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”NÄSSJÖDAGEN”
Skriv upp den 13 mars i almanackan redan nu. Då är det dags för ”Nässjödagen”
- FORSS FoU-dag med temat nytta och
stöd för klinisk forskning. En dag som
kommer att bjuda på intressanta föreläsningar och workshops.

•

•

•

•

”Nässjödagen” bjuder på ett digert program och du får möjlighet att lyssna på:
Nina Lundberg från Institutionen för klinisk vetenskap på KI och Anders Tennlind från Registercentrum sydost.
Roland Andersson, Kirurgkliniken i Jönköping, presenterar sitt projekt ”Strukturerad handläggning av patienter med
misstänkt blindtarmsinflammation”.
Magnus Vrethem och Jan Ernerudh,
Universitetssjukhuset i Linköping/Linköpings universitet, presenterar projektet ”Lära från naturen - Varför förbättras
patienter med multipel skleros under
graviditet? ”. Projektet blev utsett till
2012-års FORSS-projekt.
Förhoppningen är också att det projekt
som utses till ”2013-års FORSS projekt”
ska presenteras.

På eftermiddagen finns möjlighet att besöka en rad intressanta workshops; som
att skriva en ansökan till FORSS, att arbeta med medicinsk statistik, lära sig mer
om när och hur skriver man en ansökan
till etikprövningsnämnden och hur man
lyckas med att både forska och vara klinisk
aktiv. Naturligtvis kommer det också att
göras en kort presentation av FORSS.
”Nässjödagen” vänder sig till alla anställda
i landstingen i FORSS-regionen som är intresserade av forskning.

VILL DU HA DITT EGET
EXEMPLAR AV GULDKORN?
Eller har du bytt adress?
Hör av dig till FORSS kansli,
Tel: 010-103 76 55
e-post: lena.lindgren@lio.se

FORSS ställning är stärkt
Vid årsskiftet avslutar Agneta Jansmyr sin ordförandeperiod i FORSS.
- Det viktigaste under den här perioden är att vi har haft en levande strategisk dialog, att vi har ökat medlen till forskningen och att Landstinget
Kronoberg har kommit in i samarbetet, säger hon.

Vid årsskiftet har Agneta Jansmyr varit ordförande i FORSS i två år och lämnar då ordförandeskapet vidare till Martin Myrskog.
Agneta Jansmyr tillträdde som ordförande i FORSS vid årsskiftet 2011-2012.
Inom kort är det dags för henne att
lämna över stafettpinnen till nuvarande
vice ordföranden i FORSS-rådet Martin
Myrskog, som är tillförordnad landstingsdirektör i Landstinget Kronoberg.
Strategisk dialog
– Det har ju hänt mycket bra saker i
FORSS under de här två åren. Något av
det viktigaste är att vi har en levande
strategisk dialog och att vi i knappa
ekonomiska tider har lyckats öka forskningsanslagen, säger Agneta Jansmyr.
Under 2013 blev Landstinget Kronoberg
en del av samarbetet i Forskningsrådet i
Sydöstra Sverige, FORSS.
– Att Landstinget Kronoberg kom in helt

i samarbetet stärker FORSS ytterligare.
Jag tycker att det visar att de fyra landstingen prioriterar forskning. Forskningsfrågor är centrala för landstingens verksamhet och för att vi ska fortsätta vara
attraktiva som arbetsgivare. Inte minst
för oss fyra medelstora landsting är det
viktigt att vi lyckas behålla och öka kompetensen genom att klinisk forskning
fortsätter att utveckla verksamheten,
menar Agneta Jansmyr.
Större inblick
På ett mer personligt plan har åren som
ordförande i FORSS gjort att Agneta
Jansmyr fått en större inblick i den forskning som bedrivs.
			
forts

Fortsättning från sidan 1: FORSS
har stärkt sin ställning
– Det har varit jätteintressant för mig att
kunna följa det här på närmare håll och
arbetet i forskningsrådet har innehållit
många intressanta och konstruktiva diskussioner om hur vi ska utveckla FORSS
ytterligare, menar hon.

Nybliven forskare glad över FORSS
Tree Theme Method är en psykiatrisk behandlingsmetod för patienter
med aktivitetsproblem i vardagen. Arbetsterapeuten Birgitta Gunnarsson,
Växjö, har utvecklat behandlingsmetoden och nu har hon fått FORSSpengar för att kunna utvärdera den.

