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Vuxnas hälsa
behandlas i Pk 2
Prioriteringskommittéerna,
Pk, granskar och bedömer
ansökningar och lämnar
förslag till FORSS. De flesta
ansökningar handlar om
forsknings- och utvecklingsprojekt.
Kommitté 2 har som sin
uppgift att gå igenom och
lämna förslag till beslut om
ansökningar huvudsakligen
inomområdet Den vuxna
människans hälsa.

KORT
OM FORSS
I Pk 2 bedöms bl a projekt
som innefattar kirurgiska
problem och cirkulations-,
tumör- och infektionssjukdomar.
Ordförande i Pk 2 är prof
Bo Nordenskjöld, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping. Posten
som vice ordförande är för
närvarande under nytillsättning. Vidare deltar prof
Kurt Borch, Avd för Kirurgi,
Hälsouniversitetet (HU),
MD Martin Carlsson,
Medicinska kliniken,
Kalmar, prof Jan Ernerud,
Avd för Klinisk Immunologi,
HU samt doc Birgitta Larsby,
Avd för Öron- Näsa- Hals,HU.
PK 1 presenterades i förra
numret av Guldkorn. I nästa
nummer redovisas Prioriteringskommitté 3.

Karin Fälth Magnusson, till vänster, och Boel Andersson Gäre är ledamöter i forskningsrådet som
nu inför en snabbare prövning av kompletta ansökningar.

Ny expressfil för ansökningar
Besked inom två månader om villkoren uppfylls
En god nyhet för ivriga forskare.
Nu kan ni få ett snabbare besked
om forskningsstöd. FORSS gör det
enklare för alla som lämnar väldokumenterade ansökningar redan
i oktober. Ni kan få klartecken inom
två månader. Men det krävs att flera
villkor är uppfyllda.
Text Mark Olson Foto Ulf Ekström

FORSS ska vara en startbana för nya forskare, och uppmuntra nya projektidéer. Den
som vill debutera som forskare ska inte bli
stoppad på grund av några missar i en ansökningshandling. Därför har FORSS byggt
in två steg i ansökningsrutinerna för forskningsbidrag. De två stegen skapar en mjukare ingång till forskarvärlden. Men för vissa

hågade forskare är FORSS prövningstid alldeles för utdragen, enligt en färsk utvärdering av FORSS verksamhet (se artikel på nästa
sida). Problemet gäller dem som har välutvecklade projektidéer redan vid sin första
ansökan i oktober. Hittills har de fått vänta i
över sex månader på ett slutgiltigt besked. I
övrigt innehöll rapporten många positiva
besked om FORSS .
– Det var roligt att utvärderingen bekräftat
att FORSS fungerar så väl, säger Boel Andersson Gäre, ledamot i forskningsrådet och
barnhälsovårdsöverläkare/processansvarig
inom barnområdet i Jönköpings läns landsting.
– Men det fanns också kritiska synpunkter
i rapporten som vi behöver följa upp. Tiden
mellan ansökan och beslut är en av dem.
FORSS skapades för att underlätta och stimulera klinisk patientnära forsking bland
alla yrkesgrupper inom sjukvården i vår re-

Fästingfarm som löser gåtor?
Kan en fästingfarm bidra till att lösa gåtan om hur
sjukdomar sprids från djur till människa? Under ett
studiebesök på forskningsstationen RIZEE på
Öland presenterade föreståndaren Björn Olsen sin
idé för FORSS-kollegan Bo Levander (till vänster).
De är ledamöter i prioriteringskommitté 3. Zoonoser, dvs sjukdomar spridda via djur, är högaktuella i dessa dagar när både SARS, hjärnhinneinflammation och AIDS står på löpsedlarna.
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…Ny expressfart hos FORSS
gion. För nya forskare är det viktigt
att kunna lämna en preliminär ansökan. FORSS kan sedan ge råd om hur
projektidén bör kompletteras och förbättras. Det är ett bra sätt att ge stöd,
menar jag.

FORSS hemsida
ständigt till hands
Har du haft svårt att hitta
FORSS webb-adress när du behöver den? Skaffa dig en stilig
musmatta med FORSS-motiv, så
är problemet löst en gång för
alla. Den är dessutom kostnadsfri. Allt du behöver göra är att
skicka ett e-post meddelande till
FORSS kansli och beställa.
Adressen: agneta.linghag@lio.se
Mattan kommer till dig per post.
Skriv din adress på jobbet i meddelandet.
På vår hemsida finns mycket
matnyttigt för dig som är intresserad av FoU-frågor.

