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FORSS står inför stora utmaningar
Forskningen i FORSS-regionen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Som ny FoU-chef i Region
Östergötland hoppas Jan Marcusson att höstens FORSS-dag i Växjö leder till en snabb inriktningsförändring av
forskningen i den sydöstra sjukvårdsregionen.
– Ska vi leva upp till statens krav på forskningen i framtiden så är inriktningen tydlig – vi behöver färre och större forskningsprojekt, och projekt med bättre kvalitet och
bättre metodologi. Våra studier måste ha
så hög kvalitet att de klarar en internationell konkurrens och att vi kan sälja in
resultaten till bra tidskrifter, säger han.
Jan Marcusson är professor i geriatrik
och geriatriker vid Universitetssjukhuset
i Linköping och tillträdde som FoU-chef
i Region Östergötland för knappt ett år
sedan. Nu delar han sin arbetstid mellan
sitt uppdrag som forsknings- och utvecklingschef och läkare på minnesmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. På mottagningen behandlar han
patienter med Alzheimers sjukdom, som
också är hans forskningsområde.
– Att behålla kontakten med mottagningen är viktigt. Här ser jag vad som
fungerar och vad som inte fungerar i
praktiken, fortsätter han.
I dag är forskningsverksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen utspridd. I Östergötland finns exempelvis biobanksfacilitetet, innovationsluss och rådgivning, i
Kalmar finns eHälsoinstitutet, forskningskommitté och institutioner och Jönköping
har bland annat en biobanksfacilitet men
också en science park. Jan Marcusson tror
att de resurserna behöver samordnas.
– Vi ska inte flytta någon forskning men
vi ska samordna oss bättre för att gå åt
samma håll och i samma takt i sydöstra
sjukvårdsregionen. På det här sättet skalar vi upp våra resurser och det ökar kvalitén och spetsen på forskningen.
– Ska vi bli en spelare på den nationella
och internationella arenan behöver vi
kanske tre- eller fyrdubbla storleken på
våra projekt och leverera resultaten lite
snabbare. Staten är tydlig på den punkten

– Ska vi bli en spelare på den nationella och internationella arenan behöver vi kanske tre- eller
fyrdubbla storleken på våra projekt och leverera resultaten lite snabbare, menar Jan Marcusson,
ny FoU-chef i Region Östergötland
och när de nya nationella avtalen skrivs
om några år, då kommer kraven på ett
mer formaliserat regionalt samarbete att
vara tydligare, säger Jan Marcusson.
Forum Sydost samlar resurser
Under sin tid som FoU-chef har Jan Marcusson varit en av de drivande bakom
Forum Sydost. I Forum Sydost ska alla
resurser samlas som kan stödja den kliniska forskningen i Region Östergötland,
Region Jönköpings län och Landstinget i
Kalmar län. I det sammanhanget spelar
också FORSS en viktig roll. FORSS-dagen
i höst i Växjö hoppas Jan Marcusson kommer att bli en medvetandegörare för alla
inom sydöstra sjukvårdsregionen.
– Forskningen i sig har ju inget självändamål, nu måste vi fundera på vart den är

på väg och vad den har för nyttoperspektiv. Och inte minst i vilken omfattning
politiken ska styra forskningen.
Jan Marcusson hoppas också att höstens
FORSS-dag ska leda till en ökad förståelse
inom organisationerna för forskning.
– Forskning måste få ta medel från
verksamheten – det är viktigt att arbetsledare, chefer och högre chefer verkligen
förstår att vi är en kunskapsorganisation
och att forskning kostar pengar.
– Som det är nu löser vi problemen i
dag och i morgon, men vi ser inte åt vilket
håll verksamheten rör sig eftersom vi är
så fullt upptagna med att klara av dagen.
Där går forskning och utveckling ihop för
att garantera verksamhetens kapacitet och
kvalitet den närmaste tioårsperioden.

