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§ 1 Information

A. Föregående protokoll

2021-09-22 

Ordförande går igenom föregående protokolls punkter. 
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Inget finns att anmärka och protokollet läggs till handlingarna. 

B. Kunskapsstyrningsgruppen
Helena De La Cour, chef för kunskapsstyrningsgruppen informerar 
forskningsberedningen om det senaste inom verksamheten. 

En ny samordnare har börjat under september och kommer arbeta med 
samordning av vårdförloppen. Därtill kommer personen vara Sekreterare 
i beredningsgruppen för kunskapsstyrning. Även Regionens representant 
i Sjukvårdsregionala utvecklingsgruppen för kunskapsstöd. 

Information kring vårdförlopp 
Det finns i dagsläget 11 godkända vårdförlopp och det arbetas vidare 
med implementering av dessa. 
Reumatoid artrit 2 uppdateras just nu efter remissvar. 
I bilaga 1 B återfinns vårdförlopp som är under framtagande och under 
uppstart. Det arbetas det med en rad remisser som förhoppningsvis ska 
resultera i utskick under november. Samordnare i olika råd får naturligt ta 
över remisser för sina respektive områden. 

Helena De La Cour visar en översikt över vårdförloppens progression 
över tid, det vill säga hur långt i arbetet varje förlopp kommit. 

I övrigt tipsar Helena om Vägledning för kunskapsstöd - SKR dokument. 
Bra vägledning i arbetet samt vilka beslutsfattare som finns i olika 
sammanhang. Dokumentet bifogas till protokollets bilaga 28. 

Högskolan Dalarna, ny seminarieserie 
Vid fem tillfällen kommer föredrag hållas under namnet "Evidens och 
evidensbaserad praktik". Björn Äng och Helena De La Cour är inbjudna 
att medverka den 27 januari 2022 där de presenterar Region Dalarnas 
arbete med kunskapsstyrning. 

Personcentrerat vårdförlopp? 
Helena visar en rutin för personcentrerat vårdförlopp, hur bedömningar 
görs i olika steg av processen. Dessa liknar de nationella riktlinjerna men 
tillskillnad från dem är rutinen mer tvingande och i detalj för vad som ska 
göras när. 

BILAGA 1 B, 2B 
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C. Information från Budgetdialog inför 2022-2024, samt särskild
budgetdialog 2022
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I kallelsen bifogades ett arbetsdokument inför budgetdialog för 2022. 
Björn Äng går igenom vissa hållpunkter. 

Nyligen genomfördes en budgetdialog för 2022-2024 vilken alltså är mer 
övergripande. Som Uppföljning av detta kan nämnas att dialogen 
resulterade i strategiska satsningar så som centrum för äldres hälsa i 
Ludvika som ska generera en seniorforskare samt doktorander som 
specialiseras på området. Andra landsorter som identifierats för riktade 
satsningar är Avesta och Mora, områden som är intressanta är 
Innovation och etik. 

Björn går igenom budget för den strategiska satsningen i Ludvika. 
kompetensen kommer sökas nationellt men också internt. De utifrån ska 
redan vara seniora dvs redan genomfört forskarutbildning. Medan de som 
rekryteras internt ska kunna genomgå en forskarutbildning och därmed 
bli doktorander. 

Bakgrund Äldres hälsa 
Kostnaden för äldres hälsa är 130 miljarder kr per år. Detta är lika mycket 
som kostnaden för både det svenska försvaret samt det svenska 
rättsväsendet kombinerat. 

Genom att jämföra regioner i Sverige utifrån andelen uppnådda mål i 
Agenda 2030 via https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/ 
? p=jamforelse&focus=2329&tab id=130290 
och specifikt kategorin Hälsa och välbefinnande går det att identifiera 

områden där Region Dalarna ligger dåligt till. 

Björn visar också en graf/diagram/figur som påvisar att många av de 
områden som region dalarna har svårigheter med kan avhjälpas med 
regelbunden fysisk aktivitet. Vilket också på sikt skulle ha positiv inverkan 
på Äldres hälsa. 

Vision 2 - strategiska satsningar 
Förlängningen på satsningarna kring Landsorterna Ludvika, Mora och 
Avesta presenteras som Vision 2. Denna ska inte fokusera på fri 
forskning utan riktad. 
Som forskningsberedningen vet har vi redan ett centrum för fri forskning, 
nämligen Centrum för klinisk forskning (CKF). Här finns 
doktorandprogram som bla tillsätter doktorandförordnanden i hård 
konkurrens. 

"Den bästa vården är den vård som inte behövs" därför är föreslaget att 
den riktade satsningen i version 2 ska fokusera på hälsopromotion och 
prevention för samhällsgrupper som behöver det. 
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Exempel på inriktningar kan vara fetma, diabetes, fallolyckor. Dvs de 
områden där Region Dalarna idag ligger efter enligt Kolada 
sammanställningen. Avesta skulle då kunna fokuseras till en satsning 
kring barns övervikt/fetma och att Mora möjligen inriktas till 
smärtproblematik som uppstår i livets mitt. 

Satsning 2 i vision 2: smarta screeningprogram. 
Utreda och inrätta smarta evidensbaserade screeningprogram. 
Lyfta blicken och utreda vilka som faktiskt gör skillnad. 

Björn skickar med frågan om vad FO beredningen anser? Är detta något 
att satsa på? Tanken är att strategisk forskning ska spridas över hela 
Dalarna och inte vara centrerat till Falun samt att fokusen är hela livets 
skeden. 

D. Centrum för Läkarutbildning (CfLU)
Åsa Husmark har fått förhinder, Björn Äng tar punkten. 

Bilaga 1C 

Björn visar hur centralförvaltningen såg ut för ett år sedan innan 
omorganisationen. 

