
Regional Life Science strategi i 
SÖSR

Klarar vi framtidens sjukvårdsutveckling utan kraft 
av forskning och stärkta samarbeten?



Sjukvård i förändring

• Skenande kostnader – åldrande befolkning – kroniska 
sjukdomar

– Organisatoriska förändringar på gång

• Effektiv vård – God och Nära vård

• Digitalisering



Sjukvård i förändring

• Behov av nya behandlingar

– Exempel hjärt-kärl senaste 30 åren:

• 154.000 sparade människoliv

• Sammhällsvinst på 925 miljarder

• 1,1 miljoner vunna kvalitetsjusterade levnadsår

• Brittiska studier;

– För varje £ som investeras i cancerforskning kommer 40 
pence tillbaka årligen till den brittiska ekonomin.



Sjukvård i förändring – akademins roll

• Regeringen

– Forskningspropositionen 
• ”Kunskap i samverkan”, 

• ”ny, långsiktig och fördjupad gränsöverskridande samverkan och stärkt 
innovationsförmåga”

– Särskild Life Science samordnare har blivit nationellt Life science kontor

– Utvärdering av ALF (vetenskapsrådet)

– Utvärdering av Universitetssjukvård (Socialstyrelsen)



Sjukvård i förändring – akademins roll

• Läkarsällskapet och Kungliga vetenskapsakademin

– Idéprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso-och 
sjukvård

• ”universitetssjukvården är navet i förändringsprocessen”

• Landstingen

– SKL positionspapper om klinisk forskning





Sjukvård i förändring

• Tydligt budskap till Sjukvården           Kunskapsproducent

• Universitetssjukvård – Ej Universitetssjukhus
– Universitetssjukvården måste på ett tydligare sätt bli navet för 

kunskapsutvecklingen i hela hälso- och sjukvården

– Samarbete Akademi-sjukvård-industri

– Klinisk nytta, omsättning i praktiken



ALF-avtal och universitetssjukvården

• ALF-avtal:
– Samverkansavtal mellan Region/landsting och universitet för 

läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling.

Under framtagande:

• Mål och strategier för universitetssjukvården i sydöstra 
sjukvårdsregionen



Forum Sydost, en del av en nationell infrastruktur 
för kliniska studier

• Forum Sydost
– Forum östergötland

– Futurum, RJL

– Forskningssektionen, LKL

Kliniska Studier Sverige



Mer regionala samarbeten

• Forum Sydost



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen
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Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Parallella aktiviteter

• Våren 2017 inledde Region Östergötland en förstudie i syfte att 
kartlägga Östergötlands förutsättningar att vara en stark part i den 
nationella Life Science-satsningen.

• Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen genomförde 2017-2018, i 
enlighet med det nationella ALF-avtalet, utvärderingar av kliniska 
forskningens kvalitet respektive universitetssjukvården.



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mål

Det övergripande syftet är att genom stärkt Life Science i Sydöstra 
sjukvårdsregionen både öka patientnyttan och bidra till regionens 
utveckling.

Specifika mål är att utforma förslag till en långsiktig strategi och plan 
för sjukvårdsregionens arbete med Life Science där viktiga områden 
inkluderar samverkan både internt (utveckling internt inkl. med andra 
aktörer som jobbar med innovationer inom sjukvårdsregionen) och 
externt (universiteten, företag). 



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Framgångsfaktorer

• Utnyttja hela befolkningsunderlaget och hela sjukvårdssystemet i 
Sydöstra sjukvårdsregionen

• Utnyttja varje landsting/regions specifika styrkeområden

 Medicinsk teknik - Medtech - styrkeområde i Region 
Östergötland

 Förändringsarbete styrkeområde i Region Jönköpings län

 ehälsa – styrkeområde i Landstinget i Kalmar län



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Framgångsfaktorer

• Planera för framtida förutsättningar, behov och utmaningar

 stärka befintliga infrastrukturer för klinisk forskning 

 undvika att skapa parallella system

 strukturerade processer som stödjer användning av ny teknik

 bättre utnyttja det faktum att sjukvårdsregionens alla tre 
landsting/regioner redan använder samma journalsystem. 



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

”Genom tätare samverkan mellan näringsliv och vård och mer integrerade 
testmiljöer i vården kan vi skapa framtidens vård där medborgares och 
patienters behov får styra utvecklingen och präglas av öppenhet för nya 
lösningar och partnerskap mellan olika aktörer”.



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Målbild och aktiviteter

• Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö.
– Stärka den befintliga stödstrukturen Forum Sydost
– Regional samordning och förstärkning av infrastrukturen och 

användarvänligheten kring vårddata. Under året skall landstingen i SÖSR: 
 Säkerställa att det finns en person som är övergripande ansvarig för 

insamling, hantering och leverans av vårdinformation, inklusive styrning, 
samordning och utbildning inom respektive landsting/region liksom 
engagemang i det utvecklingsarbete som SKL startat med stödfunktion 
för strukturerad vårdinformation. 

 Ta fram en tidsatt plan med budget för det gemensamma 
utvecklingsarbetet. 

 Kontinuerligt ge information till sin personal och patienterna om värdet av 
insamlade data och hur detta bidrar till ny kunskap, vårdens utveckling 
och ett förbättrat beslutsunderlag i mötet mellan vårdgivaren och 
patienten.



Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Målbild och aktiviteter

• SÖSR är en erkänt stark miljö för kliniska studier och nationellt ledande 
miljö för klinisk forskning inom medtech

– Tydliga och gemensamma mötesplatser för akademi, hälso- och sjukvård och 
näringsliv har skapats, såväl fysiskt (exv. ett ”forskningsmöteshus” på 
Campus US) som i form av virtuella kluster med Forum Sydost-noder inom 
hela SÖSR 

– Genom att stärka Forum Sydosts spetskompetens inom kliniskt 
forskningsstöd för medtech-området och med en genomtänkt strategi inom 
medicinsk visualisering och teknik för kliniskt beslutsfattande ska SÖSR vara 
det självklara valet för medtech-företag inom hälso- och sjukvårdsområdet.

• SÖSR har en gemensam arbetsprocess och incitamentsstruktur för 
uppdragsforskning inom Life science för hela sjukvårdsregionen 


