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Hur kan den regionala
forskningen stärkas?
På årets FORSS-dag på Linné
universitetet i Kalmar varvades
intressanta presentationer om
FORSS verksamhet och pågående
forskningsprojekt med seminarier.
Den röda tråden för dagen var
”Hur kan den regionala forskningen
stärkas?”.
Magnus Persson och Jonas Bonnedahl,
utvecklingsdirektör respektive forskningsdirektör i Landstinget i Kalmar,
inledde FORSS-dagen. Magnus Persson
berättade att han slås av de framsteg som
forskningen tagit, och lyfte särskilt fram
den medicinska vetenskapen som viktig
i en tid av alternativa fakta. Han pekade
också på en av FORSS styrkor:
– Den verksamhetsnära forskningen
är viktig eftersom den tydligt bedrivs för
patientens behov. Det finns stora möjlig
heter för detta i sydöstra sjukvårds
regionen.
Bidrar med bredd
FORSS betydelse för att finansiera forskningsprojekt som annars kan ha svårt i
konkurrensen poängterades av Jonas
Bonnedahl. Han menade att FORSS
bidrar med bredd till forskningen och
är en utmärkt resurs för att skapa sam
ar
beten och framgångsrika forskningsgrupper.
Göran Petersson, professor i hälso
informatik på Institutionen för medicin
och optometri på Linnéuniversitetet,
framhöll den gemenskap på flera områden som FORSS innebär och att det ger
en fördel för forskningen i regionen. Han
skickade också med att Linnéuniversi
tetet har mycket att bidra med.
Arbetet inom Forum Sydost presen-

Pär Wanby och Thomas Schön var värdar för årets FORSS-dag i Kalmar. Under förmiddagen
presenterade också Årets Forss-pristagare Magnus Falk och Camilla Wennberg, som arbetar
tillsammans med Mirjam Ekstedt, sina två projekt.
terades av nodföreståndare Charlotta
Dabrosin, professor i onkologi. Charlotta Dabrosin berättade att Forum Sydost har en klinisk forskningsenhet i den
nybyggda delen av Universitetssjuk
huset i Linköping. Forskare inom sydöstra sjukvårdsregionen kan utnyttja
sängplatser på enheten för att genomföra
kliniska studier.
Ökat samarbete
Thomas Schön, docent, Landstinget i
Kalmar län och landstingsrepresentant
i FORSS, utgick från statistik över andel
beviljade projekt som FORSS-länen deltar
i jämfört med andel deltagande i publicerade projekt som fått FORSS-bidrag.
– Fungerar det regionala samarbetet
inom FORSS? Ja, men vad bidrar de olika
parterna med vetenskapligt och vad får
de ut? Jag skulle vilja se ett tydligare

vetenskapligt samarbete, det gör skillnad
för varje enskild patient.
Årets två FORSS-projekt presenterades också. Magnus Falk berättade om
sitt projekt ”Nära infrarött ljus och hud
impedansspektroskopi” som ska underlätta diagnostik av hudcancer.
– Till våren hoppas vi kunna göra en
större klinisk studie på tre vårdcentraler
i Östergötland samt hudklinikerna i Lin
köping, Jönköping och Göteborg.
Mirjam Ekstedt, professor på Linné
universitetet, presenterade sitt projekt
PATH – ehälsoverktyg. Ett projekt som
syftar till att öka patientens inflytande
och följsamhet till efterbehandling i hemmet för att minska komplikationer efter
prostatacancer efter operation. Camilla
Wennerberg, specialistsjuksköterska och
doktorand visade verktyget som både är
webbaserat och mobil-app.

I fyra parallella seminarier diskuterade deltagarna på strategidagen i Kalmar hur den regionala
forskningen kan stärkas. Det blev både spännande och intressanta diskussioner.