Men alla som söker forskningsstöd behöver inte den typen av uppbackning.
Inom vissa projektgrupper finns någon med längre erfarenhet av forskning. Sådana grupper har kapacitet att
lämna fullständiga ansökningar redan
i oktober.
– Därför skapar vi nu två ansökningsvägar. En väg för nyväckta forskare
som önskar råd och stöd för att renodla och komplettera sin projektidé. Den
andra vägen är ny från i höst. Den ger
möjlighet till en snabbare behandling
av fullständiga ansökningar, säger
Boel Andersson Gäre.
I illustrationen till höger visas den nya
”expressfilen” för fullständiga ansökningar. Sökande kan välja den ansökningsväg som bäst passar dem. De som
förmår att lämnar in en komplett ansökan från början kan tjäna in flera
månader i behandlingstid.
Skulle FORSS ändå bedöma att ansökan måste kompletteras, så får sökande chans att göra det i en ny ansökan senast den 31 januari. Men då
sker prövningen i samma takt som
med andra ansökningar.
Ingen höjd bidragssumma. Inom

FORSS har det funnits förslag på att
höja den maximala bidragssumman
från 300 000 kr i fyra år till 500 000 kr i
fyra år. Motivet skulle vara att ge att
mer kraftfullt stöd åt verkligt kvalificerade forskningsprojekt. Men FORSS
ledning avstår från den lösningen,
med hänvisning till grundidén att uppmuntra flera att börja forska. För de
mest kvalificerade projekten finns
nationella forskningsorgan som kan
bevilja anslag. FORSS måste ha råd att
stödja många projekt och många forskare, resonerar FORSS.
FORSS kansli arbetar för närvarande
med ett förslag på hur uppföljningen
av FoU-projekten kan förbättras. Kontakter med andra forskningsorgan har
visat att många har samma önskan – att
bli bättre på att sprida nuvunnen kunskap både till arbetsledningar, till yrkesfolk på alla nivåer och till media.
– Det är viktigt att vi når fram till linjeledningen inom vård och omsorg.
Cheferna på olika nivåer bör veta vad
vår forskning ska vara bra till. De bör
också känna till hur de kan stimulera
och ta vara på sina medarbetares goda
idéer – det finns mycket i den kliniska
vardagen som kan och bör ”beforskas”. Mycket positivt har hänt på den
fronten, men det återstår mycket att
göra, säger Boel Andersson Gäre.
Ansökningsblanketter med de nya
rutinerna kan hämtas på FORSS hemsida www.forss.ltkalmar.se.

Ny utvärdering får FORSS att se över sina rutiner

Deltagarna tycker till om FoU-jobb
En av FORSS viktigaste uppgifter är att stärka samarbetet
mellan olika yrkesgrupper inom
vården. Bättre samarbete över
landstingsgränser är också ett
viktigt mål.
Enligt en färsk utvärdering har
FORSS lyckats stimulera just
den typen av ”interaktion”.
Över 200 personer som medverkat i FORSS-projekt lämnade
ris, ros och förslag på förbättringar. Här presenteras några
av deltagarnas synpunkter på
hur FORSS kan förnya sin
verksamhet.
Text Mark Olson

Utvärderingen gjordes under hösten
och vintern. Frågan om FORSS verkligen bidrar till bredare samverkan var
medvetet vald. Bättre samverkan gynnar landstingens patienter. Det är en
klar övertygelse både hos landstingen
och hos Hälsouniversitetet. När nätverken inom vård och omsorg blir
starkare får patienterna större möjlighet att få en adekvat behandling.
FORSS ska driva på, hjälpa nätverken
att utvecklas.
Frågor om hur FORSS fungerar i praktiken ställdes till 209 projektdeltagare
med olika yrkesbakgrund. Att samverkan ökade under projekttiden var ett
ganska givet svar, eftersom samverkan
är ett krav för att få projektstöd från
FORSS. Men det goda samarbetet över
yrkes- och landstingsgränser fortsätter
även efter projekttiden. Det anser de

