62 av 73
läkare och när det gäller doktorander är
109 av 155 läkare, enligt 2014 års statistik.
Med den bakgrunden som inledning
diskuterade gruppen på det tredje seminariet frågan om det verkligen finns förutsättningar för alla yrkeskategorier att
forska. Och kom fram till att det inte är
omöjligt – men då behöver forskarstatusen höjas.
– Inte minst behövs en plan för vad
man ska göra när man kommer tillbaka

till sin arbetsplats igen som nydisputerad.
Vi behöver helt enkelt chefer som förstår
vikten av forskning och forskarutbildad
personal, menade en av deltagarna.
Ett annat sätt att förbättra förutsättningarna för disputerade är att införa fler
kombinationstjänster som skulle underlätta för fler att behålla en fot i vården
under sin forskning.
– Det skulle säkert bidra till att fler som
är disputerade faktiskt stannar kvar på sina
jobb och inte söker sig vidare till andra jobb.
Seminarium 3

FRÅGESTÄLLNING:
Hur kan man få fler att engagera sig
i forskningen? Finns förutsättningar
för alla yrkeskategorier att forska?

Integrerad forskning ger utveckling
Forskning, utbildning och sjukvård. Allt behövs för att vi ska ha en fungerande
sjukvård, få nya medarbetare och kunna utveckla verksamheten.
Deltagarna i diskussionen om integrerad
forskning och utbildning i verksamheten
var överens om att forskning och utveckling
är viktigt för att skapa en kultur där verksamheten utvecklas och kommer vidare.
Samtidigt beskrev flera chefer i vården
hur de kan uppleva att forskning och
utbildning konkurrerar med den dagliga
verksamheten, när studenter behöver
handledartid och medarbetare försvinner
iväg för att forska.
– Vi har ett grunduppdrag vi måste
klara av och det kan bli en dragkamp
ibland, sade en av deltagarna. Det gäller
att vara tydlig som chef eftersom forskning och utveckling också är grunduppdrag som ska bedrivas.
Men i praktiken blir det ändå svårt
ibland, även om finansieringen finns.
För vad gör chefen om tre medarbetare
vill forska på halvtid och det är stopp för
att ta in ersättare? Då försvinner en och

en halv tjänst, vilket kan skapa motstånd
bland både chefer och kollegor.
Men den gemensamma slutsatsen i diskussionen var ändå att forskning, utbildning och sjukvård behövs och att alla
delar måste integreras. Sjukvården kan
bli bättre på att nyttja den utvecklingsresurs som etablerade forskare utgör.
– Det är en oerhört viktig ledarfråga.
Men hur många verksamhetschefer
blir avsatta för att de inte sköter forskningsverksamheten, frågade sig Johan
Dabrosin Söderholm, dekanus på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.
Seminarium 4

FRÅGESTÄLLNING:
Forskning – utbildning – verksamhetsutveckling; integrerad forskning
och utbildning ger vinster i hälsooch sjukvården?

Besvärliga frågor utvecklar
Forskare är besvärliga med sitt ifrågasättande. Men en chef kan
inte bara omge sig med en hejarklack. När FORSS-ordföranden
Martin Myrskog sammanfattade dagen i Växjö tog han fasta på att
de besvärliga frågorna behövs om en verksamhet ska utvecklas.
– Forskare kan ha en tendens att ifrågasätta det mesta. För en chef eller ledare
kan det vara lite besvärligt att hantera.
Men ska en verksamhet utvecklas är det
nyttigt att ha den kompetensen nära sig.
Vi behöver alla någon som pekar i en
annan riktning än den vi själva tänker i,
menar Martin Myrskog.
Rubriken för hösten FORSS-dag var
Dagens forskning – morgondagens sjukvård. Dagen riktade sig i första hand till
chefer och förtroendevalda.
– Rubriken sammanfattar bra den stora
utmaning som nu ligger framför oss i
FORSS. Den stora frågan är hur vi lyfter
in dagens forskning i morgondagens sjukvård på bästa sätt. Hur ska forskningen
implementeras och följas upp så att den
bäst utvecklar vår verksamhet?

kan jag tycka är lite synd, för
den hjälper oss att göra rätt
från början. Men jag ska villigt
erkänna att jag inte hade hela
bilden av den kliniska forskningens betydelse förrän jag
blev ordförande, och så kan det
nog vara för fler chefer och förtroendevalda.

Rätt från början
Martin Myrskog tillträdde som ordför
ande i FORSS vid årsskiftet 2013/2014.
För honom har tiden som ordförande
visat på den betydelse klinisk forskning
har för att utveckla verksamheten.
– I sjukvården är vi snabba på att ta
till oss sådant som kapacitetstyrning och
annat. Men vi ser inte lika tydligt vilken
betydelse den kliniska forskningen har
för att utveckla verksamheten. Och det

Nya läkarutbildningen
Johan Dabrosin Söderholm,
dekanus för den medicinska
fakulteten
vid
Linköpings
universitet, avslutade höstens
FORSS-dag med berätta om
visionen för den framtida decentraliserade läkarutbildningen.
En organisation som träder i
kraft från 2018 när Kalmar, JönJohan Dabrosin Söderholm och Martin Myrskog
köping och Norrköping blir nya
avslutade höstens FORSS-dag i Växjö.
orter för läkarutbildningens
senare del. När det är fullt utbyggt komrekrytera den personal som behövs för att
mer läkarstudenterna att fördelas på de
säkra kvaliteten i utbildningen.
fyra orterna enligt följande; 230 studenter
– Vi ska hålla lika hög nivå på utbildi Linköping, 100 i Kalmar, 150 i Jönköping
ningen på alla orter. Med decentrali
och 120 i Norrköping.
seringen har vi möjlighet att ytterligare
– På varje ort kommer vi att ha profesförbättra kvaliteten på den verksamhetssorer och lektorer som blir ansvariga för
förlagda utbildningen, som främst sker i
utbildningen. Tillsammans med varje
senare delen av utbildningen, säger Johan
region eller landsting kommer vi att
Dabrosin Söderholm.

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN

MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA

Hur lyckas man med sin ansökan till
FORSS? Det finns en sammanfattande guide för sökanden och granskare på FORSS hemsida. Gå in på
http://www.researchweb.org/is/forss
I menyträdet på startsidan under rubriken allt om FORSS anslag finns också de
olika anslagen beskrivna.

FORSS har två ansökningstillfällen per
år med sista ansökningsdag 1 april och
1 oktober. Den 1 oktober kan du söka
medel för regionalt nätverksarbete, startbidrag, regionala fullskaliga forskningsprojekt
och fortsättningsansökningar på dessa.
1 april är sista ansökningsdag för regionalt nätverksarbete, startbidrag och
forskningstid för disputerade
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