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Resultat: letar under 
operationen reda på den så 
kallade portvaktskörteln. Om 
cancern spridits från bröstet 
är det där det visar sig först. 

Man gör snabbt en 
undersökning av 
portvaktskörteln och 
upptäcks inga metastaser där 
tar man helt enkelt inte bort 
fler lymfkörtlar”



Över hälften av 
whiplashskadade 
får långvariga 
besvär…



Webbaserat träningsprogram ger hopp 
för whiplashskadade

Goda exempel på forskning

Patienter från 22 orter 

Preliminära resultat: webbaserad träning 4 besök fysioterapeut samma goda effekt som regelbunden 
träning 2 ggr/v i 12 veckor hos fysioterapeut.
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Samarbeten inom sjukvårdsregionen 2021
Exklusive studier som endast går i en region



Kliniska studier per region



www.sjukvardsregionmellan.se/regionalt-forskningsråd/

http://www.sjukvardsregionmellan.se/regionalt-forskningsr%C3%A5d/


Prioriterat område Antal

2019 2020 2021

Äldre 5 7 7

Barn och ungdom 12 11 10

Rehabilitering 4 3 6

Nära vård 3 6 5

Psykiatri 4 2 2

Hälsoekonomi 9 6 9

Prevention 17 15 15

Antal beviljade ansökningar per prioriterat område
Uppföljning





www.forummellansverige.se

http://www.forummellansverige.se/


Life science/Livsvetenskap 

Forskning

• biologiskt liv, levande organismer, 
samt förutsättningar för fortsatt liv

• ta fram kunskap







1.
Strukturer för 
samverkan

2.
Nyttiggörande 
av hälso- och 
vårddata för 
forskning och 
innovation

3. 
Ansvarsfull, 
säker och etisk 
policyutveckling

4. 
Integrering av 
forskning och 
innovation i 
vården

5. 
Välfärdsteknik 
för ökad 
självständighet, 
delaktighet och 
hälsa

6.
Forskning och 
infrastruktur

7. 
Kompetens-
försörjning, 
talangattraktion 
och livslångt 
lärande

8. 
Internationell 
attraktivitet och 
konkurrenskraft

Kommunicerad

Identifierad

Styrdokument

Infrastruktur

Notera: Arbetsmaterialet är ett första steg i NSG Forskning och Life 
science arbete, diskussionsunderlag. 

Syfte: övergripande deskriptiv kartlägga pågående processer i 
regionerna. Nästa steg: fördjupa analyser och aktivitet för att 
identifiera styrkor och utvecklingsområden. 

Färg Innebörd

Indikerar att aktivitet pågår i hög nivå inom området

Indikerar viss pågående aktivitet inom området

Indikerar att området har utrymme att stärkas

Sjukvårdsregion Mellansverige



Nationell samverkansgrupp
Forskning och Life Science

”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science 
bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, 
säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en 
ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030.”



Världsranking högciterade 
publikationer   – plats 13

Är Sverige en ledande life science nation?



Kunskapsstyrning 

Regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet 
och behöver därmed medverka i 
kunskapsutveckling och framtagande av evidens 
som en del av kärnuppdraget.  

Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna 
att ge god hälso- och sjukvård.



www.svnuppsalaorebro.se

www.sjukvardsregionmellan.se/regionalt-forskningsråd/

Katarina.wijk@regiongavleborg.se
070-313 58 84

http://www.sjukvardsregionmellan.se/regionalt-forskningsr%C3%A5d/
mailto:Katarina.wijk@regiongavleborg.se
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