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Förord
Bokslutet för 2021 redovisar förvaltningens forsknings- och
utvecklingsprojekt som tilldelats interna och/eller externa FoUmedel. Med interna medel räknas FoU-medel för den nära vården
samt regionens riktade FoU-medel. Bokslutet redovisar även
förvaltningens utbildningar med fokus på FoU-området samt hur
vi arbetar med kunskapsspridning på olika sätt av resultat från
projekt och studier.
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Nära vård och hälsas enhet för forskning, utveckling
och utbildning (FoUU) stödjer på olika sätt offentliga
och privata vårdcentraler, akademiska vårdcentraler,
funktionshinderområdet, länets skolor, samt kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Enheten skapar förutsättningar för evidensbaserade arbetssätt med god kvalitet och effektivitet.

F

o rs kn i n g s p roj e k t
definieras som ett systematiskt arbete för att söka
efter ny kunskap med publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter

FoUUs arbete ska vara värdeskapande för regionens
invånare med fokus på brukare, patienter, studenter, elever och personal inom områdena hälsa, vård,
funktionshinder samt socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård.
FoUUs målgrupper återfinns både inom region Uppsala och inom länets kommuner. Arbetet bygger dels
på de behov som identifieras lokalt, dels på nationella initiativ till forskningsbaserad eller systematiskt utvecklas kunskap dvs kunskapsbaserad hälsa,
stöd, vård och omsorg. Med angränsande hälso- och
sjukvård avses kommunal hälso- och sjukvård och
den samverkan socialtjänsten har med hälso- och
sjukvården för personer i behov av stöd från socialtjänsten”.  

ling inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård i Uppsala län. Med angränsande hälso- och
sjukvård avses kommunal hälso- och sjukvård och
den samverkan socialtjänsten har med hälso- och
sjukvården för personer i behov av stöd från socialtjänsten.  

FoUU-enheten består av verksamheterna: akademiskt primärvårdscentrum forskning, Forskning
funktionshinder, akademiskt primärvårdscentrum utveckling, akademiskt primärvårdscentrum utbildning, Hälsoäventyret och FoU
Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Verksamhetsnära forskning, utveckling och utbildning är en nödvändighet för en fortsatt utveckling av
hälso- och sjukvården. Dagens kliniska rutin bygger
på gårdagens forskningsresultat, liksom morgondagens kliniska rutin kommer att bygga på dagens
forskningsresultat. Ett särskilt ansvar ligger också på
Region Uppsala, som en av Sveriges sju universitetssjukvårdsregioner.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) initierar och stödjer verksamhetsutveck-

FoUU-enhetens ledningsgrupp 2021

Från vänster: Lena Ring, FoUU-chef, Carina Hesse Bolin, verksamhetschef Hälsoäventyret, Eva Köpman
Hagström, verksamhetschef FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Hanna Fagerlind,
verksamhetschef APC Utveckling, Jesper Hävermark, verksamhetschef APC Utbildning, Annika Bring,
koordinator APC Forskning/Forskning funktionshinder, Johanna Wahlin, projektchef, Helena Karlén Nilsson,
FoU-samordnare Forskning funktionshinder, Elisabeth Hoff, administratör.
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Förkortningar i FoUU-bokslutet
APC
AVC
FoU
FoUU
FUB
IF
NVH
SKR
SUF
VO

Akademiskt primärvårdscentrum
Akademisk vårdcentral
Forskning och utveckling
Forskning, utveckling och utbildning
Intresseorganisation för barn/ungdomar/vuxna med IF
Intellektuell funktionsnedsättning
Nära vård och hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner
Samverkan, utveckling, föräldraskap (kunskapscentrum)
Verksamhetsområde

På ett regionövergripande plan med bäring på all
FoUU-verksamhet finns Region Uppsalas regionala plan och budget (RPB) samt en nyligen antagen
forskningsstrategi (antogs hösten 2021). Dessutom
finns på länsnivå en strategi för närvårdssamverkan
bland annat med fokus på utveckling av en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård.

ternationellt erkända inom forskning och innovation
kan uppnås. Den nya strategin har tagit hänsyn till ny
utveckling inom området, bland annat omställningen mot Effektiv och nära vård, vikten av att män och
kvinnor har lika goda förutsättningar att forska, samt
att förutsättningar för att bedriva forskning ska vara
likartade oavsett profession och verksamhet.
Detta FoUU-bokslut har tagits fram av FoU-rådet
vid Nära vård och hälsa, i samarbete med FoUU-enhetens ledningsgrupp. Se vår hemsida för äldre
FoUU-bokslut och korta filmer av dessa.

Forskningsstrategin stödjer den kliniska forskningens
aktörer bland annat genom att peka på hur styrning,
samordning och dialog kan förbättras och förutsättningarna för att bedriva studier kan utvecklas. Strategin syftar till att bättre utnyttja befintliga resurser,
samt till att utveckla en miljö som attraherar de bästa
forskarna och bidrar till att det strategiska målet In-

För frågor kring bokslutet nås vi på e-post:
fouu.nvh@regionuppsala.se. För mer information:
Forskning i den nära vården i Region Uppsala.

U

tvecklingsprojekt
definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar
forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för
att åstadkomma nya processer,
system eller metoder, eller förbättringar av redan existerande sådana.
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Sammanfattning
FoUU-bokslutet visar bredden av det arbete som genomförts inom förvaltningen av forskning, utveckling och utbildning. FoUU-enhetens uppdrag är
att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat, effektivt arbete med god
kvalitet med utgångspunkt i invånares, medarbetares och studenters behov.
Fokus är att utveckla, sprida och använda bästa kunskap som ska finnas tillgänglig och användas i varje möte med patient, brukare och invånare.
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Anpassningar och omställningar av planerade
arbeten har gjorts med anledning av den pågående
pandemin. Trots det kan förvaltningen redovisa ett
stort antal arbeten som genomförts eller pågår, varav
några med inriktning på själva pandemin och dess
effekter.

Nära vård och hälsa har i samverkan med Uppsala
universitet och övriga aktörer ansvarat för verksamhetsförlagd utbildning inom 15 olika utbildningsprogram.
Forskningsprojekt och utvecklingsprojekt innefattar
projekt som beviljats medel från FoU-medel från den
nära vården, Region Uppsalas riktade FoU-medel
eller externa medel, men inkluderar inte projekt som
genomförts av extern part. Här ingår inte förbättringsarbeten eller
ordinarie verksamhetsutveckling.

De olika arbetena har genomförts av och med klinisk
verksamhet inom primärvården, funktionshinderområdet och FoUU-enheten. Förvaltningen hade under
året:
• 1 medarbetare som disputerade
• 6 medarbetare som var forskarstuderande
• 28 forskarutbildade, varav 12 på FoUU-enheten

I tabell 1 (nedan) sammanfattas fördelningen mellan
förvaltningens verksamhetsområden av forskningsoch utvecklingsprojekt, ST-läkares uppsatser och
publicerade artiklar som genomförts av NVHs medarbetare.

Förvaltningens professionsdagar, handledning för
primärvården samt generella utbildningar t ex inom
forskningsstöd och motiverande samtal, har kunnat
genomföras löpande under året.

Tabell 1: Fördelningen mellan förvaltningens verksamhetsområden av publicerade vetenskapliga artiklar, forsknings- och utvecklingsprojekt och ST-läkares uppsatser
Verksamhetsområde
Centrala staden
Enköping
FoUU
Funktionshinderområdet
Gottsunda
Kungsgärdet
Tierp
Årsta
Östhammar
Ledningskontoret
(ej FoUU)
Privat vårdcentral
Summa

Publicerade
vetenskapliga
artiklar
2

Forskningsprojekt

Utvecklingsprojekt

ST-läkares uppsatser

2

2

2
1

21
3

16
5

10
2

1
1
1

28

1
1

2
2

27

17

8

1
2
2
1

9
18

Snabb FoUU-fakta från 2021

27

17

18

28

forskningsprojekt
genomfördes med
medel från FoU-medel
för den nära vården, Region
Uppsalas riktade FoU-medel eller
externa medel.

utvecklingsprojekt
genomfördes med medel
från FoU-medel för den
nära vården, Region Uppsalas
riktade FoU-medel eller externa
medel.

vetenskapliga
arbeten av ST-läkare
i kursen vetenskapligt
förhållningssätt examinerades.

vetenskapliga artiklar
av medarbetare inom
förvaltningen blev
publicerade.
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Del 1:
forskningsprojekt
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Forskningsprojekt definieras som ett systematiskt
arbete för att söka efter ny kunskap med publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter som
mål. I detta avsnitt synliggörs medarbetare och
deras forskning kort, i slutet av bokslutet finns
även en tabell med mer utförlig information kring
varje projekt och medarbetares tillhörighet.

inom primärvården, funktionshinderområdet och
FoUU-enheten, varav några med inriktning på själva
pandemin och dess effekter.
Inom Nära vård och hälsa har arbetet med att skapa
förutsättningar för kliniknära forskning inom förvaltningen fortgått under året. Ett axplock av händelser
visar att två medarbetare har antagits som samverkansdoktorander, ytterligare två medarbetare utsågs
i konkurrens att få möjlighet att antas till ST i allmänmedicin med forskningsinriktning och en forskningssjuksköterska har anställts. Nära vård och hälsa har
kombinationstjänster inom flera olika professioner
och det har påbörjats en rekrytering för en förenad
tjänst i arbetsterapi.

Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i
särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med
patientnära inriktning. Medlen är fördelade på Nära
vård och Hälsas FoU-medel, Folktandvården och
Riktade FoU-medel. Projekt ska vara patientnära i
linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, där
den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och
komma patienten till godo inom en nära framtid.

Pågående interventions-, observations- eller kvalitativa studier har i möjligaste mån kunnat fortgå trots
påverkan av pandemin, men nya studier behövde
pausas under stora delar av 2020 för att återstartas
under 2021.

Nära vård och Hälsas del består av cirka 3,1 miljoner
kronor för att finansiera patientnära forsknings- och
utvecklingsprojekt för den nära vården, och följer de
krav som Region Uppsala har för utlysta medel, det
vill säga att projekt ska vara patientnära i linje med
Region Uppsalas forskningsstrategi, patientnyttan
ska vara tydliggjord och komma patienten till godo
inom en nära framtid.

Detta innebär att tidplaner för studier är framskjutna och att det i vissa fall blivit problematiskt med
finansieringen, framför allt av tidsbegränsade forskningsanslag som inte har kunnat flyttas över mellan
åren. Pandemin har dock även inneburit positiva
möjligheter till verksamhetsnära forskning med fokus
på covid-19.

Anpassningar och omställningar av planerade
arbeten har gjorts med anledning av den pågående
pandemin. Förvaltningen har haft 27 forskningsprojekt igång under 2021, av och med klinisk verksamhet
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Nära vård och hälsas forskningsprojekt

Vill kartlägga, förebygga och dämpa
smittspridningen av covid-19

vilkas erfarenheter undersöks i en separat delstudie
med individuella intervjuer.

Leder två forskningsprojekt inom psykisk
hälsa

Ett projekt som fått mycket uppmärksamhet både
lokalt och nationellt är forskningsprojektet CRUSH
Covid som leds av Mats Martinell och genomförs tillsammans med Uppsala universitet.

Två forskningsprojekt inom psykisk hälsa leds av
Annika Bring. Det ena är ett projekt kring en ny
behandling utvecklat med användarmedverkan för
internetbaserat stöd för minskade sömnbesvär och
ökad fysisk aktivitet - Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBTi) och träning för insomni.

Detta pågående projekts syfte är att kartlägga, förebygga och dämpa smittspridningen av covid-19. Projektet rapporterar smittläget i Uppsala län och driver
flera vetenskapliga studier inom IT, kommunikation,
epidemiologi och avloppsvattenepidemiologi.

Det andra är ett implementeringsprojekt av en stegvis vårdmodell för psykosociala insatser inom psykisk
hälsa i primärvården, och är en del av ”Effektiv och
nära psykologisk behandling”.