Bra kurs som fler
borde gå
FORSS har en viktig roll som startbana för ”breddforskning” i regionen och
den regionala kursen i forskningsmetodik är mycket bra. Det var några
punkter som deltagarna i seminariet “Satsas FORSS resurser rätt?” var helt
överens om.
FORSS ettåriga regionala kurs i forskningsmetodik riktar sig till kliniskt verksam vårdpersonal i Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Syftet är att
ge praktiska och teoretiska kunskaper i
klinisk forskningsmetodik, men också
att stimulera intresset för och rekrytering
till forskning.
– Kursen borde kanske marknadsföras
lite bättre – för det är en riktigt bra kurs.
Men som det är nu har vi lite för dålig
spridning mellan deltagarna från de fyra
regionerna och landstingen, menade en
av deltagarna i diskussionen.
Deltagarna i diskussionen, som leddes
av Katarina Hedin, docent och forskningsledare Futurum i Region Jönköping

och Anna Strömberg, professor vid Lin
köpings universitet, var helt överens om
att framtidens sjukvård kräver en fortsatt satsning på forskningen i regionen.
Och att alla yrkesgrupper inom sjukvården behöver lockas att forska.
– En av utmaningarna som lyftes i
diskussionen var hur det regionala sam
arbetet kan utvecklas ytterligare och om
FORSS kan göra ännu mer för att forskare i regionen med liknande forskningsområden ska samarbeta mer. FORSS har
också en viktig roll genom att de ger stöd
till forskare som är i början av sin karriär
och genom åren har FORSS haft en viktig
roll i finansiering av många doktorandprojekt.

FORSS inriktning
under lupp
Ett av de valbara seminarier som hölls under FORSS-dagen ställde frågan ”Vad vill vi få ut av FORSS i kliniken, och hur åstadkommer vi detta?”.
Seminariet leddes av Staffan Hägg, professor och överläkare i Region Jönköpings
län, och Sara Holmberg, FoU-handledare
i Region Kronoberg. Under två sittningar
belyste deltagarna FORSS verksamhet ur
olika perspektiv. De lyfte bland annat vikten av att fortsätta stödja forskning i tidig
fas, liksom att satsa på både bredd och
spets. Ett förslag var att ge fler startbidrag
och göra en översyn av ansökningsprocessen så inte goda idéer väljs bort för tidigt.
En av deltagarna i diskussionen var
Freddie Lewin, onkolog i Jönköping:

– Får man en bredd i forskningen på kliniken så ökar kompetensen i hela arbetsgruppen, och det kommer patienten tillgodo.
Ett önskemål som framkom i diskussionerna var att FORSS skulle bidra mer till
att skapa och utveckla nätverk och samarbeten inom regionen. Det krävs regionalt
samarbete för att få forskningsmedel, och
det är inte alltid så lätt att få de nätverk
som behövs.
Seminariet var överens om att patientnytta och minskad ohälsa är vad FORSS
ska arbeta för och att vägarna dit är flera.

Läkarprogrammet
väcker förhoppningar
Att läkarprogrammet decentraliseras väcker både förväntningar och farhågor,
något som diskuterades på ett seminarium lett av Johan Söderholm, dekanus
vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, och Karin Åkesson,
docent och överläkare i Region Jönköpings län.
Vårterminen 2019 blir de första läkarstudenterna vid Linköpings universitet
utlokaliserade till olika orter. Studenterna
placeras från och med sin sjätte termin i
Linköping, Norrköping, Motala, Jönköping eller Kalmar. Bakom förändringen
ligger bland annat att antalet platser på
läkarutbildningen ska öka enligt en proposition från regeringen. Johan Söderholm ser fördelar med regionaliseringen:
– Det blir en bättre rekryteringsbas och
akademisk kvalitet i hela sydöstra sjukvårdsregionen och det kan vara en lös-

ning på kompetensförsörjningen, säger
han. Umeå har ett liknande system och
där har man sett att två tredjedelar av studenterna stannar på sin placeringsort och
fortsätter arbeta efter studierna.
Den kliniska handledningen i regionen anses vara god men den akademiska
kompetensen behöver utökas inför 2019.
Det är ett arbete som har påbörjats.
– Seminariedeltagarna var överens om
att läkarutbildningens utbyggnad i regionen är viktig för vår gemensamma utveckling, sammanfattade Johan Söderholm.

