
 

 

Strategi för forskning och 

utbildning 

 

Strategi för förbättring och 

innovation 



 

 

Varför bedriver vi forskning? 

• Region Norrbotten en del av Umeå universitet 

Läkarutbildningen, ALF- avtalet 

Akademiska sjukvårdsenheter/ Universitetssjukvårdsenheter  

• Region Norrbotten har ansvar för verksamhetförlagd 

utbildning 

Vårdutbildningar, handledarstruktur i verksamheten 

• Våra patienter ska få tillgång till bästa tillgängliga vård 

som vilar på vetenskaplig evidens 

• Framtidens vårdlösningar 

• Attraktiv arbetsgivare 



 

 

Forskning i Region Norrbotten 

 

    

 

 

 

 
 

 

• 2010  Regionaliserad läkarutbildning, Umeå Universitet 

• 2010  Forskarskola medellånga vårdutbildningar, Luleå tekniska universitet 

• 2012 Forskningsstrategi  

2012 Klinisk Behandlingsforskning i Norr (KBN), Kliniskt forskningscentrum Sunderby 

• 2013 Årliga forskningsbokslut 

• 2015 Kliniska studier Sverige – Forum Norr 

• 2015 Läkarutbildning på 4 orter (LP4U), Akademiska sjukvårdsenheter  

• 2016 Avsiktsförklaring med Luleå tekniska universitet 

• 2017 …… 
  



 

 

2017 Forskarnätverk – inspiration - utbildning 



 

 

Forskarutbildade medarbetare 
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Forskarutbildademedarbetare 
 2012 - 2016  

2016 

Antal forskarstuderande 
(män/kvinnor) 

26 
11/15 

Antal forskarutbildade 
(män/kvinnor) 

86 
44/42 

 

varav: 
docenter/professorer 
(män/kvinnor) 

12/3 

8/7 

 

Antal disputationer 2016 
män/kvinnor  

 

6 
1/5 

2016 publicerade forskare i Region Norrbotten 84 artiklar  



 

 

Beviljade ansökningar  2016 



 

 

Strategi för forskning och utveckling 2012 

• Landstingets FoU-uppdrag är tydligt för ledning på alla nivåer i 

organisationen. 

• Vetenskaplig skolning och forskningskompetens finns i alla 

verksamheter. 

• Patientnära FoU av hög kvalitet bedrivs med koppling till hälso-och 

sjukvårdens behov. 

• En infrastruktur som stödjer FoU på alla nivåer i organisationen. 

• En god akademisk miljö som säkrar utbildningsnivån och stödjer 

medarbetare hela vägen från student till professor. 

• Utvecklade nätverk, plattformar och arbetssätt som stödjer 

samverkan både internt inom landstinget och med övriga 

norrlandsting, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, 

Kommunförbundets FoU och andra nationella och internationella 

forskningsmiljöer. 



 

 



 

 

medicin och hälsa 

Hälsoekonomi 

Process och kapacitetsplanering 

Logistik 

Kommunikation 

Teknik 

Innovation 

Artificiell 

intelligens 



 

 

Innovation och förnyelse i region 

Norrbotten 

• Innovationsslussen – implementering i ordinarie verksamhet 2014 

• Idéplats – medarbetare 

• Riktlinjer för innovationsrättigheter 

• Sökbara innovationsmedel till medarbetare  

• Samverkan med ALMI/ LTU innovation/ ABI/ Coompanion/Uminova 

innovation …. 

• Patient och brukarmedverkan 

 

 

 

 

 



Har du upplevt något som skulle kunna  

förbättra hälso- och sjukvården i Norrbotten? 



http://www.ideplats.se/


 

 



 

 

Förbättringsarbete i Region Norrbotten 

Modern sjukvårdsledning 

Värdebaserad vård 

Lean 

Värdekompassen 

PDSA 

 

Vår modell 



 

 

Centrum för innovation och eHälsa 2.0  



 

 

Avsiktsförklaring med LTU 

• Regional utveckling 

• Kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling 

• Forskning, utveckling och innovation 

• Infrastruktur 



 

 

Utvecklingsstrategi för H&S i RN 

Effektiv vård – God och nära vård 

 

Högspecialiserad vård - Träning ger färdighet 

 

Tillitsdelegation 

 

Specialistsjuksköterska …. för framtidens hälso- och 

sjukvård 

 

Universitetssjukvården och den kliniska 

forskningens kvalitet 

 

Innovationsledarlyft …… öka förmåga att bedriva 

innovation i offentlig verksamhet 



 

 

 



 

 

Silver MONICA  

Betydelsen av levnadsförhållanden och hälsa i medelåldern för 

ett gott och aktivt åldrande: studien 

 
1000 personer som fyllt 80 år eller mera och som fortfarande bor kvar i Västerbotten 

eller Norrbotten, ska vid hembesök intervjuas, fylla i enkäter och lämna blodprov för 

analys och lagring i biobank. 

 



 

 

Nya områden som växer 

• Psykiatri 

 

• Kirurgi 

 

• Anestesi 

 

• Infektion 

 

• Hälsoekonomi 



+ 

NICE 
Nutritional impact on Immunological maturation  

in Childhood in relation to the Environment. 

 Anna Sandin, PhD Överläkare 



+ 

OLIN 
Obstruktiv Lungsjukdom i 

Norrbotten 
 

Eva Rönmark Professor 

Astma och allergi bland 

vuxna barn  

 

KOL (Kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom) 

  

Hälsoekonomi (sjukdomens 

kostnader för individen och 

samhället) 

Forskning om astma allergi och 

KOL 



+ 

MONICA 
Multinational Monitoring of Trends 

and Determinants in 

Cardiovascular Disease 
Mats Eliasson Professor,  

Sedan 1985 har MONICA-

undersökningen i Norr- och 

Västerbotten registrerat 

insjuknande i slaganfall och 

hjärtinfarkt samt genomfört 

hälsoundersökningar av 

befolkningen.  

Huvudsyftet är att belysa den 

långsiktiga utvecklingen av 

hjärtkärlsjukdomar och 

diabetes samt hur riskfaktorer 

för dessa förändras över tid i 

befolkningen. 