Forskar om pandemins effekter och konsekvenser
Ett projekt som leds av Ulrika Löfkvist, Helena Fabian
och Helena Tegler med inriktning på just pandemins
effekter och konsekvenser, genomförs i två delar
syftar till att öka kunskapen om livssituation och
erfarenheter av vårdinsatser under pandemin hos tre
sårbara grupper föräldrar. En av grupperna utgörs
av föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

Forskar om unga mäns sexuella hälsa
Magnus Peterson forskar tillsammans med projektledare Elin Gahm om unga mäns sexuella hälsa. Projektet syftar till en bättre förståelse för problem med
erektion och för tidig utlösning hos män.
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Forskar för förbättrade verktyg vid hjärtsvikt

Forskar om vuxenliv och föräldrarskap
hos personer med funktionsnedsättning

Ylva Lindströms forskning arbetar med förbättrade
verktyg för diagnostik och monitorering av personer
med hjärtsvikt inom den Nära Vården för snabbare,
säkrare och billigare diagnostik och att möjliggöra
efterföljande behandling på plats.

Vid SUF Kunskapscentrum har fem olika projekt varit
igång med inriktning på vuxenliv och föräldraskap
hos personer med funktionsnedsättning. Dessa projekt har drivits under ledning av Agnetha Hammerin,
Gunnel Janeslätt och Tommie Forslund.

Driver fyra forskningsprojekt

Två av dess projekt vänder sig till målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning:
• Pappor med IF vill öka kunskapen om målgruppen ser på sin föräldraroll, faktorer som försvårar
och underlättar deras föräldraskap, och vilket
stöd som erbjuds och önskas i föräldrarollen
• Unga med IF utvärderar en intervention som
kombinerar teori och praktik med bland annat en
babysimulator ”Real Care Baby)”, och syftar till
att ge stöd för ungdomarna att göra egna informerade val om ett ev. föräldraskap.

Under året har fyra olika forskningsarbeten bedrivits
av Elenor Kaminsky, och berör olika ämnen:
1. Sjuksköterskors erfarenheter av kontakter med
frekventa uppringare till Vårdguiden 1177.  
2. Patienters upplevelser av levercirrhos, samt
deras upplevda livs- och vårdkvalitet vid sjuksköterskeledd levercirros-mottagning.
3. Läkemedlet Montelukast och mardrömmar utifrån biverknings-rapporter.
4. Asylsökande kvinnors upplevelser av stöd och
information av en kulturdoula under graviditet
och efter förlossning, samt hur kulturdoulastöd
upplevs ha spelat för roll för integration.

Två projekt riktar sig till föräldrar med kognitiva
svårigheter som har barn i familjehem och berör
föräldraroll, behov av stöd samt utveckling av stödgrupp - Pappa Trots Allt och Mamma Trots Allt.
Det femte projektet utvärderar interventionen; Parenting Young Children, ett hembaserat föräldrastöd
anpassat för föräldrar med IF och andra kognitiva
nedsättningar.

Letar interferonsignatur hos patienter
med fibromyalgi
Serena Fineschis forskning fokuserar på om det finns
en interferonsignatur hos patienter med fibromyalgi
som kan förklara deras kroniska smärtor och trötthet.
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Disputationer och doktorander

Disputerade 2021

relaterad rygg- och bäckensmärta.

I mars 2021 disputerade Thomas Kempen kring
utvärdering av implementering, genomförande och
effekter av läkemedelsgenomgångar genomförda av
kliniska apotekare i ett multiprofessionellt team hos
äldre sjukhusinlagda patienter.  Avhandlingen finns
att läsa på Uppsala universitets hemsida.

Två av våra doktorander har pågående avhandlingsprojekt med inriktning på diabetesområdet: Jessica
Rosman inriktar sig på att inom primärvården utvärdera en skriftlig individuell behandlingsplan för
patienter med diabetes typ 2 och Cecilia Josefsson
fokuserar på en bättre egenvård vid typ 2-diabetes.

Pågående avhandlingsprojekt

Nya doktorander

Förvaltningen hade fyra pågående avhandlingsprojekt under 2021.

Två nya samverkansdoktorander har tillkommit under året – Amanda Simonsson och Mikael Andersén.

Förvaltningens samverkansdoktorand Robert Sarkadi
Kristiansson forskar om sköra äldre och underliggande mekanismer för återinläggningar av sköra äldre
patienter, ett arbete även är ett samarbete med Intermountains hälso- och sjukvårdssystem i USA.

Amandas forskning har fokus på implementering av
internetbaserad kognitiv beteendeterapi i primärvården och faktorer som kan påverka behandlingseffekten och kostnadseffektiviteten.
Mikaels forskning inriktar sig på förbättrad upptäckt
av problem inom psykisk, fysisk och sexuell hälsa
hos ungdomar genom att undersöka hur ungdomar
som besöker Ungdomsmottagningen ser på vad som
påverkar deras hälsa.

Kerstin Ahlqvist forskar om den generella ledöverrörlighetens betydelse för bäckensmärta under och efter
graviditet. Inom detta område pågår även forskning
som leds av Per Kristiansson i en prospektiv studie
med fokus på kliniska determinanter för graviditets-
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Ansvariga för bokslutets forskningsprojekt
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Del 2:
utvecklingsprojekt
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Utvecklingsprojekt definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat,
vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya processer, system eller metoder, eller
förbättringar av redan existerande sådana.
Utvecklingsprojekt är tidsbegränsade projekt med
tonvikt på införande av evidensbaserad praktik.
I detta avsnitt synliggörs medarbetare och deras
utvecklingsprojekt kort, i slutet av bokslutet finns
även en tabell med mer utförlig information kring
varje projekt och medarbetares tillhörighet.

Projekt ska vara patientnära i linje med Region
Uppsalas forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till
godo inom en nära framtid. Nära vård och Hälsas del
består av cirka 3,1 miljoner kronor för att finansiera
patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt för
den nära vården, och följer de krav som Region Uppsala har för utlysta medel.
Under året hade förvaltningen 17 olika utvecklingsprojekt som beviljats regionens riktade
FoU-medel, FoU-medel för den nära vården eller
extern finansiering igång. Här inkluderas inte
verksamhetsutveckling eller förbättringsarbeten.
Tio av dessa projekt drevs av FoUU-enheten och sju
drevs av verksamhetsområden inom primärvård och
funktionshinderområdet.

Region Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera projekt
med patientnära inriktning. Medlen är fördelade på
Nära vård och Hälsas FoU-medel, Folktandvården
och Riktade FoU-medel.
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Nära vård och hälsas utvecklingsprojekt

LENA-metoden

Inom FoU-S och APC Utveckling finns åtta av
FoUU-enhetens utvecklingsprojekt som har finansiering från statsbidrag och/eller FoU-medel.

Magdalena Jochym, VO Funktionshinder.
Ett projekt för klinikers kunskap om lyssning- och
språkmiljöfaktorers inverkan för individer med olika
typer av funktions-nedsättningar.

För mer information om FoU-S och deras utbildningar
och seminarier, se Regions Uppsalas webbsida:
Region Uppsalas forskning och utbildning, FoU-S.

Ett gemensamt stöd till gravida med övervikt och fetma

Tidiga samordnade insatser i Uppsala län
Hanna Röngren, FoU-S.
Ett projekt med syfte att huvudmännen i samverkan
ska utveckla tidiga samordnade insatser, så att barn
och unga i ett tidigt skede bryter ogynnsam utveckling.

Ann-Charlotte Bergerland och Malin Larhammar, APC
Utveckling.
Ett projekt som tar fram arbetssätt för mödrahälsovårdens barnmorskor och primärvårdens professioner för ett samordnat och individanpassat stöd till
gravida med övervikt och fetma.

Muskuloskeletalt ultraljud (MUS)

Samlande/”hoarding”

Lena Larsson, VO Kungsgärdet.
Ett projekt där muskoskeletalt ultraljud används som
kompletterande beslutsstöd inom primärvården hur upplever fysioterapeuter metoden och är det efterfrågat hos de fysioterapeuter som inte har tillgång
till ultraljud? Kan implementering av MUS minska
kostnader för bilddiagnostik och ortopedremisser?

Maricel Knechtel, FoU-S.
Ett projekt med syfte att skapa en bild av hur stort
problemet med ”hoarding” är i Uppsala län, öka kunskapen och utveckla samarbetsformer och arbetssätt
för att minska stigmatisering och lidande.
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Dans för hälsa/Bara dansa
Malin Anderson och Emma Hagberg, Hälsoäventyret.
Att genom dans främja ungas förutsättningar och
färdigheter att möta livets upp- och nergångar, och
förbättrar unga tjejers självskattade hälsa och generella aktivitetsnivå.

Samordnad individuell plan (SIP)
Charlott Jonasson Falk, APC Utveckling.
Att utifrån verksamheternas behov identifiera insatser för att möjliggöra och underlätta implementeringen av SIP.

Att balansera på en skör tråd
Mikael Andersén, VO Centrala staden.
Ett projekt kring ungdomars upplevelse av hälsa som
vill beskriva vad ungdomar som besöker Ungdomsmottagningen upplever att fysisk, psykisk och sexuell
hälsa är, och vad som påverkar deras hälsa.

Youth Aware of Mental health (YAM)

Vård i Samverkan (VIS)

Jennie Nordberg, Hälsoäventyret.
Ett projekt som ska bli en operativ del i kommunens
övergripande arbete i att stärka den psykiska hälsan
bland unga genom att möta elever i samtal, rollspel
och lek. Projektet startade upp under 2021 och fortsätter under 2022.

Åsa Bachelet, APC Utveckling.
Projektet vill identifiera vad som behövs för att
möjliggöra och underlätta för verksamheterna att
implementera ViS-dokument i det verksamhetsnära
arbetet.

Patient och brukarmedverkan i Uppsala län
Karolina Mark, FoU-S.
Projektet syftar att öka patienters, brukare och
anhörigas inflytande, delaktighet och möjligheter till
medskapande inom vård, hälsa stöd och omsorg på
olika nivåer.

Region Uppsala
och länets kommuner
samverkar för ett hållbart
utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg
(HSVO).

Projektledare Karolina Mark fick 2021 pris för Årets
eldsjäl för psykisk hälsa av Hjärnkoll Uppsala län. Här
kan du läsa en intervju med Karolina.

Vård i Samverkan - ViS
är samlingsnamnet för de styrande
dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO.

Är den palliativa vården jämlik?
Pernilla Ågård, FoU-S.
Denna registerstudie undersöker om kvaliteten på
den palliativa vården och omvårdnaden i livets slutskede i Uppsala län skiljer sig åt för utlandsfödda och
svenskfödda patienter.
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Skriftlig individuell behandlingsplan för
patienter med diabetes typ 2 inom Primärvården

Mitt Vuxenliv – livskunskap
Agnetha Hammerin, VO Funktionshinder.
Ett projekt som utvecklar redskap för att unga
personer med intellektuell funktionsnedsättning
får kunskap om vad föräldraskap innebär för att
självständigt och informerat göra valet om de vill bli
förälder eller inte.

Jessica Rosman, VO Östhammar.

Kan en skriftlig individuell handlingsplan påverka
glykemisk kontroll, patientens upplevelse av att
leva med diabetessjukdomen, upplevelse av stöd
från diabetesvården eller patientens livskvalitet?

Teambaserad naturunderstödd rehabilitering

Registret för beteendemässiga psykiska
symtom vid demenssjukdom

Anna Jansson, VO Årsta.
Ett projekt för att Införa och utvärdera Teambaserad
naturunderstödd rehabilitering i grupp i primärvård
för personer sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.
Detta projekt vill erbjuda ett alternativ till sedvanlig
rehabilitering och i förlängningen minska ohälsa/
sjukskrivning.

