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Forskning – grundläggande principer 

Gäller för: Region Värmland  

Bakgrund 
Region Värmlands vision är livskvalitet i världsklass för medborgarna. Verksamhetsidén är att med 
kunskap, kvalitet och känsla främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa 
och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla. 

Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU) har ett uppdrag att stödja och stimulera till klinisk 
forskning och forskarutbildning vilket skall vara till gagn för befolkningens hälsa och välbefinnande, 
bidra till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och öka regionens 
attraktionskraft som arbetsgivare. 

I hälso- och sjukvårdslagen uppges att ”Landstingen och kommunerna skall medverka vid 
finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens 
område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa 
frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och 
högskolor.” (Lag 2017:30, 18 Kap 2 §). 

Region Värmlands riktlinje för forskning skall vara till stöd för organisationen och verksamheterna. 
Riktlinjen grundar sig på SKR:s positionspapper ”Samhället, patienterna och hälso-och sjukvården 
behöver klinisk forskning”. Med klinisk forskning i detta avses ”forskning inom hälso- och sjukvårdens 
område som förutsätter vårdens strukturer och resurser och innefattar delaktighet av vårdens 
personal och/eller patienter.  Med denna definition inkluderas även forskning som har till syfte att 
lösa ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ohälsa, och även etik- och 
organisationsforskning inom hälso- och sjukvården”.  

Regions Värmlands forskningsriktlinje innebär att: 
1. Samtliga medarbetare har i uppdrag att arbeta utifrån forskningsriktlinjen och vara 

delaktiga i att forskning som är betydelsefull för morgondagens vård kan genomföras. 
 

2. Medarbetares intresse för klinisk forskning uppmuntras och underlättas av chefer. Efter 
disputation skall forskare uppmanas att fortsätta forskning, i samråd med CKFU. 

 

3. Chefer på olika nivåer bör efterfråga, följa upp och redovisa forskning och pågående 
forskarutbildningsprojekt, till exempel i den årliga verksamhetsberättelsen. 

 

4. Det finns en god infrastruktur för klinisk forskning till exempel journalsystem, ekonomi, 
kvalitetsregister, IT, biobanker och hälsodata men också personella resurser exempelvis 
bibliotekarier och statistiker som stödjer och underlättar forskning. Av vikt är även 
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tillgång till god forskningsmiljö med tillfälliga arbetsplatser, datorer och annan 
utrustning. 

 

5. Genom en aktiv forskningssamverkan med olika universitet, till exempel Karlstads och 
Örebros universitet, med andra regioner, till exempel i Sjukvårdsregion Mellansverige, 
och kommuner men också genom samverkan med olika professioner och forskargrupper 
kan forskning inom Region Värmland bli stark. 

 

6. Patienters kunskap, erfarenhet och vilja att delta i forskning ska tillvaratas, och 
företrädare för patientgrupper bör medverka som forskningspartners i planeringen av 
forskning. 

 

7. Forskning utförs med hög kvalitet, oavsett driftsform, genom att i avtal och 
upphandlingar beakta förutsättningar för att kunna genomföra klinisk forskning.  
 

8. Klinisk forskning synliggörs genom att alla kliniska studier i Värmland registreras i 
Projektdatabasen. De blir på det sättet publika vilket öppnar upp för 
forskningssamverkan då det går att söka efter andra som är intresserade av liknande 
frågor/metoder. 
 

9. Forskningens resultat skall snabbare omsättas i praktiken genom att ny kunskap sprids 
via Kliniska kunskapsstödsenheten. Medarbetare skall förstå samspelet mellan forskning, 
systematiska kunskapssammanställningar och evidensbaserad vård. 
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