Transkribering av 2019 års FoUU-bokslutsfilm

Varje år får vi tusentals besök i den nära vården från våra invånare
Varje år får länets skolungdomar och lärare åka iväg och lära sig mer om bl a
kropp, tobak, alkohol och känslor
Varje år genomförs ett stort antal samarbeten mellan hälso- och sjukvården
och kommunernas socialtjänst
Det gör att vi hela tiden måste ha den senaste forskningen till hands, utveckla
och utbilda våra verksamheter, och skapa långsiktiga samarbeten.
Varje år visar våra bokslut vilka projekt och studier som bedrivits under året (fjärilar) följ med in på en visning av bokslutet för 2019!
Vi samarbetar med och stödjer på olika sätt våra målgrupper. Och våra
målgrupper… det är de här: länets skolklasser, kommunernas socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård, funktionshinder-området, alla offentliga och
privata vårdcentraler i länet, och de Akademiska vårdcentralerna.
Våra forskningsprojekt kan ha både interna och externa medel, men vi har
projekt med externa parter, som forskar i våra verksamheter.
Samma sak gäller för våra utvecklingsprojekt, de kan ha både interna och
externa medel och har alltid en tydlig koppling till patientnyttan
Här tar vi upp alla utvecklingsarbeten och vetenskapliga arbeten som görs inom
ramen för våra interna kurser och utbildningar
För att sprida kunskap, och själva ta del av allt som görs av medarbetare,
anordnar vi seminarier, deltar i konferenser, publicerar artiklar och tar fram
rapporter. Här kommer några exempel!
16 olika forskningsprojekt har varit igång under året. Ett av dem är Maricel
Knechtels forskning och disputation kring hur personer med psykisk ohälsa
bedöms olika i primärvård och hos försäkringskassa.
Ett av de 15 utvecklingsprojekt som genomförts i år är det som gjorts av
Carolina Lannerkrans Fahlgren, med fokus på KOL-patienter och motiverande
samtal i grupp.

Våra ST-läkare i allmänmedicin erbjuds varje år en kurs i vetenskapligt
förhållningssätt. Här produceras studier i en mängd olika ämnen, som
presenteras i slutet av året.
SKR rankar Region Uppsala i topp i antal publikationer, och Nära vård och
Hälsas medarbetare har bidragit starkt till detta med 20 vetenskapliga artiklar
under året.
En av dem är Helena Teglers forskning om hur barn som saknar funktionellt tal
kan kommunicera i klassrummet.
Jönköpings Utvecklingskraft är en av de 13 konferenser vi medverkat i, i år.
Robert Sarkadi Kristiansson och Ann-Marie Thordeman visade här hur Region
Uppsala utvecklar in- och utskrivningsprocessen i slutenvården.
Nära vård och hälsa anordnar sedan 2018 en patient- och säkerhetsutbildning. I
mars 2019 fick deltagarna förmånen att tillsammans med Malena Ranch och
Malin Sjögren Högrell träffa Jason Leich, som ansvarar för Skottlands kvalitet
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Sekvens på engelska: Increasingly in Scottland we are trying to break down
those barriers and silos to work with a much broader coalition to make the
society better.
På Region Uppsalas samverkanswebb hittar du mycket mer om våra projekt.
För att hitta till boksluten klickar du på fliken Samverkan och utveckling eller på
fliken Forskning och utbildning.
Här ser du också hur de fördelar sig mellan verksamhetsområden, vilka
doktorander som är igång och vilka disputationer som skett under året.
Du kan dessutom se vilka externa studier som godkänts för att forska i våra
verksamheter.
Blir du nyfiken på att veta mer, kontakta gärna någon av oss på FoUU.
Vi önskar dig en trevlig läsning!