Ny metod för allergenvaccina
Går det att lindra björk- och gräsallergi med bara tre sprutor i stället för 60 som är normalt vid allergen
vaccinationer? Det är frågan i studien som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av björk- och gräsallergi. De allra flesta klarar sig bra med
allergitabletter och spray för ögon och
näsa. Men för en liten andel allergiker
är besvären så svåra att det påverkar en
stor del av deras liv och mediciner hjälper
inte.
– En del är så trötta och har så svårt att
koncentrera sig under pollensäsongen
att de har svårt att sköta sitt ordinarie
arbete, berättar Lennart Nilsson, läkare
vid Allergicentrum i Region Östergötland
och ansvarig för studien som har utsetts
till årets FORSS-projekt. Det finns barn
som inte kan gå i skolan under björkpol-

lensäsongen och vissa patienter måste
ha fönstren stängda hela sommaren på
grund av gräsallergi.
Allergeninjektion i lymfkörteln
För de personer som är svårast drabbade
finns det i dag ett allergivaccin. Dessa
patienter kan under tre till fem års tid
få små mängder allergen injicerat under
huden och på så vis få en stor förbättring
av sina besvär under många år. Totalt rör
det sig om 50–60 injektioner för att få full
effekt.
I studien som Allergicentrum driver
tillsammans med Länssjukhuset Ryhov i
Region Jönköpings län ska Lennart Nils-

Den nya metoden går ut på att spruta in allergenet direkt i lymfkörteln. Här är det Lars Ahlbeck
som utför behandlingen med hjälp av ultraljud.

son och hans kolleger undersöka om vaccinet kan ges på ett annat sätt. Metoden
heter intralymfatisk immunterapi, och
innebär att allergenet injiceras direkt i
lymfkörtlarna i stället för under huden.
– Allergenvaccinationer handlar om att
lära immunsystemet att tolerera det man
har varit allergisk mot tidigare och den
programmeringen sker i lymfkörtlarna,
säger Lennart Nilsson. Genom att injicera
allergenet direkt i lymfkörteln går man
direkt på källan.
– När man injicerar under huden är det
en dendritisk cell, även kallad spioncell,
som bär in allergenet till lymfkörteln,
förklarar Lars Ahlbeck en annan av forskarna i teamet. Vi förkortar den vägen
genom att ge allergenet i lymfkörteln.
Tre sprutor i stället för 50
Fördelarna med metoden är flera. Det
behövs bara en tusendel av dosen och
hela behandlingen klaras av med tre
sprutor under två månaders tid i stället
för ett 60-tal injektioner under en tre- till
femårsperiod.
– Den vanliga behandlingen kräver
mycket tid och resurser, både från patienten och från hälso- och sjukvården, säger
Ulla Nyström Kronander, som också
ingår i forskningsgruppen. De första 15
veckorna ska patienten komma och få
en spruta varje vecka och behandlingen
pågår i flera år. Med den här metoden ger
vi en spruta tre gånger med en månads
mellanrum och behandlingen har full
effekt från början.
Totalt ingår ett 70-tal patienter med
gräs- och björkallergi i studien. En
tredjedel av patienterna får vaccin mot
både gräs- och björkallergi, en tredjedel
får enbart gräs och en tredjedel enbart
björk.
– Vi har ingen ren placebogrupp, förklarar Lennart Nilsson. Det kändes inte etiskt
korrekt med tanke på de här patienternas
besvär och den långa uppföljningen.

ation årets FORSS-projekt

Delar av forskarteamet på Allergicentrum i Linköping. Från vänster Kicki Helander, Ulla
Nyström, patienten Huan Zhang, Pavlos Retsas, Agneta Carlsson, Erika Hallberg, Lennart
Nilsson och Lars Ahlbeck.
Goda resultat i pilotstudie
Patienterna har fått skatta sina besvär
före vaccinationen och projektet kommer
att följa upp dem under tre års tid för att
studera symtom, medicinering och livskvalitet under björk- respektive gräspollensäsongerna. Projektet ska även studera
kostnadseffektiviteten med den alternativa metoden. En pilotstudie med nio
patienter har visat på goda resultat.
– De patienterna fick mindre besvär och
kunde dra ned på medicineringen, säger
Lennart Nilsson.
– Vi samarbetar också med professor
Maria Jenmalms forskargrupp och med
Mikael Bensons forskargrupp, båda på
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) vid Hälsouniversitetet i

Linköping, när det gäller immunologiska
svar på denna behandling.
Viktigt samarbete
Patienterna i studien kommer från Region
Jönköpings län och Region Östergötland.
Allergicentrum i Linköping samarbetar
med både Jönköping, Växjö och Västervik i olika forskningsprojekt, liksom med
grannsjukhusen i Motala och Norrköping
och Lennart Nilsson menar att FORSS
är viktigt för samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen.
– Mycket av samarbetet sker tack vare
FORSS, säger han, och det stimulerar oss
till forskning och samarbete. FORSS betyder mycket för vår forskningsverksamhet
i sydöstra regionen.