Nu ligger samtliga centrum; Centrum för läkarutbildning, centrum för 
klinisk forskning och Kliniskt träningscentrum under en och samma 
förvaltning, Forskning och utbildning. 

Centrum för läkarutbildning administrerar all högre utbildning för läkare. 
Idag är nästa 500 läkare inom region dalarna under antingen AT, ST eller 
BT utbildning. (BT ersätter på sikt AT). 

Mora och Avesta har varit väldigt populära att söka till AT tjänstgöring 
hos. 

CfLU Samarbetar med CKF när det kommer till kurser i Vetenskaplig 
metod. Det är CKFs Postdoktorander som är föredragande i kursen 
medan administration och kursregistrering ligger på CfLU och CKFs 
kansli. 

E. Kliniskt Träningscentrum (KTC)
Ulrika Nelzen har fått förhinder, Björn Äng tar punkten. 

KTC är inget unikt för Region Dalarna utan finns i stort sett i hela Sverige. 
Syftet är att ha en autentisk miljö för att träna och utbilda personal, Svåra 
och avancerade procedurer simuleras för att personal ska kunna träna in 
metoder i en trygg miljö. 
Just nu växer verksamheten, PTP psykologerna (psykologers AT
tjänstgöring) kommer in i KTC organisationen. 
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I dagsläget är det inget problem att fylla utbildningsplatserna, däremot är 
det svårare med tjänstetillsättning efter avklarad utbildning. 
Det finns också utmaningar med att bygga upp en specialisttjänstgöring. 

ST tandläkarna kommer också ingå i KTC med utbildningsplatser för 
specialister och en studierektor. Organisatoriskt är planen att de kommer 
tillhöra KTC efter nyår. Just nu sker diskussioner kring budget. 

På detta sätt kommer all högre utbildning vara samlad och få ett 
sammanhang som inte funnits tidigare, detta gör också att FoU 
beredningen för ett viktigare uppdrag framöver. 

Finns mycket kvar att göra. Nästa år hoppas Björn att de kommer kunna 
jobba mer med de verkliga problemen. Strukturen och organisationen är 
fokus just nu eftersom förvaltningen skapades i januari 2021. 

F. Centrum för Klinisk Forskning (CKF)
Björn tar punkten. 

Erica är sjukskriven på 50% men är på väg tillbaka. Tillsvidare är Björn 
TF chef på CKF. 

Just nu är utlysningar av forskningsförordnanden i full gång. 1 doktorand 
på 50% och 1 postdok på 50% samt 1 -2 postdok på 25% 
Sista ansökningsdag är 1 oktober. Beslut tas i Centrumrådets 
sammanträde 9-10 november. 

Totalt har CKF just nu ca 260 projekt varav 15 st är COVID projekt. 

Kansliet är litet och består av: 
1 chef 
2 sekreterare 
1 senior forskare 
1 statistiker 

Ca 70 aktiva forskare i Region Dalarna. 

G. Forskningsberedningens uppdrag
Björn visar upp den nytagna Regionplanen och framförallt punkt c) 
forskningsberedningen. 
I denna står att: Forskningsberedningen ska svara för att säkerhetsställa 
forskning, högre utbildning och innovation. Det övergripande uppdraget 
är att utveckla, leda och följa upp. 

För att underlätta och konkretisera uppdraget i regionplanen har Björn 
låtit ta fram ett för beredningen internt arbetsdokument som återfinns i 
kallelsens bilaga 2. 
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Arbetsdokument är till för att ge en samlad, mer utbroderad bild kring 
FoU beredningens uppdrag än vad som återfinns i Regionplanen. 
Regionplanen är däremot det officiella dokumentet. 

Exempel på vad som ligger i uppdraget framöver: 
En Intern innovationssluss ska utvecklas. Just nu undersöks om detta 
kan göras i samarbete med externa aktörer och akademier. På så sätt får 
Region Dalarna en naturlig koppling till Näringslivet i Dalarna. Inom detta 
område ligger vi efter. Exempelvis har Västmanland anställt en 
innovationschef och Uppsala har sedan tidigare en Forskning och 
innovationsdirektör. 

Ludvika satsningen, Som tidigare nämnt under punkt C) är med i 
regionplanen. 

Att följa personcentrerade sammanhållna vårdförlopp samt inrätta ett 
prioriteringsråd för Hälso sjukvårdsnämnden. 

Den fria forskningen med exempelvis anslagsansökningar vid CKF ligger 
i linje med Region Dalarnas FoU policy 
Strategisk forskning och strategiska forskningsmiljöer som riktar sig till 
kunskap och kompetensutveckling finns också med som 
prioriteringsområde. 

Ska utveckla leda och följa upp högre utbildningsprogram och 
forskningsprogram som kopplar till lärosäten och utbildningstjänster. 

Fortsatt samverka med akademin särskilt Högskolan Dalarna. 

Andra exempel på forskningsberedningens uppdrag att Leda, utveckla 
och följa är: 
- Att ge förslag på huvudinriktning för Forskningsverksamhet
- Ge förslag på inriktning för strategisk verksamhet
- Särskilt ansvar för att följa upp avtal mellan Region dalarna och

Uppsala universitet och/eller Högskolan Dalarna.
- Utse representanter från Region Dalarna till i Centrumrådet.

Björn önskar feedback på detta dokument och om det är en god ide att 
jobba efter. 

Forskningsberedningen önskar att vissa partier i dokumentet tydliggörs 
tex strukturering av texten. Annars bifaller beredningen förslaget på 
arbetsdokument. 

H. Övrig
Punkten utgår. 




