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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 (CKF) 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.
”Forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av hälso- och sjukvården och dess utveckling. I
landstingens och regionernas uppdrag ingår att skapa goda förutsättningar för, och att bedriva,
forskning inom hälso-och sjukvård av hög kvalitet och i enlighet med god etisk standard. Landstingen
skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälsooch sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen skall i dessa
frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och
högskolor” (Lag 1996:1289 26 b§).
Region Värmlands riktlinje för forskning skall vara till stöd för organisationen och verksamheterna.
Riktlinjen grundar sig på SKL:s positionspapper om forskning och begränsas till klinisk forskning som
den beskrivs i SOU 2009:43 och som ”förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att
lösa ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.”

Regions Värmlands forskningsriktlinje innebär att:
1. I verksamhet där klinisk forskning bedrivs har samtliga medarbetare 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 och
efter disputation skall forskare uppmanas att fortsätta forskning, i samråd med CKF.
3. I verksamhet där klinisk forskning pågår är det naturligt att chefer på olika nivåer
efterfrågar, följer upp och redovisar forskning, 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.
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5. Genom en aktiv forskningssamverkan med olika universitet, till exempel Karlstads och
Örebros, med olika regioner, till exempel i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, 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 tillvaratas, och patienten ses
som medskapare i planering av forskning.
7. Forskning utförs med hög kvalitet, oavsett driftsform, genom att i avtal och
upphandlingar beakta förutsättningar för att kunna genomföra klinisk forskning.
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.

Dokumentet är utarbetat av: Kersti Theander
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