flesta som svarat på enkäten. Ett mycket glädjande besked för FORSS. Det
nya samarbetet uppstår både kring nya
projektidéer
och
kring
olika
sjukvårdsfrågor.
Utvärderingen skulle också spåra
brister och fånga upp förslag på förbättringar. Där finns åtskilligt att hämta i rapporten. En kritisk synpunkt gäller FORSS långa handläggningstid. Ansökningsprocessen sker alltid i två steg.
Det är onödigt för dem som kan lämna
fullständiga ansökningar redan i oktober. Den kritiken har FORSS tagit till
sig, och ger nu möjlighet till prövning i
ett steg för sökande med kompletta förslag. De nya rutinerna presenteras i artikeln ovan och i illustrationen till höger.
Flera deltagare hade en bekymmersam invändning. De kände att de inte
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En av FORSS prioriteringskommittéer granskar er ansökan.
De viktigaste kriterierna:
patientnära, klinisk forskning
och utveckling inom områden
av betydelse för hälso- och
sjukvårdens utveckling i regionen.
Samverkan över landstings- och
yrkesgränser.
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Många tror att stöd från annat håll är en nackdel– tvärtom
haft någon aktiv roll i sina projekt. Istället har de kommit med som en sorts
”gisslan” för att uppfylla FORSS krav på
samarbete. Mest för syns skull, med
andra ord.

Gisslan
i ett
projekt?

Risken för den typen av gisslantagning
är något som FORSS förutsett. När ansökningar granskas av prioriteringskommittéerna diskuterar man alltid
den aspekten. Nu förändras också formuläret för att avstyra sådana oönskade
ansökningar. I det nya formuläret begär FORSS att projektgrupperna inte
bara ska lämna en förtecking över de
medverkande. Nu ska ansökningen
också redovisa vilken kompetens varje
person står för, och samtidigt ange hur
han eller hon kommer att bidra till projektarbetet.

Rätt

Andra synpunkter ur utvärderingen:
Mer fokus på kvalitativ forskning. Denna önskan framförs av vissa svarande.
FORSS betonar dock att de ansökningar som gäller kvalitativa projekt beviljas
i ungefär samma utsträckning som
andra projket. FORSS välkomnar fler
ansökningar av den typen.
Stöd från annat håll. En missppfattning
hos många i enkäten gällde projekt
som stöds av andra huvudmän – att det
skulle vara något negativt i FORSS syn.
Så är det inte! Tvärtom, det är en styrka att projektet bedöms positivt av andra anslagsgivare. FORSS kräver däremot att en klart identifierbar del av projektet drivs inom regionen.
Vad upplevs som hinder av dem som
deltagit i FoU?
En vanlig kommentar är att personens
ordinarie arbete kan göra det svårt att
deltaga fullt ut i FoU-projekt. Mycket
tyder på att förståelsen för denna
verksamhet bland chefer på mellannivå kan vara större. Den högsta led-

Alla som medverkar i ett
forskningsprojekt ska
bidra med sitt engagemang och sin yrkeskompetens. Den typen av
samverkan är en av
de bärande tankarna i
FORSS verksamhet.
Somliga projektdeltagare
som svarat på enkäten
beklagar att de fått en
roll som ”gisslan” i sina
projekt. De har kommit
med främst för att projektet ska uppfylla de formella kraven för att få anslag.
Det är inte avsikten.
I höst ändras formuläret
för ansökningar för att
minska risken för att
någon blir gisslan i
forskningsprojekt.

Fel
ningsnivån, landstingsledningarna,har
en klarare inställning till FoU. De uttrycker tydligt vikten av att personalens
kompetens vässas genom deltagande i
FoU. Genom att engagera sig i FoU får
anställda inom vård och omsorg större
möjlighet att bedöma hur patienter
bäst ska tas om hand. De får också lättare att bedöma i vilken takt nya metoder
ska införas och gamla utmönstras.
Utvärderingen visar att många anställda känner entusiasm för att utveckla
sitt arbete och sin kompetens. För
många räcker det dock inte att FORSS
ger bidrag till deras projektidé. Det
krävs även aktivt stöd från klinikled-

Forss hemsida
www.forss.ltkalmar.se
erbjuder vidare information om FORSS
och hur man söker stöd. Här finns också
ansökningshandlingar tillgängliga.

FoU-dag nästa vår
FORSS planerar att arrangera en ny FoU-dag
under våren 2004. Läs mer om arrangemanget
i kommande nummer av Guldkorn.

ningar och andra ledningsnivåer.
FORSS-pengarna kan räcka för att
täcka arbetstiden som en anställd ägnar åt sitt projekt. Men enheten där
personen är anställd måste också inse
värdet av att en kollega breddar sina
vyer och söker nya lösningar.
Företaget SKILL har genomfört utvärderingen på FORSS uppdrag.
SKILL är ett avknoppningsföretag från
Linköpings Universitet.
Läs den kompletta utvärderingen på
FORSS hemsida www.forss.ltkalmar.se.
Klicka på ”Aktuellt”.
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