Är regionen redo för
en multicenterstudie?
Kan vi driva en stor multicenterstudie i regionen? De två grupperna som
diskuterade frågan under FORSS-dagen i Kalmar var inte helt överens om
det finns resurser till det inom den sydöstra sjukvårdsregionen.
– Som läget är just nu i Kronoberg med
brist på sjuksköterskor tror jag inte att vi
skulle orka att bidra till en större studie.
Och jag är den första att beklaga att det
är så, sade en av deltagarna i gruppdiskussionen.
Jonas Bonnedahl, forskningschef i
Landstinget i Kalmar län och Charlotta
Dabrosin, professor på Linköpings universitet och föreståndare för Forum Sydost, höll i diskussionen. När de sammanfattade de två gruppernas diskussioner
var de inte fullt lika pessimistiska.
– Svaret på frågan kanske inte är ett

direkt ja, men kanske ett nja, sammanfattade Jonas och Charlotta och fortsatte:
– För det finns en brist på forskningssjuksköterskor i Sydöstra sjukvårdsregionen och det är ett problem.
En annan av deltagarna under konferensen menar att incitamentet för forskning måste bli tydligare.
– Det måste finnas ett tydligare vilja från
den högsta ledningen, för det finns ett stort
intresse för kliniska studier i regionen. Och
regionen riskerar att halka efter ytterligare
om inte det här intresset fångas upp.

Nygammal ordförande för FORSS
Region Östergötland tar över ordförandeskapet för FORSS under
2018. Och det är en rutinerad ordförande som tar vid.
– Ja, jag har ju haft ett och ett halvt
år på mig att träna, säger Krister
Björkegren och skrattar.

verk i sydöstra sjukvårdsregionen.
– Samarbetet inom FORSS ökar
personkännedomen och gör att ett
plus ett blir tre. Starkare nätverk
är bra för forskningen, men det
stärker också både utbildning och
verksamhet.

Krister Björkegren är nytillträdd region
direktör i Östergötland och kommer närmast från samma post i Landstinget i Kalmar län. Därmed efterträder han sig själv
som ordförande i FORSS, när Östergötland
nu tar över ordförandeskapet efter just
Kalmar. Och Krister Björkegren har sett
många goda effekter av forskningssam
arbetet i den sydöstra sjukvårdsregionen.
– Jag har varit med i diskussionerna
kring det regionala samarbetet och finansieringen av FORSS sedan 2000, säger
han. Och jag blir imponerad när jag ser
hur FORSS har utvecklats de här åren och
hur bra det har blivit.
– FORSS är ett fantastiskt sätt att stärka
regional samverkan inom forskning och
utveckling. Att forskare kan söka medel
till olika samverkansprojekt och till riktigt
bra forskning är en oerhörd styrka.
FORSS fungerar som en viktig inkörs
port till regional samverkan kring forskning och utveckling, menar Krister Björke
gren. En av de viktiga effekterna med
FORSS-samarbetet är fler och tätare nät-

Forskningen allt viktigare
När Krister Björkegren blickar
framåt mot ännu en ordförandeperiod, ser han FORSS som en av
de viktiga grundstenarna i framtidens hälso- och sjukvård i den
sydöstra sjukvårdsregionen. Inte
minst genom att FORSS stöttar
nya forskare och får fler att söka
sig till forskningen.
– FORSS ska vara en möjliggörare och en inkörsport, säger
han, samtidigt som vi förstås ska
premiera forskning på djupet.
Forskningen spelar en viktig roll
för utvecklingen av hela systemet
och den rollen blir ännu viktigare
framåt.
– När vi går in i tider med sämre
skatteunderlag och nya demografiska utmaningar är det viktigt
med en långsiktig strategi, att vi
orkar hålla i och utveckla forskningen. Där har FORSS en jätteviktig roll.

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

FORSS har två ansökningstillfällen per
år med sista ansökningsdag: 1 april för
regionalt nätverksarbete, startbidrag och
forskningstid för disputerade. 1 oktober
för regionalt nätverksarbete, startbidrag
och regionala forskningsprojekt.
Inom startbidraget så kan du nu söka
medel för att planera och förbereda en
ansökan till klinisk behandlingsforskning.

Krister Björkegren, nytillträdd regiondirektör i
Östergötland, som kommer från samma post i Landstinget i Kalmar län. Därmed efterträder han sig själv
som ordförande i FORSS, när Östergötland nu tar
över ordförandeskapet efter just Kalmar.
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