Under våren samlades ett 30-tal nyckelpersoner från landstingen och lärosätena,
som ingår i FORSS, till en strategidag i
Nässjö för att diskutera framtidsfrågor.
Efter dagen hade diskussionen tagit fasta
på fem punkter som kommer att bilda
underlag i det kommande arbetet med
att formulera de strategiska frågorna till
2018. Ett av de fem områden som lyftes
fram under diskussionen var hur akademins inflytande och representation i
FORSS kan stärkas.
– Lärosätena
i FORSS-regionen är
numera adjungerade i forskningsrådet,
så vi har kommit en bit på väg med den
frågan. I december ska vi fortsätta att
diskutera hur vi utvärderar nyttan av
den forskning som görs men också mått
på vad som menas med att projekten
inom FORSS är framgångsrika behöver
utvecklas, säger Agneta Jansmyr.
Ett annat område som diskuterades
intensivt under strategidagen är om
FORSS mötesplatser, både fysiska och
virtuella, fungerar optimalt.
– Att vi behöver mötesplatser råder det
nog ingen tvekan om och vi har diskuterat frågan i rådet, en ny layout på hemsidan är på gång och Nässjödagen 2014 är
under planering.
Två andra områden som diskuterades på
framtidsdagen i Nässjö var hur samarbetet mellan FORSS och näringslivet kan
stärkas samt hur kommunerna bättre kan
involveras i FORSS-samarbetet.
– Dessa båda frågor kommer vi att
behöva diskutera ytterligare, men de är
självklart mycket viktiga, säger Agneta
Jansmyr.

– För mig är det oerhört värdefullt att jag fått medlen från FORSS för att kunna studera effekterna av Tree Theme Method under tre år. Jag är i början av min forskning och när man inte har
några resultat att presentera är det svårt att få forskningsanslag, säger Birgitta Gunnarsson.
– Jag blev jätteglad när Landstinget Kronoberg gick med i FORSS. För mig är
det oerhört värdefullt att jag fått medlen
för att kunna studera effekterna av Tree
Theme Method under tre år. Jag är i början av min forskning och när man inte
har några resultat att presentera är det
svårt att få forskningsanslag, säger Birgitta Gunnarsson.
Precis som andra psykiska symptom
kan ångest och depression försvåra
olika aktiviteter i vardagen. Tree Theme
Method (TTM) är en behandlingsmetod
som syftar till att öka patientens förmåga
att utveckla strategier för att bättre klara
av vardagsaktiviteter och relationer till
andra människor. Birgitta Gunnarsson
har utvecklat metoden som bygger på

att patienten målar och tecknar sin livsberättelse för att kunna sätta ord på den.
Fokus i berättelsen är vardagslivets aktiviteter, framtida möjligheter och mål.
Kortidsterapi
TTM är en korttidsterapi vid fem tillfällen, som bygger på skapande aktiviteter
och livsberättelse. Vid första mötet målar
patienten ett träd som symboliserar den
aktuella livssituationen. Vid nästa tillfälle
målas ett träd som representerar barndomen, och sedan målas ett för tonårsperioden, ett för vuxenperioden och slutligen
ett träd för framtiden.
– Det kan ju låta som en väldigt flummig
behandlingsmetod, men den är verkligen
strukturerad. Målet med varje session är

sterapeutisk metod för kartläggning och behandling inom psykiatrisk vård

symptom, men inte de effekter en intervention får på patienternas aktiviteter
i vardagen som exempelvis att ta hand
om sin person och sitt hem, att klara sitt
arbete eller att ha en meningsfull fritid.
Genom att hitta behandlingsmetoder
som är aktivitets- och strukturstärkande
kan vården möta patienters behov och
sjukskrivningar minska.
TTM har studerats med före- och eftermätningar avseende förändringar i psykiska symptom, hälsa och aktivitet för
patientgruppen och studierna har visat
på positiva resultat. Även en treårsuppföljning av samma grupp visade på hållbara positiva resultat när det gäller psykiska symptom, men också förbättringar
när det gäller aktivitetsutförande och
känsla av sammanhang.
– Kvalitativa studier har också visat att
TTM, ur både patient- och behandlarperspektiv, har varit till god hjälp för patienten att åter bli aktiv i sitt dagliga liv, fortsätter Birgitta Gunnarsson.
Tree Theme Method är en korttidsterapi vid fem tillfällen, som bygger på skapande aktiviteter
och livsberättelse. Vid första mötet målar patienten ett träd som symboliserar den aktuella livssituationen.
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Införas snabbt
Birgitta Gunnarssons TTM-studie blir ett
regionalt samarbete där arbetsterapeuter
och läkare från Landstinget Kronoberg,
Jönköpings läns landsting och Region
Skåne kommer att ingå. Även i forskargruppen blir det regionalt samarbete
med medverkan från olika professioner
och kompetenser från Landstinget Kronoberg, från Hälsohögskolan i Jönköping
och från Arbets- och miljömedicin vid
Lunds universitet.
Visar Birgitta Gunnarssons studie av
TTM ha positiv effekt för patienterna kan
metoden införas snabbt.
– Den är inte särskilt komplicerad att
lära sig och den är inte dyr att införa. Så
skulle det visa att TTM har effekt kan
metoden implementeras direkt i hälsooch sjukvården.
Fotnot: TTM är varumärkesskyddad och
för att kunna använda den behöver man
utbildning i metodens ramar och tekniker, som ges i Landstinget Kronobergs
och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters regi.