Sanna Tjernström, FoU-S.
Samverkan kring implementering av ett nationellt
register. Registrets mål är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom, och därigenom minska lidandet och
öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom.
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Del 3:
utbildningsinsatser
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Generella utbildningar

Från Idé till projektplan

Mental Health First Aid

Från Idé till projektplan är avsedd för klinisk personal
inom NVH utan forskarutbildning, och som är motiverade att skriva en projektplan till ett forsknings- eller
utvecklingsprojekt med vetenskaplig ansats. Projektplanen ska baseras på evidens, och mynnar ut i
en tydlig problemformulering med frågeställningar
som ska kunna användas för att t ex söka FoU-medel
för den nära vården, utgöra ett examensarbete, eller
erbjudas som examensarbete till programstudenter.
Under 2021 har tre kurstillfällen i grupp genomförts
samt individuell coachning. Kursen anordnas av
Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Instruktörsutbildning som ger deltagarna kunskap
och behörighet att hålla egna kurser i Första hjälpen
till psykisk hälsa. Huvudutbildare i Sverige är Karolinska Institutet, FoU Socialtjänst faciliterar utbildningen och samordnar länets instruktörer. Kursen
är en del av utbildningsprogrammet Mental Health
First Aid, som bygger på ett nätverk av instruktörer
som löpande utbildar ”första hjälpare”. MHFA rekommenderas både i Region Uppsalas suicidpreventiva
handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning.

Att skriva en ansökan för FoU-medel

Motiverande samtal (MI)

Inför varje utlysning av FoU-medel för den nära vården erbjuds en workshop för medarbetare i NVH som
stöd för de som redan påbörjat en ansökan eller har
kommit tillräckligt långt med projektidén eller studien för att kunna söka medel. Workshopen anordnas
av APC Forskning, FoUU-enheten.

Fördjupning av MI-kunskaper för personal inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård inom området riskbruk, missbruk och beroende som tidigare
genomgått grundutbildning i motiverande samtal.
Fortbildningsdagarna anordnas vid tre tillfällen och
innefattar föreläsning, diskussioner och övningar.
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Utbildningar inom APC utbildning
Professionsdagar
Professionsdagar har anordnats under 2021 för
läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister,
kuratorer, psykologer, BMA/laborerande personal
samt medicinska sekreterare. Dagarna är öppna för
offentliga och privata vårdgivare och har ordnats
både höst och vår. Yrkesföreträdare för respektive
profession planerar och organiserar dessa, och har
under 2021 med enstaka undantag skett digitalt.

Digital kurs i handledning för primärvården
En ny kurs har tagits fram som hålls av Eva Thörnqvist, Universitetsadjunkt med klinisk inriktning
primärvård i sjuksköterskeprogrammet, för ca 20
deltagare. Kursen består av tre kurstillfällen á två
timmar med olika ämnen varje tillfälle som alla hade
gemensamt att de handlar om pedagogik. Kursen har
erbjudits 2 gånger per halvår under 2021.

Seminarier för ST-läkare 2021
ST-seminarier: Dessa seminarier hålls 10 gånger per år för samtliga ST-läkare i allmänmedicin med sammanlagt
ca 120 deltagare. Vikarier med sikte på allmänmedicin samt ST-läkare från andra specialiteter, som vid tillfället
randar sig i primärvården, är också välkomna att delta. Samtliga seminarier under 2021 hölls digitalt.
Följande teman fanns på föreläsningarna:
•

•
•
•

•
•

Workshop kring handledning och film om diabetes, Nils Lannergård Probst, APC Utbildning,
biträdande ST-studierektor
Äldrepsykiatri, Maria Holstad Högberg, Äldrepsykiatrin Akademiska sjukhuset
Reumatologi: Erik Hellbacher, Reumatologkliniken
Akademiska sjukhuset
Borrelia och medicinskt oförklarade symptom:
Elisabet Skoog och David Gyll, Svartbäckens vårdcentral
Allergologi, Bahram Javizian, allergologkliniken
Södersjukhuset
Blodtrycksbehandlingens historia, David Gyll,
Svartbäckens vårdcentral

•
•

•

•
•
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Blodtrycksbehandling ur ett folkhälsoperspektiv,
Johan Sundström, Uppsala universitet
Överdiagnostik och riskvärdering inom kardiovaskulär prevention, Hálfdán Pétursson, vårdcentralen omtanken
Endokrinologi och hud, Selwan Khamisi, Endokrin
och diabetes, Akademiska sjukhuset och Anna
Karlsson Groth, Samariterhemmets vårdcentral.
Anemi,  Tobias Tolf, hematologkliniken Akademiska sjukhuset
Take Home messages från ett allmänläkarliv
samt Vad är allmänläkeriets kärna, och hur blir
man en bra allmänläkare? Ulf Måwe och Sanna
Althini, Svensk förening för allmänmedicin

Seminarier för AT-läkare 2021
Dessa seminarier är tre till fyra halv- eller heldagar per termin, med 20-30 AT-läkare från primärvården. Under
våren deltog AT-läkarna på ST-seminarier digitalt. Under hösten genomfördes tre seminarier varav två digitalt via
Teams och ett med katedralföreläsning.
Vårterminen 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Höstterminen 2021
1.

Äldrepsykiatri, Maria Holstad
Borrelia, Elisabet Skoog
Blodtrycksbehandlingens historia, David Gyll
Överdiagnostik och riskvärdering inom kardiovaskulär prevention, Hàlfdàn Pètursson
Blodtrycksbehandling ur ett folkhälsoperspektiv, Johan Sundström

2.
3.

STRAMA – om antibiotikabehandling och
förskrivning i primärvården. Vanliga infektionssjukdomar och hur behandla dem, Ove Andersson
Riskbruk och motiverande samtal med Sven
Wåhlin och Karin Salomonsson Wohlin
Psykiatri i primärvården, Johanna Carlsson
samt Våld i nära relation, Sara Smedegård

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) definieras som
schemalagd, handledd och examinerande klinisk
undervisning.
Under 2021 har APC Utbildning i samverkan med
Uppsala universitet och övriga utbildningsaktörer
ansvarat för VFU inom följande utbildningsprogram:
1. Apotekare
2. Arbetsterapeut
3. Barnmorska
4. Biomedicinsk analytiker
5. Diabetessköterska
6. Dietist
7. Distriktssköterska
8. Fysioterapeut
9. Logoped
10. Läkare
11. Medicinsk sekreterare
12. Psykolog
13. Sjuksköterska
14. Socionom
15. Specialistsjuksköterskeprogrammet
      Barn och ungdom
16. Undersköterska

Utbildningar för ST-läkare i allmänmedicin
och i vissa fall deras handledare
1. Handledarkurs
2. Ledarskapskurs
3. Handledarkurs (endast för specialister i allmänmedicin)
4. Försäkringsmedicin
5. Förberedande Gynekologikurs
6. Juridikkurs
7. Vetenskapligt förhållningssätt
8. Barnhälsovårdskurs
9. Konsultationskurs
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ST-läkares utbildning i vetenskapligt förhållningssätt
Denna kurs anordnas årligen för ST-läkare i allmänmedicin av APC Utbildning och APC Forskning. Under 2021 genomfördes kursen precis som året innan digitalt via Teams.
Tabell 2 nedan visas de 18 vetenskapliga rapporter som presenterades i december 2021.
Namn
Christian Schön
Ellen Pourassad
Emma Karis
Gabriel Dasouki
Hanna Wiese
Hilda Forsgren
Jakob Wivstad Dahlén
Jennie Levinsson
Johan Bergström
Jon Forssman
Koosha Amirzadeh
Linda Pike
Linda Rundblom Andersson
Malin Nordmark
Matilda Henriksson
Oscar Arnfelt
Samuel Tegmyr
Sofia Hökby

Ämne
Gabapentin och Pregabalin vid restless legs syndrom
Järnbrist hos hjärtsviktspatienter – fungerar
peroral järnbehandling lika bra som intravenös?
Kan ett normalt F-kalprotektin utesluta kolorektal
malignitet?
Amitriptylin och fibromyalgi - effekten på smärta
och sömn
Intravenösa injektioner vid peritendinitis crepitans
- vad säger evidensen?
Ger Vortioxetin mindre sexuella biverkningar jämfört med SSRI och SNRI?
Ger prostatascreening med Sthlm3-test högre
sensitivitet än PSA?
Finns det en ökad risk för icke-melanom hudcancer vid användning av hydroklortiazid?
Hur effektivt är Melatonin vid behandling av sömnstörningar hos unga och medelålders vuxna?
Skogspromenader som behandling mot depressions- och ångesttillstånd
Effekt av AnethumGraveolens (Dill) som örtmedicin på hyperlipidemi, evidens på minskning effekt?
Screening med urinstickor för klamydis och gonorré hos män?
Kan gurkmeja lindra artrossmärta?
Kan glatt humör minska risken för infektion?
Kan stress ge feber?
Finns det nyare antidepressiva som fungerar bättre för dystymi hos vuxna än SSRI eller placebo?
Hur viktig är god läkarkontinuitet i primärvården?
Leder tungbandsklippning till förbättrat tal hos
barn?
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Verksamhetsområde
Kåbohälsan, Prima vård
Knivsta Läkargrupp,
Pratikertjänst
Nyby vårdcentral, Prima
vård
Capio vårdcentral Liljeforstorg
Ultuna vårdcentral, Praktikertjänst
VO Gottsunda
BålstaDoktorn, Praktikertjänst
Capio Sävja Vårdcentral
VO Kungsgärdet
VO Kungsgärdet
BålstaDoktorn, Praktikertjänst
VO Enköping
VO Tierp
VO Tierp
VO Centrala staden
Familjeläkarna Luthagen
VO Årsta
Capio vårdcentral Enköping

Del 4: kunskapsspridning
och uppföljning
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Kunskapsspridning
FoUU-Talks

Forskning och utveckling kan leda till nya behandlingsrekommendationer, som kan implementeras i
verksamheten genom utvecklingsinsatser. Utbildning av studenter från olika program och medarbetare inom olika vårdprofessioner säkrar den
kompetens som är nödvändig för att bedriva högkvalitativ hälso- och sjukvård även i framtiden.

FoUU-Talks är live-sända, digitala föreläsningar med
syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt
sätt om förvaltningens aktuella projekt och studier
inom forskning, utveckling och utbildning.
Presentationerna är 30 minuter (med en efterföljande frågestund på 15 minuter), spelas in och publiceras på Region Uppsalas samverkanswebb FoUU Talks
(regionuppsala.se). Här går det att se alla genomförda Talks dels som video, dels tillgängligt i text samt
vilka är inplanerade framåt. Under 2021 genomfördes ett FoUU-Talk per månad, förutom i juli då det
var sommaruppehåll.

Genom att tillvarata forsknings- och utvecklingsresultat och satsa på att öka kunskapsspridningen, bidrar
förvaltningen till en kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård i linje med Region Uppsalas vision - ett gott
liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med
internationell lyskraft.
I detta avsnitt beskrivs kort våra insatser under året
kring kunskapsspridning. Mer detaljer kring varje
seminarium och publikation finns i avsnittet med
tabeller sist i detta dokument.

Se även Tabell 3 i avsnittet för tabeller sist i detta
bokslut.

Forskningsseminarier för forskare i Nära vård och hälsa
Dessa interna forskningsseminarier har under Covid-19-pandemin varit digitala träffar med syfte att skapa en återkommande mötesplats och ett forum för disputerade och forskare inom Nära vård och hälsa, för att diskutera och
belysa forskningsfrågor, -problem och metoder. Följande seminarier genomfördes under 2021:
Mars
1) Hinder och möjligheter med strategier för att rekrytera patienter till klinisk forskning
Helena Fabian, leg. distrikssjuksköterska, med dr.
2) Medfödd Cytomegalovirusinfektion (CMV) – diskussion och brainstorming kring informationsspridning
och forskningsprojekt.
Ulrika Löfkvist, leg. logoped, med dr.

sion och brainstorming kring informationsspridning
och forskningsprojekt.
Ulrika Löfkvist, leg. logoped, med dr.
Oktober
Ett år med CRUSH Covid.
Mats Martinell, leg. läkare och universitetslektor.
November
Tema: DiaMast – en klinisk studie om inflammation
och sårläkning vid diabetes typ 2.
Magnus Peterson, leg. läkare och docent.

