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 Det snabba svaret –
En hel del!
 Det komplexa svaret –
En hel del, men det krävs envetenhet,
uthållighet och engagemang att få allt på
plats på ”verkstadsgolvet”.
 Vad är då det viktigaste som hänt?
En tilltagande insikt att
kunskapsgenerering är en primär
uppgift för sjukvården; och att det ligger
i sjukvårdens egenintresse att ständigt
utveckla sin produkt/tjänst - sjukvård!

 ALF-avtalet (universitetsjukvård, utvärdering)
 Svensk behandlingsforskning (75 + 75 miljoner)
 Nationell samverkan
- Regionala forskningsnoder
- FoU-chefs nätverk
- ”Nya” kreativa forskningsansatser inom
sjukvården; R-RCT; naturliga experiment etc.
 Positionspapper om klinisk forskning (2016)
 Landstingens forskningsbokslut (2016)

Positionspapper om klinisk forskning
(preliminärt )
SKL anser att
-klinisk forskning ska utgöra en integrerad del
av hälso- och sjukvården och att det i
kommunernas, landstingens och regionernas
uppdrag ingår att bedriva och skapa goda

förutsättningar för klinisk forskning.

SKL anser att ett antal insatser behöver utvecklas och
genomföras i kommuner, landsting och regioner
1. att det i verksamheter där klinisk forskning bedrivs, ingår i
all vårdpersonals uppdrag att bidra till att forskningen kan
genomföras
2. att verksamheten utformas så att goda förutsättningar
skapas för medarbetarna att bedriva klinisk forskning
3. att forskning och utveckling är en naturlig del av
verksamheten, och ingår i verksamhetsplanen och att ledningar
på alla nivåer efterfrågar, följer upp och redovisar forskning
bland annat genom att ha en tydligt definierad
forskningsbudget och följer upp utfall i forskningsbokslut
4. att etablera en god infrastruktur för klinisk forskning som
möjliggör och stimulerar ett långsiktigt arbete

5. att aktivt samverka med andra landsting/regioner/kommuner
och med andra aktörer i kliniskt forskningsarbete till exempel
universitet, andra myndigheter, forskningsfinansiärer och life
science-industrin för att skapa starka forskningsmiljöer.

6. att ta tillvara på patienters kunskap och erfarenheter, stimulera
patienters vilja att delta i klinisk forskning och se patienten som
medskapare
7. att det säkerställs att forskning kan utföras med hög kvalitet
hos alla aktörer oavsett driftsform, som utför vård inom det
offentliga åtagandet, genom att i upphandlingar och avtal beakta
förutsättningarna för klinisk forskning
8. att utveckla system för att snabbare och mer effektivt
implementera forskningsresultat och ny kunskap

Vidare anser SKL att staten bör verka för:
• att det i alla vårdutbildningar ska ingå moment om klinisk
forskning i hälso- och sjukvården
• att klinisk forskning ska uppvärderas vid akademisk meritering
och vid anslagsgivande

• att staten bibehåller och utveckla stödet till klinisk forskning,
till exempel genom ALF-avtal, infrastruktursatsningar för
biobanksforskning och klinisk behandlingsforskning
• att anpassa lagstiftning så att forskning möjliggörs utan att
göra avkall på patienters integritet
• att satsningar på infrastruktur gällande informationssystem
genomförs

SKL avser att
Vara en samordnande kraft som stöttar landsting, regioner
och kommuner i sin samverkan med varandra och med
andra aktörer som universitet, andra myndigheter,

forskningsfinansiärer och life science-industrin.

Forskningsbokslut
Principerna för val av gemensamma mått har
varit
• att måtten skall vara relevanta, mäta olika
dimensioner, möjliga och enkla att ta fram
• användbara för olika typer av
landsting/regioner,
• användbara på olika organisationsnivåer
• inte skapar ett orimligt merarbete för
sjukvårds-organisationerna

Måtten speglar fem dimensioner
A. Bygga forskningskompetens

5 mått

B. Producera kunskap

2 mått

C. Skapa nytta för sjukvården och samhället

4 mått

(inkluderar antal läkemedels- resp medicinteknikprövningar)
D. Kvalitativ värdering + attityder till forskning

2 mått

E. Tillgängliga ekonomiska medel

4 mått
totalt 17 mått

mäts 31 december varje år

Hot mot en fortsatt gynnsam utveckling
• bristande uthållighet och tålamod – behåll
strålkastarljuset på frågan
• landstingens dålig ekonomi – allt handlar inte
om ökade ekonomiska resurser och påtala
möjligheterna
• andra frågor tar all energi – vädja till
egenintresset
• ny nationell splittring – vi konkurrerar med
andra länder inte inom landet