Upprop för kurs i forskningsmetodik
I slutet på augusti var det upprop för den sjunde omgången av FORSS
regionala kurs i forskningsmetodik på Fredensborgs herrgård.
– Intresset för kursen är stort, vi hade 50 sökande till 30 platser i år,
berättar Lars Falk, på FoU-enheten för närsjukvården i Östergötland och
representant i Forsskursens styrgrupp.
Syftet med FORSS regionala kurs i forskningsmetodik är att ge kursdeltagarna
praktiska och teoretiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik, statistik, vetenskaplig kommunikation och epidemiologi. Men syftet är också att öka intresset
och rekryteringen till forskning bland
landstingsanställda i sydöstra Sverige.
– Tillsammans med Hälsouniversitetet
har vi skapat en forskarutbildning som
är anpassad till de förutsättningar som
finns i primärvården, men också vid
region-, läns-, och länsdelssjukhus, säger
Lars Falk.
Skapar nätverk
Utbildningen riktar sig till vårdpersonal
i landstingsfinansierade verksamheter i
Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och
Kronobergs läns landsting och utbildningen sker i internatform på Fredensborgs herrgård, som ligger en mil söder
om Vimmerby.

och har lång resväg, säger Lars Falk.
Internatformen stärker också den övergripande tanken med FORSS, att åstadkomma en förstärkt regional samverkan
inom forskning och utveckling.
– På kursen skapas kontaktytor mellan deltagarna och man får en inblick i
andras forskning. Samtalen på kvällarna
har ett stort värde.
Årets kurs inleddes med ett forskningsförberedande seminarium. Den teoretiska delen av kursen kommer sedan att
pågå till juni nästa år. Vid de sju internaten blir det bland annat föreläsningar,
grupparbeten och litteraturstudier. Kursdeltagarna skriver också sin projektplan.
– Den teoretiska undervisningen avslutas
i maj nästa år. Parallellt med teoridelen
arbetar kursdeltagarna med sina egna
projektplaner, som ska vara slutredovisade i juni 2014. Dessutom ingår två separata kursdagar i respektive landsting.

Lars Falk, på FoU-enheten för närsjukvården i
Östergötland är nöjd med intresset för FORSS
regionala kurs i forskningsmetodik. 50 sökte
till de 30 platserna på kursen som avslutas i
maj nästa år.
jektplan, och skriva ett manus som skulle
kunna skickas in som en artikel i en
nationell eller internationell vetenskaplig tidskrift. Arbetet görs under kursens
andra år.
– Den första delen av kursen, den regionala kursen i grundläggande forskningsmetodik, ger 15 högskolepoäng. Kursdeltagaren kan tillgodoräkna sig dessa
poäng i en licentiatexamen i medicinsk
vetenskap eller i en medicine doktorsexamen efter antagning som doktorand. Den
andra delen ger också 15 högskolepoäng
som dock inte kan tillgodoräknas i doktorand eller licentiatutbildningen.

– Vi har valt internatformen för att underlätta för dem som verkar i regionens periferi. Att samla ihop utbildningstillfällena
underlättar också för den som är verksam
på en vårdcentral eller sjukhus i regionen

Kan skriva artikel
Efter godkänd examination finns möjligheten för kursdeltagarna att genomföra
ett projekt, utifrån kursdeltagarens pro-

Lyckas med din ansökan

Missa inte ansökningsdagarna

redaktionen/Guldkorn:

Hur lyckas man med sin ansökan till
FORSS? Nu finns det 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 medel till projektarbete inom
ramen för kursen i forskningsmetodik
1 oktober för regionalt nätverksarbete,
startbidrag, regionala forskningsprojekt
och medel till projektarbete inom ramen
för kursen i forskningsmetodik.
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