April
Universell intervention och identifiering av kommunikationssvårigheter inom barnhälsovården. Erfarenheter av datainsamling inom barnhälsovård.
Anna Fäldt, med dr, specialistlogoped. Akademiska
barnsjukhuset, Region Uppsala och forskare vid Uppsala universitets CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap.

December
Postcovid forskningsprojekt: immunologi och lite
annat.
Serena Fineschi, läkare, postcovidmottagning och
Östhammars vårdcentral.

Maj
Medfödd Cytomegalovirusinfektion (CMV) –diskus-
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Uppföljning

Handlingsplan FoUU

FoU-indikatorer till SKR

FoUUs ledningsgrupp har tillsammans tagit fram de
mest prioriterade områdena att arbeta med gemensamt i ledningsgruppen. Utgångspunkten har varit de
styrande dokumenten och de olika FoUU-verksamheternas uppdrag och hur ledningsgruppen bäst kan
bidra till att dessa mål uppnås.

Inrapportering av följande indikatorer sker årligen
nationellt till SKR via Forsknings- och Innovationsavdelningen på Regionkontoret inom Uppsala Region.
Forskning och Innovationsdirektören har också
tillsammans med APC Forskning och Forskning Funktionshinder arbetat med att ta fram ett regionövergripande forskningsbokslut för 2021.

Baserat på prioriterade teman som togs fram har
olika aktiviteter beslutats för Handlingsplan 2021
inklusive när och hur de ska uppnås samt vem/vilka
som ska vara ansvariga. De olika FoUU-verksamheterna tar fram sina separata handlingsplaner baserat
på förvaltningens målkort och styrande dokument.

Förutom antal publikationer och avsatta forskningsmedel rapporterades för NVH för 2021: Antal forskarstuderande (6), disputationer de senaste tre åren (5),
forskarutbildade medarbetare (28), docenter/biträdande professorer (3) och antal professorer/adjungerade professorer (1). För mer detaljer se avsnittet
med tabeller i slutet av detta dokument.
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Tabell 8: Forskarutbildade anställda vid NVH under 2021
Tabell 9: Forsknings- och doktorandprojekt med FoU-medel för den nära vården
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Tabell 3: FoUU-Talks 2021.
2021

Seminarium

Föredragare och tillhörighet NVH

Januari

Föräldrars livssituationer och erfarenheter.

Februari

Varför gör det ont? En föreläsning om smärta och att utveckla
kunskap om smärtans mekanismer.
Kom igång med lek och kommunikation.

Ulrika Löfqvist, Helena Fabian och Helena Tegler, APC
Forskning/Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.
Magnus Peterson, APC Forskning, FoUU-enheten.

Mars
Maj  
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Digital handledarutbildning för anställda inom NVH samt privata vårdcentraler.
Är en förändring en förbättring? Forskning kring sköra äldre
med hjärtsvikt.
Har kvinnor med generell ledöverrörlighet en ökad risk att
drabbas av bäckensmärta under graviditet?
Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes (typ 2).  
Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn?
Att bättre möta invånarnas behov – Effektiv och nära psykologisk behandling.
Ett år med CRUSH Covid.
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Lena Nilsson och Vera Nycander, VO Funktionshinder.
Eva Thörnqvist och Jesper Hävermark, APC Utbildning,
FoUU-enheten.
Robert Sarkadi Kristiansson, Ledningskontoret.
Kerstin Ahlqvist, APC Utveckling, FoUU-enheten.
Jessica Rosman, VO Östhammar.
Erik Fredlund, VO Kungsgärdet.
Emma Manner, APC Utveckling, FoUU-enheten.
Mats Martinell, APC Forskning, FoUU-enheten.

Tabell 4A: Externa seminarier och konferenser.
Seminarium/ konferens
Poddcast för E-hälsa 2025 (Sveriges
Kommuner och Regioner) https://ehalsa2025.se/.
Webbinarium, Region Uppsala Region Uppsala - FoU Socialtjänst - Evenemang och
utbildningar.
Webbinarium, Region Uppsala  Region
Uppsala - FoU Socialtjänst - Evenemang
och utbildningar.
Konferens Svenska Gastrodagar, 2021, Borås.

Rubrik
Innovations-jakten – jakten på innovativa lösningar på
vårdens behov.

Ansvarig/deltagare från NVH
Helena Wallin Eriksson, APC Utveckling, FoUU-enheten.

Riskbruk, missbruk och beroende: om samsjuklighet.

Maria Adenhav Lantz, FoU-S, FoUU-enheten.

Projekt Tidiga samordnade insatser för barn och unga
(TSI).

Hanna Röngren, FoU-S, FoUU-enheten.

Poster presentation: Kovert hepatisk encefalopati och
låg utbildning begränsar hälsolitteracitet hos personer
med levercirros.
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM):s Adverse Childhood Experiences are associated with
årsmöte.
choice of partner, both partners’ relationship and
psychosocial health as reported one year after birth of a
common child.

Elenor Kaminsky,APC Forskning, FoUU-enheten.

Konferens ICPE (International Society for
Pharmaco-epidemiology).

Poster presentation: Kovert hepatisk encefalopati och
låg utbildning begränsar hälsolitteracitet hos personer
med levercirros.

Elenor Kaminsky, FoUU-enheten.

Föräldraföreningen Barnplantorna.

Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter
hos barn med hörselnedsättning?

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Centrum för forskning om funktionshinder,
Uppsala universitet.

Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter
hos barn med hörselnedsättning?

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

CI2021 Virtual meeting: Cochlear Implants
in Children and Adults, American Cochlear
Implant Alliance (ACIA).

Listening and Spoken Language Process: Importance &
Challenges from Professionals’ Perspective.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

15th Congress of the European Federation
of Audiological Societies (EFAS), Online
Congress.

Screening, diagnostics, follow-up, and habilitation of
newborns with unilateral hearing impairment in three
Nordic countries. Awarded 2nd place in Best EFAS poster competition.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.
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Per Kristiansson, VO Årsta och APC Forskning, FoUU-enheten.

Fortsättning tabell 4A: Externa seminarier och konferenser.
Seminarium/ konferens

Rubrik

Ansvarig/deltagare från NVH

Hear & Say, Australia, Livecast.

Long-term effects of congenital CMV infection in children
and adults.
LENA – en stegräknare av ord och verbal kommunikation i
vardagen.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.
Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Region Uppsala; Grundläggande hörselrehabilitering 10 år, regionens hus.

WHO Hearing Report on Hearing
- i relation till svensk hörselvård.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Region Syddanmark,
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Center for Høretab,
Fredericia.
MED-EL EventsONLINE.

LENA Workshop
– resultat och erfarenheter från Sverige och Norge.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

CI implantation in Young Children.

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet &
APC-Forskning, NVH, Region Uppsala.

Nationellt Virtuellt Hörselforum
(heldag digital konferens, UL= initiativtagare, presentatör
och moderator).

Ulrika Löfkvist, Forskning funktionshinder, FoUU-enheten.

Föräldraföreningen Barnplantorna.
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Tabell 4B: Externa seminarier och konferenser FoU-S. Länkar till samtliga finns på Region Uppsalas hemsida: FoU Socialtjänst i Uppsala län (regionuppsala.se)
Aktivitet
Föreläsning 16/2
Fortbildning 17/2
Webbinarium 5/3
Webbinarium 28/4
Utbildning 7/4
Föreläsning/utbildning 8/4
Webbinarium 19/5
Webbinarium 3/6
Webbinarium 9/6
Utbildning 9/6
Webbinarium 17/6
Workshop 1-2/9
Föreläsning 15/9
Forskningscirkel 1/10
Föreläsning 6/10
Webbinarium 6/10
Utbildning 12-16/10
Seminarium 19/10
Seminarieserie
9-12/11
Föreläsning 26 och
28/10
Konferens 4/11
Seminarium 30/11
Konferens 2/12
Seminarium 16/12

Rubrik
Föreläsning om tidiga samordnade insatser ur samhällsekonomiskt perspektiv, Elin Vimefall
MI, motiverande samtal (5 tillfällen utifrån olika teman)
Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län
Min karta
Basutbildning Missbruk, riskbruk och beroende – länsövergripande utbildning inklusive föreläsningar, seminarium, övningar
Sekretess inom området barn och unga, föreläsning/utbildning med Therese Fridström Montoya (7 tillfällen)
Ge makten vidare, webbinarium om delaktighet
Författarmorgon med Lisa Rahbek: Aktuell bok belyser Uppsalas skuggsida
Delaktig trots demens, Cecilia Ingard berättar om sin forskning
Samlarsyndrom, en utbildning för boendestödjare och en för biståndshandläggare (flera tillfällen)
Lär dig mer om OCD
Vi har gjort en brukarundersökning, sen då? (workshop med SKR)
Unga röster - hur kan vi lyssna bättre? (utifrån projektet Jag gör politik, om delaktighet för unga med funktionsnedsättning)
Forskningscirkel om tidiga samordnade insatser (flera träffar 2021 och 2022)
Tillsammans för god och när vård, föreläsning med Sara Riggare
Behandling för samlarsyndrom, webbinarium utifrån C-uppsats
Instruktörsutbildning Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
Fördjupningsseminarium inom missbruk, om tidig upptäckt, stöd och samverkan
Psykiatriveckan, 4 dagars direktsändning i samarbete med Hjärnkoll
Digitala verktyg för samtal med barn
Forskning pågår om äldre och åldrande, digital konferens
Med starkare röst, brukarrepresentanter berättar
Tidiga samordnade insatser
Fördjupningsseminarium inom missbruk, om samsjuklighet
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Tabell 5: Publicerade vetenskapliga artiklar.
Medarbetare, NVH

Författare

Artikel

Publikation

Atterby, Clara

Atterby, C., Nykvist, M.,
Lustig, U., Andersson,
D.I., Jarhult, J., Sandegren, L.
Urell, C., Hellström, K.,
Johansson, H., Breidenskog, M., Hagström, E.,
Bring, A.

Selection of Resistant Bacteria in
Mallards Exposed to Subinhibitory
Concentrations of Ciprofloxacin in
Their Water Environment.
Reliability of

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ISSN 0066-4804,
E-ISSN 1098-6596, Vol. 65, nr 3, artikel-id e01858-20. https://doi.
org/10.1128/AAC.01858-20

Ahlqvist Lindqvist , E.,
Ljungvall, H., Zetterberg, L., Zetterberg,
H., Bring, A., de Belder
Tesséus, C., Åsenlöf, P.
Fäldt, A., Fabian, S.,
Dahlberg, A., Thunberg,
G., Durbeej, N., Lucas,S.

Psychometric assessment of the
Swedish version of the injustice
experience questionnaire among
patients with chronic pain.

Scand J Pain 2021 published online July 29 https://doi.org/10.1515/
sjpain-2020-0187

Infant-Toddler Checklist identifies 18-month-old children with
communication difficulties in the
Swedish child healthcare setting.

Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 110, nr 5,
s. 1505-1512. https://doi.org/10.1111/apa.15696

Edvinsson Sollander, S.,
Fabian, H., Sarkadi, A.,
Salari, R., Fält, E., Dahlberg, A., Feldman, I.,
Durbeej, N.

Asthma and allergies correlate
to mental health problems in
preschool children.

Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 110, nr 5,
s. 1601-1609. https://doi.org/10.1111/apa.15709

ST-läkare. Årsta vårdcentral, VO
Årsta, NVH.
Bring, Annika
Koordinator. APC Forskning och
Forskning funktionshinder, Ledningskontoret NVH.
Bring, Annika
Koordinator. APC Forskning och
Forskning funktionshinder, Ledningskontoret NVH.
Fabian, Helena
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med NVH. APC
Forskning, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Fabian, Helena
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med NVH. APC
Forskning, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

The Swedish version of the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES-SW) in a cardiac population.