Lennart Nilsson är ansvarig för studien som
har utsetts till årets FORSS-projekt.

Höstens FORSSdag i Växjö
I november är det dags för
FORSS-dagen – en dag för chefer
och förtroendevalda.

Forskningstid för disputerade
För att främja disputerade forskares utveckling och för att förstärka samverkan mellan regionerna och landstingen i FORSS, finns nu särskilda
medel att söka.
De särskilda medlen för disputerade forskare har två syften. Medlen ska främja
den disputerade forskarens utveckling för
att på sikt uppnå en docentur. Men tanken
är också att öka forskningen i och mellan
landstingen och regionerna inom FORSS.
Vid varje tillsättning får max en forskare
från varje landsting eller region medel.
Medlen utlyses under FORSS ordinarie
ansökningsperiod på våren.
Forskare som kan söka medlen ska ha
minst en 50-procentig tjänst i Landstinget
i Kalmar län, Region Östergötland, Region
Kronoberg eller Region Jönköpings län
och högst fem år ska ha passerat sedan
disputation.
Tre års ersättning
Forskningstiden finansieras i minst två
och högst tre år. I första hand ska forsk-

ningstiden uppgå till 20–25 procent av en
heltid, men det är också möjligt att forska
på en större deltid under färre antal år.
Forskaren ersätts med sin ordinarie lön.
Medlen är avsedda att ersätta forskarens
tid och ska inte bekosta övriga forskningsomkostnader.
Ansökan bedöms utifrån FORSS sedvanliga kriterier, det vill säga metod och
design, angelägenhetsgrad, nyhetsvärde,
möjlighet att genomföra i verksamheten,
hur patientnära projektet är, den regionala förankringen och forskarens kompetens.
Ytterligare information och ansökan för
Forskningstid för disputerade finns på
FORSS webbplats:
http://www.researchweb.org/is/forss/

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN

MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA

Hur lyckas man med sin ansökan till
FORSS? Det finns en sammanfattande guide för sökanden och grans
kare 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. Nästa ansökningstillfälle 1 oktober så kan du söka medel för regionalt
nätverksarbete, startbidrag, regionala full
skaliga forskningsprojekt och fortsättningsansökningar på dessa.
1 april är sista ansökningsdag för re
gionalt nätverksarbete, startbidrag och
forskningstid för disputerade.

FORSS-dagen är förlagd till Stadshotellet
i Växjö, som ligger ett stenkast från stationen. Förmiddagspasset startar med
en presentation av FORSS historia och
dess betydelse för den regionala patientnära forskningen sedan starten 1995.
Därefter presenteras fyra forskningsprojekt, ett från varje landsting eller region,
som FORSS stöttat ekonomiskt.
Under eftermiddagen kan du välja
mellan att delta i någon av dessa fyra
parallella sessioner:
• Hur långt ska den politiska styrningen av forskningen gå? Ska forskningen vara fri från styrning?
• Hur kan disputerad sjukvårdspersonal bidra till att förändra och förbättra vården på patientnivå? Hur
påverkas forskningsvillkoren av
forskningsmiljön på klinik- respektive landstingsnivå?
• Hur kan man få fler att engagera sig
i forskningen? Är forskningen till för
alla yrkeskategorier?
• Forskning-utbildning-verksamhetsutveckling - integrerad forskning och
utbildning ger vinster i vården.
Dagen avslutas sedan med en diskussion om FORSS och framtiden
Plats: Stadshotellet i Växjö
Tid: 18 november, 9.30–16.00
Om du har några frågor eller vill
anmäla dig - hör av dig till
lena.lindgren@regionostergotland.se
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