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Forskning utan gränser
Exempel på pågående forskningsprojekt över regiongränserna
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Samarbete med fokus på

förebyggande av
livmoderhalscancer hos

» Samarbetet med Uppsala

har varit nödvändigt för att
denna studie skulle kunna
genomföras «

äldre kvinnor

Deltagande län: Dalarna, Uppsala, Örebro
Projekt:
Undersökning av prevalens av högrisk humant papillomvirus, samt
utredning av förekomst av förstadier till cervixcancer hos kvinnor 60-75 år
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Annika Lindström

Forskare på bettet
Ett forskningsprojekt som förbättrar
livskvaliteten för patienter med
sömnapné

Deltagande län: Västmanland och Örebro
Projekt:
Oral apparatur vid behandling av obstruktiv sömnapné
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Göran Isacsson

» Att arbeta över regiongränserna,
och därmed fått tillgång till fler
resurser, har varit en nödvändighet
för detta omfattande projekt«

Ett nytt tänk i vården av

kroniskt sjuka
Ett forskningsprojekt som förbättrar
symtom- och funktionshantering och
delaktighet bland patienter med KOL
och/eller hjärtsvikt
Deltagande län: Värmland, Örebro och Dalarna
Projekt: Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och
funktionshantering
och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare: Kerstin Theander

» De första preliminära
resultaten visar att patienterna
som deltagit i studien
upplever en förbättring av de
egna problemen «

Cancerläkemedel kan ha

inverkan på influensa-

» För att kunna ge mina
patienter bästa möjliga råd
började jag göra en del
efterforskningar «

vaccination

Deltagande län: Sörmland, Västmanland och Uppsala
Projekt:
Effekt och tolerabilitet av influensavaccin till bröstcancerpatienter under
behandling med Trastuzumab
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Antonis Valachis

Satsning på framtidens

fetmaläkemedel
» Totalt har ett tjugotal barn
och ungdomar från UppsalaÖrebroregionen, och lika många
från Salzburg, påbörjat
behandlingen «

Deltagande län: Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland, Sörmland och Gävleborg
Projekt:
Läkemedel och livstilsintervention i kampen mot fetma och typ 2 diabetes
hos barn
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Anders Forslund

Balansträning viktigt för

att förebygga fall
» Projektet kommer att bidra
med ny kunskap om hur
fallsituationer kan uppstå och
vilken roll hjälpmedel spelar för
fall, vilket inte tidigare har
studerats «

Deltagande län: Dalarna, Uppsala, Örebro
Projekt:
Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och
närstående perspektiv
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Anette Forsberg

Bättre tidsuppfattning

och planering genom ny
metod
» Deltagarna upplever att de
har blivit bättre på att hantera
saker som har med tid och
planering att göra «

Deltagande län: Gävleborg, Dalarna, Örebro och Uppsala
Projekt:
Tidshantering och organisationsförmåga hos vuxna med utvecklings- och
autism-spektrumstörning
www.researchweb.org/is/rfr
Forskare:
Patrik Arvidsson

Komplettering/justering av avtal om fortsatt gemensam regional
satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018
1.
Avtal om fortsatt gemensam regional satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018 beskriver
inriktningen för forskningen som patientnära klinisk forskning.
Mot bakgrund av att flera tongivande aktörer har omdefinierat beskrivningen föreslås en revidering av RFRs
forskningsinriktning från patientnära klinisk forskning till klinisk forskning som kräver hälso-och sjukvårdens
strukturer och resurser.
Denna beskrivning blir mer inkluderande för olika professioner inom hälso- och sjukvård och den harmoniserar
väl med hur, bland annat, klinisk forskning beskrivs i samband med ALF-medel.
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Definitioner
ALF-medel - definition
Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa
ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Vetenskapsrådets definition av kliniska behandlingsforskning
I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning. Syftet med bidraget är att
ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor
patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Forskningen ska vara klinisk och förutsätter därmed tillgång
till vårdens strukturer och resurser. Områden som kan inkluderas är bland annat prevention, diagnostik, behandling,
uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering. Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att optimera
befintliga behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla och utvärdera nya sådana.
Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel
och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om
behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.
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Komplettering/justering av avtal om fortsatt gemensam regional
satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018
2.
Inom Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen finns en Prioriteringskommitté (PK). PK har till
uppdrag att granska och bedöma inkomna ansökningar om forskningsanslag. Enligt rådande avtal äger
kommittén vid behov rätt att till sig adjungera ytterligare personer med särskild kompetens.
För att tillse att erforderlig kompetens finns för att bedöma den bredd av ansökningar som inkommer till rådet,
behöver det finnas möjlighet att adjungera ledamöter från en bredare bas. Mot bakgrund av detta förordas en
revidering i avtalet med tillägget att adjungering till PK för granskning/bedömning av enskilda ansökningar kan
göras från landsting/region och även från akademiska lärosäten.
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Förslag till beslut
att komplettera/justera avtal om fortsatt gemensam regional satsning på
klinisk och patientnära forskning 2013-2018 enligt ovanstående,
att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen
att godkänna komplettering/justering av avtal om fortsatt gemensam
regional satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018.

www.researchweb.org/is/rfr

www.researchweb.org/is/rfr