Fält, Elisabet
Distriktssköterska. Årsta vårdcentral, VO Årsta, NVH.
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Physiother Theory Pract 2021 feb 24;1-10. https://doi.org/10.1080/
09593985.2021.1891590

Fortsättning tabell 5: Publicerade vetenskapliga artiklar.
Medarbetare, NVH

Författare

Fagerlind, Hanna

Kettis, Å., Fagerlind, H.,
Quality of life assessments in clinical prac- Journal of Patient Reported Outcomes, ISSN 2509-8020, Vol.
Frödin, J.E., Glimelius, B., tice using either the EORTC-QLQ-C30 or the 5, artikel-id 58. https://doi.org/10.1186/s41687-021-00315-z
Ring,L.
SEIOQL-DW: a randomized study.

Verksamhetschef.  APC Utveckling, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, NVH.

Artikel

Publikation

Ring, Lena
FoUU chef. FoUU-enheten,
NVH, adjungerad Professor,
Uppsala universitet.

Fineschi, Serena

S. Fineschi

Distriktsläkare. Östhammars
vårdcentral, VO Östhammar,
NVH.
Forslund, Tommie
Hammarlund, M., Granqvist, P., Forslund, T.
Forskare vid SUF-Kunskapscentrum, VO Funktionshinder, NVH.
Forslund, Tommie
Forslund, T., Granqvist,
P., van I Jzendoorn, M. H.,
Forskare vid SUF-KunSagi-Schwartz, A., Glaser,
skapscentrum, VO FunkD., Steele, M., Duschinsky,
tionshinder, NVH.
R.
Janeslätt, Gunnel
P. Adolfsson, G. Janeslätt,
H. Lindstedt, K. Jöreskog
Forskare vid SUF-Kunskapscentrum, VO Funktionshinder, NVH.

Case Report: Systemic Sclerosis After
Covid-19 Infection.

Front. Immunol. 12:686699. doi: 10.3389/fimmu.2021.686699.
Case Report: Systemic Sclerosis After Covid-19 Infection (diva-portal.org)

Mothers with Mild Levels of Intellectual
American Journal on Intellectual and Developmental DisaDisability: Emotion-Interpretation, Trauma- bilities, 126(4), 341-356. https://doi.org/10.1352/1944-7558tization, and Child Attachment Represen126.4.341
tations.
Attachment goes to court: child protection
and custody issues.

Attachment & Human Development, 1-52. https://doi.org/10.
1080/14616734.2020.1840762

Mothers with cognitive limitations who
have children in placement benefit from
intervention.

Child & Family Social Work, 26, 79-88. doi:10.1111/cfs.12791
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
cfs.12791?af=R

Fortsättning tabell 5: Publicerade vetenskapliga artiklar.
Medarbetare, NVH

Författare

Kaminsky, Elenor

Holmström, I.K., Kaminsky, E., Lindberg,
Y., Spangler, D., Winblad, U.

Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med
NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Artikel

Publikation

The perspectives of Swedish
registered nurses about managing difficult calls to emergency medical dispatch centres: a
qualitative descriptive study.
Holmström, I.K., Ka- Registered nurses’ understanminsky, E., Lindberg, dings of emergency medical
Y., Spangler, D., Win- dispatch center work: A qublad, U.
alitative phenomenographic
interview study.
Skogevall, S., Holm- Telephone nurses’ perceived
ström, I.K., Kaminstress, self-efficacy and emsky, E., Håkansson
pathy in their work with frequEklund, J.
ent callers.
Watson, S., Taavola, Characterization of VigiBase
H., Attalla, M., Kareports on tinnitus associated
minsky, E., Yue, Q-Y. with bisoprolol: An exploratory
and descriptive study.
Holmström IK., KaBetter safe than sorry: Regisminsky E., Lindberg tered nurses’ strategies for
Y., Spangler D., Win- handling difficult calls to emerblad U.
gency medical dispatch centres – An interview study.

BMC Nursing, 2021;20:150. https://doi.org/10.1186/s12912-02100657-5

Holmström IK., Kaminsky E., Höglund
AT., Carlsson M.

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-02100762-5

A survey of nursing teachers’
awareness of discrimination
and inequity in telephone nursing care.

Nursing and Health Sciences, 2021;1-9.
https://doi.org/10.1111/nhs.12824

Nursing Open, 2021;00:1–8.
https://doi.org/10.1002/nop2.889
Pharmacology Research & Perspectives, 2021;9:e00780. https://doi.
org/10.1002/prp2.780
Journal of Clinical Nursing, 2021;00:1–9.
https://doi.org/10.1111/jocn.16061
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Fortsättning tabell 5: Publicerade vetenskapliga artiklar.
Medarbetare, NVH

Författare

Artikel

Publikation

Cam H., Kempen
TGH., Eriksson H.,
Leg. apotekare, APC Ut- Abdulreda K., Franzon
veckling, FOUU-enheten, K., Gillespie U.
Ledningskontoret, NVH.

Assessment of requests for medication-related follow-up after hospital discharge, and the relation to unplanned hospital revisits, in older patients: a multicentre retrospective chart review.

BMC Geriatr. 2021 Nov 2;21(1):618. doi: 10.1186/s12877021-02564-5 https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-021-02564-5

Knechtel, Maricel

Dokumentationens roll för klientskapande processer
i äldreinriktat socialt arbete. Spelar utlandsfödd bakgrund och kön någon roll?

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1619805/
FULLTEXT01.pdf

Kempen, Thomas

Olaison, A., Knechtel,
M., Torres, S., Forssell, E.

Vetenskaplig handledare. FoU Socialtjänst och
angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, NVH.
Kristiansson, Per
Andersson, S.O.,
Annerbäck, E.M.,
Universitetslektor i allSöndergaard, H.P.,
mänmedicin förenad
Hallqvist, J. Kristiansmed NVH. APC Forskson, P.
ning, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, Årsta
vårdcentral, VO Årsta,
Klässbo, M., NordNVH.
ström, K., Nyberg,
L.A., Kristiansson, P.,
Wadensjö, H.V.
Lundin, Cecilia

Lundin, C., Wikman,
A., Bixo, M., GemST-läkare Samariterhem- zell-Danielsson,
met vårdcentral, VO Cen- K., Sundström Porotrala staden, NVH.
maa, I.
Lundin, C., Wikman,
A., Bixo, M., Gemzell-Danielsson,
K., Sundström Poromaa, I.

Adverse Childhood Experiences are associated with
PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 16, nr 1, artikel-id
choice of partner, both partners’ relationship and
e0244696. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244696
psychosocial health as reported one year after birth of a
common child: A cross-sectional study.

I exercise to postpone death: Interviews with persons
with hip and/or knee osteoarthritis who are attending
an osteoarthritis school.

Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985,
E-ISSN 1532-5040, s. 1-16. https://doi.org/10.1080/095939
85.2021.1882020

Towards individualised contraceptive counselling: clinical and reproductive factors associated with self-reported hormonal contraceptive-induced adverse mood
symptoms.

BMJ Sexual and Reproductive Health, ISSN 2515-1991,
Vol. 47, nr 3, artikel-id e8

There is no association between combined oral hormonal contraceptives and depression: a Swedish register-based cohort study.

BJOH, 27 November 2021. https://doi.org/10.1111/14710528.17028
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Fortsättning tabell 5: Publicerade vetenskapliga artiklar.
Medarbetare, NVH

Författare

Artikel

Publikation

Löfkvist, Ulrika

Jakhelln Laugen, N.,
Erixon, E., Huttunen,
K., Mäki-Torkko, E.
Löfkvist, U.

Newborn Hearing Screening
and Intervention in Children
with Unilateral Hearing Impairment: Clinical Practices in
Three Nordic Countries.

Journal of Clinical Medicine, E-ISSN 2077-0383, Vol. 10, nr 21, artikel-id 5152. https://doi.org/10.3390/jcm10215152

Smeds, H., Wales, J.,
Karltorp, E., Anderlid,
B.M., Henricson, C.,
Asp, F., Anmyr, L., Lagerstedt-Robinson, K.,
Löfkvist, U.
Lazar, A., Löfkvist, U.,
Verrechia, L., Karltorp,
E.

Xlinked Malformation Deafness Ear and Hearing, ISSN 0196-0202, E-ISSN 1538-4667. X-linked Mal– neurodevelopmental symp- formation Deafness: Neurodevelopmental Symptoms... : Ear and
toms are common in children Hearing (lww.com)
with IP3 malformation and
mutation in POU3F4.

Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med
NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Martinell, Mats
Universitetslektor i allmänmedicin förenad
med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH. Eriksbergs
akademiska vårdcentral.
VO Gottsunda och Provtagningsenheten.
Peterson, Magnus
Universitetslektor i allmänmedicin förenad
med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH. Samariterhemmets akademiska
vårdcentral. VO Centrala
staden.

Identical twins affected by
congenital cytomegalovirus
infections showed different
audio-vestibular profiles.
Schrader, S., Perfilyev, Statin therapy is associated
A., Martinell, M., Garwith epigenetic modifications
cía-Calzón, S., Ling, C. in individuals with type 2 diabetes.

Acta Paediatr. Jan;110(1):30-35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32956548/

Hellerstedt-Börjesson,
S., Nordin, K., Fjällskog, M.L., Peterson,
S., Arving, C.
Taloyan, M., Kia, M.,
Lamian, F., Peterson,
M., Rydwik, E.

Taxane-induced pain in breast
cancer patients as perceived
by nurses.

Acta Oncologica, ISSN 0284-186X, E-ISSN 1651-226X, Vol. 60, nr 4, s.
412-418. https://doi.org/10.1080/0284186X.2021.1881816

Web-based support for individuals with type 2 diabetes - a
feasibility study.

BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963,
Vol. 21, nr 1, artikel-id 721. https://doi.org/10.1186/s12913-02106707-7
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Epigenomics, ISSN 1750-1911, Vol. 13, nr 12, s. 919-925. https://doi.
org/10.2217/epi-2020-0442

Tabell 6: Rapporter ochoch lärobokskapitel som publicerats under året av medarbetare vid NVH.
Medarbetare, NVH

Titel

Knechtel, M.

Kategorisering av sjukdom och arbetsförmåga vid Knechtel M. L., Lindqvist R. Bokkapitel i Perspekpsykisk ohälsa – skilda principer inom primärvård tiv på samverkan – 9789144143804, Studentlitteratur.
och Försäkringskassan.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.
Tjernström, S.
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.
Tjernström, S.
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.
Toresten, U.; Knechtel, M.
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.
Ågård, P.
FoU Socialtjänst angränsande hälsosjukvård,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Ågård, P.; Tjernström, S.
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.
Ågård, P. och Tjernström, S., FoU Socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Helena Wallin Eriksson, APC Utveckling,
FoUU-enheten, NVH;
Lena Sjöberg, Region Uppsala/Uppsala kommun.

Typ av publikation

Implementering av Individens Behov i Centrum.

Kartläggning av kommunernas arbete i Uppsala
län 2020.

Så tycker man om biståndshandläggningen i
Uppsala län.

Rapport från enkätundersökning, 2019 – 2020.

Det handlar om mig!

Utvärdering av projektet Min karta i Uppsala
kommun, 2020.

Vård och omsorgspersonal samtalar om äldre
döende patienter med invandrarbakgrund.

Bokkapitel i Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv. Red. S. Torres och F. Magnússon,
Studentlitteratur.

Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet
bland äldre.

Kartläggning av insatser i Uppsala län.

Är renodlade tjänster mer attraktiva för
undersköterskor?

Utvärdering av Knivsta kommuns projekt vid
Estrids gård.

Omstart av Effektiv och nära vård i spåren av
covid-19. Erfarenheter från pandemin i Uppsala
län - drivkrafter för utveckling av en effektiv och
nära vård.

