Transkribering av 2020 års FoUU-boklsutsfilm
Vinjett med rubriker och musik.
Välkomna till FoUU-bokslut 2020. Den globala pandemin har påverkat oss alla, och verksamheter har
behövt anpassa sig på olika sätt. Vi har nu projektchef Johanna Wahlin med oss. Johanna, hur har
pandemin påverkat förvaltningen vad gäller projekt och studier?
Ja hej Helena, jag står här vid en av våra nya verksamheter, provtagningsenheten, och det är en del
av våra nya verksamheter som uppkommit under det här speciella året med pandemin. Men precis
som du nämner så har vi blivit påverkade på olika sätt. Vi har behöv anpassa planerade arbeten och
flera omställningar har behövts göras. Vi har under året genomfört ett antal forsknings-, utvecklings
och vetenskapliga arbeten, till exempel 18 forskningsprojekt, 22 utvecklingsprojekt, 18 vetenskapliga
arbeten och 19 publicerade vetenskapliga artiklar. Så jag tycker vi har jobbat bra ändå, trots att vi har
fått stå tillbaka. Men tillbaka till dig Helena.
Nu till ett flerårigt EU-projekt som började ett år innan pandemin, men ställde om och kunde
fortsätta under året, och avslutades under hösten. Innovationskompetens har haft många
medarbetare involverade under åren, och vi har Helena Wallin Eriksson med oss som kan berätta
mer om det.
Innovationskompetens syftade till att utbilda regionens medarbetare i tjänstedesignmetodiken.
Intresset för metoden är stort och mer än 250 medarbetare och chefer har deltagit i insatserna. Vi är
nu många i regionen som kan jobba med behovsdriven verksamhetsutveckling, som utgår från våra
invånares behov. Ett område där vi redan nu bedriver behovsdriven verksamhetsutveckling, är i vårt
gemensamma arbete med Effektiv och Nära vård.
Den 17 maj 2019 invigdes Region Uppsalas två akademiska vårdcentraler. Nu är alla fyra kliniska
adjunkter på plats med Lena Klarén och Lina Nyberg på Eriksbergs vårdcentral, och Jostein Brose
Versland och Elin Morgensterns på Samariterhemmets vårdcentral.
FoU-medel för den nära vården hjälper till att finansiera patientnära forsknings- och
utvecklingsprojekt varje år. Ett exempel på projekt som genomförts under året är Tidig Intervention –
kom igång med lek och kommunikation, med Lena Nilsson och Vera Nycander från VO
Funktionshinder. Ett exempel som drivs från Ledningskontoret av Amanda Simonsson, är
internetbaserad kognitiv beteendeterapi i primärvården, eller KBT via nätet. Ett tredje exempel är
från verksamhetsområde Östhammar, där Jessica Rosman genomfört ett projekt kring strukturerat
egenvårdsstöd till personer med diabetes typ två.
Även utbildningssidan har genomgått förändringar i år. Vi har nu Jesper Hävermark med oss på APC
Utbildning. Jesper, vad kan du berätta för oss om läget där?
Det har varit ett väldigt utmanande år, men trots den stora utmaning som pandemin medfört så har
vi faktiskt lyckats genomföra mycket utbildning. Vi har styrt om utbildningsverksamheten för AT och
ST-läkare till att i princip varit uteslutande digital, vad gäller seminarier såväl som kurser. Vi har också
kunnat erbjuda alla professionsdagar digitalt. Utöver det har vi sjösatt en digital kurs i handledning
för de som handleder studenter och elever i Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler. Vi har
också erbjudit digital utbildning i rådgivningsstödet Webb som finns som triage på vårdcentraler.
Slutligen har vi stöttat alla de verksamheter som har tagit emot studenter på verksamhetsförlagd
utbildning.

Under året har en ny metod för kunskapsspridning införts, FoUU-Talks, där olika projekt och
studier inom förvaltningen presenteras under en halvtimme på ett populärvetenskapligt sätt.
Dessa Talks hålls sista fredagen varje månad, och finns att se i efterhand på
Samverkanswebben. Under 2020 hann vi med två Talks, det första kring det mediaaktuella Crush Covid med Mats Martinell på APC forskning och provtagningsenheten. Och
det andra om två olika satsningar på Hälsoäventyret kring ungas mående. Dels YAM med
Jennie Nordberg, och dels Dans för hälsa och Bara dansa Med Malin Andersson och Emma
Hagberg.
Vi på FoUU i Nära vård och hälsa tackar för i år och ser fram emot att fortsätta bedriva och
stötta förvaltningens forskning, utveckling och utbildning och återkommer om ett år med
nästa sändning.
Tack och på återseende.
Musik avslutar filmen.