Slutrapport av projekt.
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Tabell 7: FoU-indikatorer som rapporteras till SKR 2021.
Uppgift till indikator: Nära vård och hälsa
1a. Antal forskarstuderande
2a. Antal disputationer - tre senaste åren
3a. Antal forskarutbildade medarbetare
4a.(1) Antal docenter/bitr professorer
4a.(2) Antal professorer/adj professorer
6a. Antal publikationer
11a. Antal medarbetare i styrgrupp - nat kvalitetsregister
14a. Avsatta egna medel för forskning, kr
16a. ALF forskningsmedel, kr (efter OH på 1,2%)
17a. Kostnad för forskningsstödjande kompetens, kr

Antal
6
5
28
3
1
28
1
3 100 000
2 030 000
4 100 000

K
4
4
19
1
1
20
1

M
2
1
9
2
0
8
0

1a. Forskarstuderande: Kerstin Ahlqvist, Robert Sarkadi Kristiansson, Cecilia Josefsson, Amanda Simonsson, Mikael Andersén, Jessica Rosman.
2a. Disputationer av medarbetare i NVH de senaste tre åren: Thomas Kempen (2021), Helena Tegler (2020), Pernilla Ågård (2020), Maricel Knechtel (2019), Elisabet Fält
(2019)
4a. Docent: Per Kristiansson, Elenor Kaminsky, Magnus Peterson, Adjungerad professor: Lena Ring
11a. Styrgrupp: Amanda Simonsson: styrgruppen för svenska internetbehandlingsregistret
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Tabell 8: Forskarutbildade anställda vid NVH under 2021.
Namn

Verksamhetsområde

Anna Cervin
Annika Bring

VO Centrala Staden
Ledningskontoret, FoUU-enheten. Kombinationstjänst med Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barsn hälsa (20%)
VO Centrala Staden
VO Årsta
VO Årsta
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med befattning som sjuksköterska inom NVH. FoUU-enheten 33%, Uppsala
universitet 67%
VO Årsta
VO funktionshinder
Ledningskontoret, FoUU-enheten
VO Tierp
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med befattning som sjuksköterska inom NVH. FoUU-enheten 33%, Uppsala
universitet 67%
Ledningskontoret, forskare. Visstidsanställd FoUU-enheten 20%
VO Kungsgärdet
VO Gottsunda
VO Tierp
VO Centrala staden
VO Kungsgärdet
Ledningskontoret, FoUU-enheten. Kombinationstjänst med Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa (10%)
Universitetslektor i allmänmedicin förenad med befattning som distriktsläkare. FoUU-enheten 46,5%, klinisk tjänstgöring
på AVC 20%, Uppsala universitet 33,5%
Ledningskontoret, FoUU-enheten, FoU-Socialtjänst
Ledningskontoret
Ledningskontoret, universitetslektor i allmänmedicin förenad med befattning som distriktsläkare. FoUU-enheten 46,5%
(Utlånad till Provtagningsenheten), klinisk tjänstgöring AVC 20%, Uppsala universitet 33,5%  

Cecilia Lundin
Charlie Xiaolei Zhou
Clara Atterby
Elenor Kaminsky
Elisabet Fält
Gunnel Janeslätt
Hanna Fagerlind
Hans-Erik Johannsson
Helena Fabian
Helena Tegler
Herman Högstorp
Javiera Billian
Johnny Sternesjö
Juan Jia
Kristina Freier
Lena Ring
Magnus Peterson
Maricel Knechtel
Mats Gulliksson
Mats Martinell
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Fortsättning tabell 8: Forskarutbildade anställda vid NVH under 2021.
Namn

Verksamhetsområde

Per Kristiansson

Universitetslektor i allmänmedicin förenad med befattning som distriktsläkare. FoUU-enheten 8%, klinisk tjänstgöring
25,5%, Uppsala universitet 66,5%
Ledningskontoret, FoUU-enheten, FoU-Socialtjänst
VO Östhammar
VO Centrala staden
VO funktionshinder
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad anställning FoUU-enheten 50%, Uppsala universitet 50%

Pernilla Lind Ågren
Serena Fineschi
Svante Wallmark
Suzanne Blomqvist
Ulrika Löfkvist
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Tabell 9: Forsknings- och doktorandprojekt med FoU-medel för den nära vården.
Huvudansvarig

Forskningsprojekt

Syfte

Medverkande

Ahlqvist, Kerstin

Den generella rörlighetens
betydelse för lumbosakral
smärta under graviditet.

(1) studera om det finns ett samband mellan självrapporterad generell ledöverrörlighet och lumbosakral smärta
under graviditet.

Per Kristiansson, Uppsala universitet;Magnus
Peterson, Uppsala universitet; Lena Nilsson
Wikmar, Karolinska institutet; Elisabeth
Krefting Bjelland, Oslo universitetssjukhus.

Doktorand, samordnare.
APC Utveckling, FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.

Andersén, Mikael
Leg psykolog, Barn och
ungdomshälsan, VO Centrala staden, NVH.
Bring, Annika

(2) studera om en tidig klinisk bedömning av generell ledöverrörlighet kan förutsäga något om riskerna att utveckla
Pågående avhandlingspro- en graviditetsrelaterad lumbosakral smärta under och efjekt, planerad disputation ter graviditet.
2022.
(3) studera om fysisk aktivitet innan och under graviditet
har någon betydelse för ett eventuellt samband mellan
generell ledöverrörlighet och lumbosakral smärta.
Förbättrad upptäckt av
Att undersöka hur ungdomar som besöker UM ser på fyproblem inom psykisk, fy- sisk, psykisk och sexuell hälsa och vad som påverkar deras
sisk och sexuell hälsa hos
hälsa. Förberedelse inför datainsamling för delstudie II. Det
ungdomar.
digitala stödet som används för datainsamlingen utvecklas
och testas.
Implementering av stegvis
vårdmodell för psykosociala insatser inom psykisk
hälsa i primärvården.

Bättre kunna förstå och förklara implementeringsförfarandet för att sen kunna underlätta införandet av en
Koordinator. APC Forskstegvis vårdmodell. Forskningen kommer att generera vikning och Forskning funktig ny kunskap om implementering av stegvis vårdmotionshinder, Ledningskondell som genom en designinspirerad utvecklingsprocess
toret NVH.
återförs till projektet ”Effektiv och nära psykologisk behandling”.
Internetbaserad kognitiv
1. studera IKBTi-erfarenheter och upplevda behov av stöd i
beteendeterapi och träning en framtida internetbaserad behandlingsmodul för att öka
för insomni - utveckling
fysisk aktivitet hos patienter som tidigare genomgått IKBTi
och utvärdering av interoch vårdpersonal med behandlingserfarenhet.
netbaserad behandling
2. dokumentera processen och presentera innehållet i en
inom den nära vården.
ny behandling för internetbaserat stöd för att öka fysisk aktivitet utvecklat med användarmedverkan med patienter,
behandlare, webb-designer och forskare.
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Annika Bring, NVH, Region Uppsala; Eva Thors
Adolfsson, Centrum för Innovation, Forskning
och Utbildning (CIFU); Åsa Revenäs, Ortopedkliniken, Mälardalens högskola; Lena Ring,
NVH, Region Uppsala och Uppsala universitet.
Emma Manner, NVH, Region Uppsala; Anders
Brantnell, Uppsala universitet; Klas Palm,
Uppsala universitet; Amanda Simonsson,
NVH, Region Uppsala; Elin Morgensterns,
NVH, Region Uppsala.
Sören Spörndly-Nees, Uppsala universitet;
Lina Ciardella, Region Uppsala; Amanda Simonsson, NVH, Region Uppsala; Mia-Mari
Stråle, NVH, Region Uppsala; Kristoffer Bothelius, Region Uppsala.

Fortsättning tabell 9: Forsknings- och doktorandprojekt med FoU-medel för den nära vården.
Huvudansvarig

Forskningsprojekt

Syfte

Medverkande

Fabian, Helena

Uppfattningar av webbsidan ”Tidig intervention
- kom igång med lek och
kommunikation” hos föräldrar med CALD (Culturally and Linguistically Diverse) bakgrund.

Att identifiera hur föräldrar med CALD-bakgrund som talar
arabiska, tigrinja, somali eller sorani uppfattar den information och de råd som ges på webbsidan ”Tidig intervention - kom igång med lek och kommunikation”.

Helena Tegler, NVH, Region Uppsala.

Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med
NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, NVH.

Fineschi, Serena
Distriktsläkare, forskare.
Östhammars vårdcentral,
VO Östhammar, NVH.
Lindström, Ylva
ST-läkare allmänmedicin, Samariterhemmets
vårdcentral, VO Centrala
staden, NVH.
Löfkvist, Ulrika
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad med
NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Har patienter med fibromy- Finns en INF-signatur hos patienter med fibromyalgi som
algi en interferon-signatur? kan förklara deras kroniska smärtor och trötthet?

Kent Jonsson, leg fysioterapeut, doktorand,
Uppsala universitet; Bo Karlsson, Uppsala
universitet.

Förbättrade verktyg för diagnostik och monitorering
av personer med hjärtsvikt
inom den Nära Vården.

Magnus Peterson, Uppsala universitet; Anders
Larsson, Uppsala universitet.

Utvärdera patientnära analys av NT-proBNP samt BIA i en
primärvårdsmiljö där detta skulle kunna ha stort värde för
snabbare, säkrare och billigare diagnostik och möjliggöra
efterföljande behandling på plats.

Föräldrars livssituation och
erfarenheter av vårdinsatser under COVID-19-pandemin.

Undersöka sårbara föräldrars upplevelser under
Helena Fabian, NVH, Region Uppsala och
Covid-19-pandemin avseende föräldraskap i relation till
Uppsala universitet; Helena Tegler, NVH, Regivårdinsatser (besök och tillgång till barnhälsovården, hörs- on Uppsala.
elhabilitering, socialtjänst) och speciellt hur innehåll, frekvens och eventuell anpassning av hälsofrämjande insatser,
(även medel från regionens föräldrastress och mående påverkats av pandemisituatioriktade FoU-medel och
nen.
syns i den tabellen men
räknas en gång i sammanfattningen).
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Fortsättning tabell 9: Forsknings- och doktorandprojekt med FoU-medel för den nära vården.
Huvudansvarig

Forskningsprojekt

Martinell, Mats

Collaborative Research in
Analys av avloppsvatten och användning av mobil provtag- Robert Sarkadi Kristiansson, NVH, Region
Uppsala to Study Hotspots ningsbuss.
Uppsala.
(CRUSH) of Covid-19.

Universitetslektor i allmänmedicin förenad
med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH. Eriksbergs
akademiska vårdcentral.
VO Gottsunda och Provtagningsenheten.
Rosman, Jessica
Distriktssjuksköterska
med diabetesansvar.
Gimo, Alunda och Österbybruks vårdcentral, VO
Östhammar, NVH.
Sarkadi Kristiansson, Robert
Doktorand, chefsläkare.
Ledningskontoret, NVH.

Simonsson, Amanda
Leg. Psykolog. Ledningskontoret, NVH.

Syfte

Medverkande

Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes typ 2.

Utvärdera om en individuell skriftlig behandlingsplan kan
påverka glykemisk kontroll, patientens upplevelse av att
leva med diabetessjukdomen, upplevelse av stöd från diabetesvården samt patientens livskvalitet.

Understanding the underlying mechanisms for
hospital re-admission for
frail elderly patients with
heart failure.

Belysa underliggande mekanismer för återinläggningar av Ulrika Winblad, Uppsala universitet; Johan
sköra äldre patienter, och särskilt patienter med hjärtsvikt. Thor, Jönköpings universitet.
Detta innefattar att studera övergången mellan primärvård
och sjukhus, eller primärvård och kommunal vård. Samarbete med Intermountains hälso- och sjukvårdssystem i
USA.

Pågående avhandlingsprojekt.
Internetbaserad kognitiv
Bidra till att underlätta implementeringen av IKBT i primärbeteendeterapi i primärvården genom att undersöka faktorer som kan påverka
vården - Vad påverkar kost- behandlingseffekten och kostnadseffektiviteten.
nader och behandlingsutfall?
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Janeth Leksell, Uppsala universitet; Anna
Lindholm Olinder, Uppsala universitet;  Jan
Eriksson, Uppsala universitet Mats Martinell,
Uppsala universitet.

Monica Buhrman, Uppsala universitet; Annika
Bring, NVH, Region Uppsala; Viktor Kaldo,
Karolinska institutet och Linnéuniversitetet;
Inna Feldman, Uppsala universitet.

Tabell 10: Forskningsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Forslund, Tommie
Forskare. SUF-Kunskapscentrum,
VO Funktionshinder, NVH.

Hammerin, Agnetha
Verksamhetschef. SUF- Kunskapscentrum.
Huvudansvarig:
Thomas Strandberg, professor,
Högskolan i Dalarna.

Forskningsprojekt och
finansiering
Pappor med IF: deras syn på föräldrarollen, faktorer som försvårar och
underlättar föräldraskap, samt stöd
i föräldraskap.
Finansiering: Erik och Carola Tengströms fond.
Utvärdering av interventionen;
Parenting Young Children (PYC), ett
hembaserat föräldrastöd anpassat
för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva nedsättningar.
Finansiering: FORTE.

Syfte

Medverkande

Öka kunskapen om hur pappor med IF ser
på sin föräldraroll, faktorer som försvårar
och underlättar deras föräldraskap, samt
stöd i föräldrarollen (erbjudet, önskat).

Tommie Forslund, NVH, Region Uppsala; Karin
Jöreskog, Uppsala universitet.

- Spår I: studie av föräldrarnas lyhördhet
gentemot sina barns signaler.

Marie Holmefur, Lars Hagberg, Örebro
universitet; Thomas Strandberg, Gunnel Janeslätt, Eva Randell, Högskolan Dalarna; Karin
Jöreskog, Karin Fängström, Uppsala universitet;  Lena Almqvist, Mälardalens högskola;
Birgitta Wennberg, Linköping universitet; Tommie Forslund, Stockholm universitet; Marie
Holmberg, Enköping socialtjänst; Judith Timoney, FUB; Mats Jansson, Autism och Aspergerförbundet; Elisabeth Graversen Sundström,
Riksförbundet Attention; Lydia Springer, NVH,
Region Uppsala.

- Spår II: studie av interventionens effekt
utifrån en RCT-design avseende måluppfyllelse i ökad föräldraförmåga, förälders
egen-effektivitet, barnets psykiska hälsa,
och kostnadseffektivitet.
- Spår III: kvalitativ studie avseende föräldrarnas erfarenheter av interventionen.

Janeslätt, Gunnel,
Forskare. SUF-Kunskapscentrum,
VO Funktionshinder, NVH.

- Spår IV: kvalitativ studie avseende barnens erfarenheter av sina familjerelationer
och vardagsliv före och efter interventionen.
Mammor med kognitiva svårigheter Ökad kunskap om hur stödgrupp enligt
som har barn placerade i familjemodellen ”Föräldrar Trots Allt” över tid
hem: långtidsutfall i föräldraroll, er- kan påverka mammor med kognitiva
farenheter av stöd samt stödgrupp; svårigheter och som har barn placerade i
Mamma Trots Allt (MTA).
familjehem.
Finansiering: Erik och Carola Tengströms fond, Stiftelsen Allmänna
Barnhuset samt Region Uppsalas
riktade FoU-medel.
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Karin Jöreskog, Uppsala universitet;
Päivi Adolfsson, Uppsala universitet;
Gunnel Janeslätt, Sandra Melander, NVH, Region Uppsala.

Fortsättning tabell 10: Forskningsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Janeslätt, Gunnel,
Forskare. SUF-Kunskapscentrum,
VO Funktionshinder, NVH.

Janeslätt, Gunnel,
Forskare. SUF-Kunskapscentrum,
VO Funktionshinder, NVH.

Josefsson, Cecilia
Specialistsjuksköterska i diabetesvård/distriktssköterska. Samariterhemmets vårdcentral, VO
Centrala staden, NVH.

Forskningsprojekt och finansiering
Föräldrar med kognitiva svårigheter som har barn i familjehem:
Föräldraroll, behov av stöd samt
utveckling av stödgrupp - Pappa
Trots Allt.
Finansiering: Erik och Carola Tengströms fond, Stiftelsen Allmänna
Barnhuset samt Region Uppsalas
riktade FoU-medel.
Samtalsstöd och simulatorn Real
Care Baby – en väg till informerat
val av vuxenliv för ungdomar med
intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte

Medverkande

Få kunskap om pappor med kognitiva svårigheter
som har barn placerade i familjehem: Föräldraroll, behov av stödgrupp ”Pappa Trots Allt” med
övergripande syfte att bidra till optimalt umgänge
mellan barn i samhällsvård och deras biologiska
föräldrar.

Karin Jöreskog, Uppsala universitet; Päivi Adolfsson, Helena
Lindstedt, Uppsala universitet;
Gunnel Janeslätt, NVH, Region
Uppsala.

Utvärdering av en intervention som genomförts
på elva gymnasiesärskolor med ungdomar som
har intellektuell funktionsnedsättning (IF). Interventionen som kombinerar teori (Toolkit ”Barn
vet jag vad det innebär”) och praktik (Babysimulator; Real Care Baby) syftar till att ge ungdomarna
underlag för att kunna göra egna informerade val
om ett ev. föräldraskap.

Gunnel Janeslätt, NVH, Region
Uppsala; Eva Randell, Högskolan
Dalarna;

Finansiering: Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionen,
Erik och Carola Tengströms fond,
Högskolan Dalarna samt Länsstyrelsen i Uppsala län.
Bättre egenvård vid typ 2-diabetes. Testa en mobilapplikation för patienter med typ 2
diabetes i en genomförbarhetsstudie samt valideFinansiering: Doktorandanställning ra Diabetes Self-Management Questionnaire scale
på Uppsala universitet.
(DSMQ) och Diabetes Distress Scale (DDS).
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Berith Höglund, Uppsala universitet; Patrik Arvidsson, Region
Gävleborg; Sandra Melander,
och Lydia Springer, NVH, Region
Uppsala.
Ulrika Pöder, Uppsala universitet.

Fortsättning tabell 10: Forskningsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Kaminsky, Elenor
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad
med NVH. APC Forskning, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Forskningsprojekt och finansiering
Patienters upplevelser av levercirrhos, samt deras livs- och vårdkvalitet vid sjuksköterskeledd levercirros-mottagning (i Maria Hjorts
doktorandprojekt, Region Dalarna
& Centrum för Klinisk Forskning).

Huvudansvarig: Fredrik Rorsman, adjungerad
universitetslektor vid Institutionen för medicin- Finansiering: Centrum för klinisk
ska vetenskaper, Uppsala universitet.
forskning i Dalarna.
Kaminsky, Elenor
SURF- Studie om Uppringare som
Ringer Frekvent till Vårdguiden
Lektor med förenad anställning. APC forskning, 1177 på telefon (i Sofia Skogevalls
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH och
doktorand-projekt, Mälardalens
Institutionen för folkhälso- & vårdvetenskap,
Högskola.
Uppsala universitet.
Finansiering: Mälardalens HögskoInger K. Holmström, Institutionen för folkhälso- la.
& vårdvetenskap, Uppsala universitet.
Kaminsky, Elenor

Uppsala Monitoring Centre.

Universitetslektor i vårdvetenskap förenad
med NVH. APC Forskning, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Finansiering: stiftelsen Uppsala
Monitoring Centre.

Sarah Watson, Uppsala Monitoring Centre, Region Uppsala.
Kaminsky, Elenor
Universitetslektor i vårdvetenskap förenad
med NVH. APC Forskning, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Helena Volgsten, Institutionen för folkhälso- &
vårdvetenskap/Institutionen för kvinnors och
barns hälsa, Uppsala universitet.

Kulturdoula inför förlossning och
föräldraskap - asylsökande kvinnors upplevelse av stöd, information och integrationsprocess.
Finansiering: ej fastställt.
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Syfte

Medverkande

Studera erfarenheter av att leva med levercirrhos och hur patienter ser på vård.
Vidare, att utarbeta metoder och rutiner
för sjuksköterskeledd mottagning vid
levercirrhos, i en intervention och komplement till med. uppföljning. Vidare att
studera vårdkvalitet, livskvalitet och sjukvårds-konsumtion utifrån detta.

Daniel Sjöberg, Region Dalarna;
Svanberg Anncarin, Uppsala universitet.

Studera sjuksköterskors erfarenheter
av kontakter med frekventa uppringare,
samt studera deras själv-skattade stress,
self-efficacy och empati i samband med
samtal från dessa. Vidare, att ge en översikt av vetenskaplig litteratur gällande
frekventa uppringare och slutligen, att
studera dessas erfarenheter av att ha
ringt hälso- & sjukvård.
Studera Läkemedlet Montelukast och
mardrömmar utifrån biverknings-rapporter i den globala databasen VigiBase.

Jakob Håkansson, Stockholms
universitet.

Studera asylsökande kvinnors upplevelser av stöd och information av kulturdoula under grav. och efter förlossning. Vidare, vad kulturdoulastöd spelat för roll för
integration enligt dessa.

Cecilia Balbo, Eleonor Arén Cosmos asyl- och integrations-hälsan, NVH, Region Uppsala.

Marian Attila, Henric Taavola,
Qun-Ying Yue, Uppsala Monitoring Centre, Region Uppsala.

Fortsättning tabell 10: Forskningsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Kempen, Thomas
Leg. Apotekare. APC Utveckling,
FOUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.

Forskningsprojekt och finansiering
Medication reviews by clinical
pharmacists in older hospitalised
patients: Implementation, performance and effects.
Länk till avhandlingen

Kristiansson, Per

Uppsala Pelvic Pain Study.

Universitetslektor i allmänmedicin
förenad med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.

Finansiering: ALF-medel.

Årsta vårdcentral, VO Årsta, NVH.
Löfkvist, Ulrika
Universitetslektor i vårdvetenskap
förenad med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.

Syfte

Medverkande

Utvärdera implementeringen, genomförandet och effekterna av läkemedelsgenomgångar genomförda av kliniska apotekare i ett multiprofessionellt team hos
äldre sjukhusinlagda patienter.
Doktorsavhandling 2021.
Prospektiv studie av kvinnor från tidig
graviditet till 9 månader postpartum med
fokus på kliniska determinanter för graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta.

Föräldrars livssituation och erfarenheter av vårdinsatser under
COVID-19-Pandemin.

Att öka kunskapen om livssituation och
erfarenheter av vårdinsatser under pandemin hos tre sårbara grupper föräldrar. En
av grupperna utgörs av föräldrar med inFinansiering: Region Uppsalas rikta- tellektuell funktionsnedsättning och deras
de FoU-medel (även medel från den erfarenheter undersöks genom en separat
nära vården och syns i den tabellen delstudie med individuella intervjuer (n =
men räknas en gång i sammanfatt- 10).
ningen).
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Två doktorander, samarbete med
Uppsala clinical Research Centre
och OLINK.

Tommie Forslund, NVH, Region
Uppsala; Helena Tegler, NVH,
Region Uppsala och Uppsala universitet; Stina Fernqvist, Uppsala
universitet.

Fortsättning tabell 10: Forskningsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Löfkvist, Ulrika
Universitetslektor i vårdvetenskap
förenad med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Huvudansvarig i Sverige:

Forskningsprojekt och finansiering
Lika vård för alla – bedömningsverktyg för att utforska barns hörselutveckling i vardagen.

Syfte

Medverkande

Validera verktyg (två föräldraenkäter) för
att kunna följa hörselutvecklingen i barns
vardag.

Elina Mäki-Torkko, Örebro universitet;
Nina Jakhelln Laugen, Norwegian
University of Science and Technology,
Norge; Elsa Erixon, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet; Anna
Kiviniemi- Pulli, Oulu University, Finland.

Ett tvärvetenskapligt projekt som på
veckobasis rapporterar en smittlägesrapport baserad på flera olika indikatorer
för smittspridning av covid 19, i syfte att
underlätta lokalt riktade smittskyddsåtgärder. Projektet bedriver även flera vetenskapliga studier inom It, epidemiologi,
kommunikation och avloppsvattenepidemiologi.

Beatrice Kennedy, Ulf Hammar, Stefan
Engblom, Alexander Medvedev, Håkan
Runvik, Robin Eriksson,Therese Monstad, Ylva Ekström, Robert Sarkadi Kristiansson, Karl Lindberg, Vera van Zoest:
alla Uppsala universitet;

Finansiering: Nordiska ministerrådet och Stiftelsen Tysta skolan.

Elsa Erixon, PhD, Akademiska sjukhuset/
Uppsala universitet.
Martinell, Mats

CrushCovid.

Universitetslektor i allmänmedicin
förenad med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Eriksbergs akademiska vårdcentral. VO
Gottsunda och Provtagningsenheten.

Finansiering: Vinnova.

Fall, Tove, professor, Institutionen för
medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet.
Peterson, Magnus

Sexuell hälsa hos unga män.

Universitetslektor i allmänmedicin
förenad med NVH. APC Forskning,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Samariterhemmets akademiska vårdcentral. VO Centrala staden.

Finansiering: DECOT AB.

Att lära sig mer om bättre förståelse för
problem med erektion och för tidig utlösning hos män i primärvård.

50

Georgios Varotsis, NVH, Region Uppsala; Anna Székely, Institutionen för
vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet;
Elin Gahm, NVH; Kerstin Larsson, Uppsala universitet.

Tabell 11: Utvecklingsprojekt med FoU-medel för den nära vården.
Huvudansvarig
Algård, Teresa

Utvecklingsprojekt

Hjärtklappningsutredning
via vårdcentral genom interDistriktsläkare. Fålhagens
mittent EKG-registrering i
vårdcentral, VO Centrala staden, hemmet.
NVH.
Jansson, Anna
Teambaserad naturunderstödd rehabilitering i grupp i
Leg sjukgymnast. Årsta vårdcen- primärvård för personer sjuktral, VO Årsta, NVH.
skrivna på grund av psykisk
ohälsa.
Jochym, Magdalena
Leg Logoped. VO Funktionshinder, NVH.

Syfte

Medverkande

Förbättra vårdcentralens utredningsgång för patienter
som söker med hjärtklappning eller andra symtom som
kan föranleda misstanke om återkommande hjärtarytmi.

Mattias Sjöberg, NVH, Region Uppsala.

Införa och utvärdera en teambaserad metod för NUR i
grupp för personer sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Maria Stjernlöf, NVH Region Uppsala.

Erbjuda ett alternativ till sedvanlig rehabilitering och i
förlängningen minska ohälsa/sjukskrivning.
Implementering av LENA-me- Öka klinikers kunskap om lyssning- och
todiken i habiliteringsverkspråkmiljöfaktorers inverkan för individer med olika typer
samheten.
av funktions-nedsättningar genom LENA-metoden. Mäta
effekter av insatser som görs idag, och öka grad av aktiv
patientmedverkan.

Larsson, Lena

Muskuloskeletalt ultraljud
Visa hur MUS används inom den nationella offentliga prisom kompletterande besluts- märvården, hur fysioterapeuter upplever metoden, samt
Leg sjukgymnast. Flogsta VC, VO stöd, en klinisk uppföljnings- om ultraljudet är efterfrågat hos fysioterapeuter.
Kungsgärdet, NVH.
studie.
Undersöka om MUS kan minska kostnader för bilddiagnostik och ortopedremisser, om patientens väntetid minskas, samt om tidig diagnostik med hjälp av ultraljudsundersökning gagnar patienter i form av bättre självskattad
funktion och minskad smärta.
Ågård, Pernilla
Är den palliativa vården
Undersöka om kvaliteten på den palliativa vården och
jämlik? En registerstudie
omvårdnaden i livets slutskede i Uppsala län skiljer sig åt
Vetenskaplig handledare.
av skillnader i vård och
för utlandsfödda och svenskfödda patienter.
FoU-Socialtjänst, FoUU-enheomsorg mellan svenskfödda
ten, NVH.
och utlandsfödda döende
patienter.
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Lena Nilsson, Frida Persson, Maria
Ulrici och Ida-Karin Sterner, NVH,
Region Uppsala.

Magnus Peterson, Uppsala universitet; Maria Grundström, NVH, Region Uppsala.

Erika Sigvardsdotter, NVH, Region
Uppsala och Uppsala universitet.

Tabell 12: Utvecklingsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Andersén, Mikael
Leg psykolog. Barn och ungdomshälsan, VO Centrala staden, NVH.
Anderson, Malin; Hagberg,
Emma
Hälsopedagoger. Hälsoäventyret, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Bachelet, Åsa
Projektledare. Akademiskt primärvårdcentrum Utveckling,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Bergerland, Ann-Charlotte;
Larhammar, Malin
Verksamhetsutvecklare. APC
utveckling, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, NVH.

Utvecklingsprojekt och finansiering
Att balansera på en skör tråd
- ungdomars upplevelse av
hälsa: en intervjustudie på
Ungdomsmottagningar.

Syfte

Medverkande

Beskriva vad ungdomar som besöker UM upplever att
fysisk, psykisk och sexuell hälsa är och vad som påverkar
deras hälsa.

Petra Vikman Lostelius, Smärtrehab
Västmanland; Annika Bring, NVH,
Region Uppsala; Eva Thors Adolfsson, Smärtrehab Västmanland; Åsa
Revenäs, Mälardalens högskola.

Finansiering: Region Uppsalas
riktade FoU-medel.
Dans för hälsa/Bara dansa.
Att genom dans (1) främja ungas förutsättningar och
färdigheter att möta livets upp- och nergångar och (2)
Finansiering: Kulturskolan,
förbättra unga tjejers självskattade hälsa och generella
Kultur och fritid, Region Upp- aktivitetsnivå.
sala, Individ- och familjeomsorg, Hälsoäventyret.
Projekt: Implementering av
Identifiera vad som behövs för att möjliggöra och underViS-dokument - Kommunika- lätta för verksamheterna att implementera ViS-dokument
tion av gemensamma styrdo- (Vård i Samverkan) i det verksamhetsnära arbetet.
kument med syfte att stödja
Ta fram en plan för hur information, kommunikation och
implementeringen av Vård i
uppföljning av ViS-dokument ska hanteras.
samverkan, ViS.
Finansiering: Statsbidrag.
Ett gemensamt stöd till gravi- Att ta fram arbetssätt för mödrahälsovårdens barnmorda med övervikt och fetma.
skor och primärvårdens professioner, som ger ett samordnat och individanpassat stöd till gravida med övervikt och
Finansiering: Statsbidrag.
fetma och främjar hälsosamma levnadsvanor hos kvinnan
och hennes familj.
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Kulturskolan, Kultur och fritid, Region
Uppsala, kommunal Individ- och familjeomsorg.

Detta samverkansprojekt ägs av tjänsteledning för Hälsa, stöd, vård och
omsorg (samverkansorganisation för
Region Uppsala och länets åtta kommuner).

Fortsättning tabell 12: Utvecklingsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Hammerin, Agnetha
Verksamhetschef. SUF-Kunskapscentrum, VO Funktionshinder, NVH.
Huvudansvarig: Riksförbundet
FUB, projektägare.
Jonasson Falk, Charlott
Projektledare. APC Utveckling,
FoUU-enheten, Ledningskontoret,
NVH.

Knechtel, Maricel
Vetenskaplig handledare. FoU
Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, NVH.
Mark, Karolina
Projektledare. FoU Socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.

Utvecklingsprojekt och finansiering
Mitt Vuxenliv – livskunskap.
Finansiering: Allmänna Arvsfonden.

Projekt: Samordnad individuell plan (SIP) avseende
kunskap, genomförande och
tillgänglighet.
Finansiering: Statsbidrag.

Projekt Kunskapshöjning
inom ’hoarding’ (2020 - prel
2022).
Finansiering: Statsbidrag.

Syfte

Medverkande

Utveckla redskap för att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning får kunskap om vad föräldraskap innebär och underlag för att självständigt
och informerat göra valet om de vill bli förälder eller
inte.

Ewa Säter Rasmusson, FUB; Rose-Marie
Berglund, gymnasiesärskolan, Tierp;
Gunnel Janeslätt, Laila Dahlström Stolpe och Sandra Melander, NVH, Region
Uppsala; Digital utveckling: Begripsam
& Axcesslab. Studerande vid sex gymnasiesärskolor.

Utifrån verksamheternas behov, identifiera insatser
för att möjliggöra och underlätta implementeringen
av SIP.  

Detta samverkansprojekt ägs av tjänsteledning för Hälsa, stöd, vård och omsorg
(samverkansorganisation för Region
Uppsala och länets åtta kommuner).
Medverkande är representanter från
kommunernas socialtjänst och Region
Uppsalas verksamheter och projektet
samverkar med andra projekt.

Identifiera vad som behövs för att den enskilde skall
få/ha kännedom om möjligheterna med SIP och tillgång till den SIP hen har behov av.  
Att skapa en bild av hur stort problemet med ”hoarding” är i Uppsala län. Att utifrån målgruppens och
berörda aktörers behov öka kunskapen och utveckla
samarbetsformer och arbetssätt för att minska stigmatisering och lidande.

Patient och brukarmedverkan Att patienter, brukare och anhörigas inflytande,
i Uppsala län (2020 – 2022).
delaktighet och möjligheter till medskapande inom
vård, hälsa stöd och omsorg ska öka på såväl individ,
Finansiering: Statsbidrag.
verksamhets som organisationsnivå.
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Fortsättning tabell 12: Utvecklingsprojekt med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel.
Huvudansvarig
Nordberg, Jennie
Projektledare. Hälsoäventyret,
FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Rosman, Jessica

Utvecklingsprojekt och finansiering
YAM – Youth Aware of Mental
health (2020-2021).
Finansiering: Statsbidrag.

Utvärdering av en skriftlig individuell behandlingsplan för
Specialistsjuksköterska i diabepatienter med diabetes typ 2
tesvård. Gimo, Alunda och Öster- inom Primärvården.
bybruks vårdcentral, VO Östhammar, NVH.
Finansiering: Region Uppsalas riktade FoU-medel.
Röngren, Hanna
Tidiga samordnade insatser i
Uppsala län (2020 – 2022).
Projektledare. FoU Socialtjänst
och angränsande hälso- och
Finansiering: Statsbidrag.
sjukvård, FoUU-enheten, Ledningskontoret, NVH.
Tjernström, Sanna.
Samverkan kring implementering av BPSD-registret (beFoU-samordnare. FoU Socialteendemässiga psykiska symtjänst och angränsande hälsotom vid demenssjukdom).
och sjukvård, FoUU-enheten,
Ledningskontoret, NVH.
Finansiering: Statsbidrag.

Syfte

Medverkande

Utforma och vara en operativ del i kommunens övergripande arbete i att stärka den psykiska hälsan bland unga, möta elever i en kombination av samtal, rollspel och lek.
Utvärdera om en individuell skriftlig behandJaneth Leksell, Uppsala universitet.
lingsplan kan påverka glykemisk kontroll,
patientens upplevelse av att leva med diabetessjukdomen, upplevelse av stöd från diabetesvården samt patientens livskvalitet.
Att huvudmännen i samverkan ska utveckla tidiga samordnade insatser så att barn och unga
i ett tidigt skede bryter ogynnsam utveckling.

Att främja den fortsatta implementeringen av
BPSD-registret.
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Organisationsstruktur för
Nära vård och hälsa 2021
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