Nationell FoU-konferens för primärvården
24- 25 maj 2018, Hotel Tylösand i Halmstad

Välkomna till konferensen för FoU-enheter inom primärvården, med syftet att mötas,
diskutera och utbyta erfarenheter.

Temat för konferensen är En stark primärvårdsforskning möjliggör
”en god och nära vård” - hur ser vägen framåt ut?

Tid: 24 maj 09.30 - 25 maj 13.00, 2018
Plats: Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad, HITTA HIT
Kostnad: 3000 kr ex. moms i konferensavgift. Detta inkluderar samtliga programpunkter samt
förtäring under både dag och kväll. Logi är ej inkluderat.
Anmälan: ANMÄL DIG HÄR
Sista anmälningsdag: 3 maj. Alla anmälningar är bindande efter 3 maj med hela deltagaravgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas åt kollega.

Posters: Bokning av plats för bord och poster (max två per landsting/region varav en om er
verksamhet med fokus på aktuella satsningar) görs vid anmälan.
Logi: Önskas logi på Hotel Tylösand bokas och betalas detta direkt via hotellet. Observera att rummen
endast kan bokas via telefon och mail. Kontaktuppgifter till Hotel Tylösand: Telefon: 035 - 305 00,
Mejladress: info@tylosand.se Bokningskod: fou-konferens
Mingel: För er som kommer dagen innan, kan vi erbjuda mingel på puben på hotellet meddela i så fall
intresse för detta i anmälan.

En Facebooksida ”fou-enheter i primärvården” är skapad för evenemanget, där vi gärna vill möta er
med frågor och diskussioner inför mötet. Gå in och gilla sidan så blir du uppdaterad med det
senaste. https://www.facebook.com/nationellafoupv/

Program
Torsdag den 24 maj
09:30-10:00

Registrering/fika (uppsättning av posters)

10:00-11:00

Välkomstpresentation samt en presentation av halländsk forskning

11:00-11:45

Digitalisering - Kan man komma nära på distans? Digitala möjligheter i
praktisk vård och akademiska nätverk. Dr Peter Berggren, Verksamhetschef,
Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman

11:45-12:15

Postersession (varje enhet bemannar sina postrar)

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:00

Vårdanalys – Primärvården behöver mer resurser Rapport 2017: En primär
angelägenhet, Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i
centrum. Fredrik Lennartsson, Vårdanalys. Generaldirektören för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys /hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne

14:00-14:45

Hur kan SKL stimulera och stödja primärvårdsforskning? Talare SKL

14:45-15:00

Inledning – Grupparbete 1-5, välj grupp vid konferensanmälan
(instruktioner samt förflyttning till grupprum/hämta fika)

15:15-17:00

Praktiskt grupparbete med organisationsstöd
Grupperna tar fram olika stöd för att bygga framtidens primärvårdsforskning
gentemot nedan teman:

Grupp 1.

Ledning/politiker – Gemensamt tar vi fram en presentation (t ex Powerpoint)
som kan användas för att visa på nyttan/nödvändigheten med primärvårdsforskning (Gruppledare: Helena Morténius, Sven Kylén, verksamhetsledare för
Fyrbodals Hälsoakademi)

Grupp 2.

Forskningshandledare – Gemensamt tas exempel fram på
handledarmodell/utbildningspaket för att stödja/utveckla/
stimulera forskningshandledare inom primärvården (Gruppledare: Håkan
Bergh, Lena Nordeman, leg.sjukgymnast, med.dr, VGR, Martin EricssonCrommert med. dr., fysioterapeut, Örebro

Grupp 3.

Hur skräddarsyr vi forskningsstödet till regionanställda? Ett exempel från
Region Östergötland ”Från student till docent” - Ett vetenskapligt och
pedagogiskt karriärutvecklingsprogram (Gruppledare: Pia Yngman-Uhlin)

Grupp 4.

Kliniska studier i primärvården - vad motiverar idag primärvården att vilja
och kunna vara med i kliniska studier. Hur kan vi tillsammans stödja och
utveckla förutsättningarna? (Gruppledare Stefan Lönn)

Grupp 5.

Universitetssjukvården i primärvård – hur ser den ut och hur fungerar
den? (Gruppledare: Eva Toth-Pahl, Margareta Möller, Maria Larsson)

17:00-19:30

Halländsk njutning: Spa, konstvandring etc

19:30

Middag på Hotel Tylösand, FoU Halland värd och bjuder på underhållningen

Fredag den 25 maj
08:30-09:00

Vi får ta del av hur några forskningsprojekt gått tillväga för en lyckad
finansiering - Skåne, Örebro och Halland

09:00-09:30

Primärvårdsforskning – finns den? Martin Ingvar professor, ordförande
FORTE

09:30-10:15

Summering av gårdagens diskussionsgrupper (inkl fika)

10:15-11:15

Hur kan primärvårdsforskningen bli mer framgångsrik?
Uppdatering om kliniska studier och tankar om forskningsfinansiering
Professor Håkan Billing, Göteborgs Universitet, ordförande för ”Kommittén för
nationell samordning av kliniska studier”, Vetenskapsrådet 2015-2017
Vilken roll har Universitet och Allmänmedicinska institutioner?
Stefan Bergman, Professor/specialistläkare, Enhetschef Allmänmedicin,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

11:15-11:45

Paneldebatt i vårt tema; En stark primärvårdsforskning möjliggör ”en god
och nära vård” - hur ser vägen framåt ut?
Med Håkan Billing, Martin Ingvar, Stefan Bergman m fl

11:45-12:00

Avslutning (summering av konferensen, överlämning av stafettpinnen)

12:00-13:00

Lunch

Varmt välkomna!
FoU Halland samt programgruppen för primärvårdens nationella FoU-konferenser
Helena Morténius, med dr, FoU-handledare, FoU Halland, Ordförande/sammankallande för programgruppen
Maria Larsson, docent, Primärvårdschef FoU, Västra Götalandsregionen
Margareta Möller, adjungerad professor, verksamhetschef, Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region
Örebro Län
Eva Toth-Pal, med dr, spec allmänmedicin, Liljeholmens Akademiska vårdcentral, SLL
Pia Yngman Uhlin, med dr, FoU-handledare, Enheten för forskningsstöd, Region Östergötland
Håkan Bergh, docent, FoU-handledare, FoU Halland
Stefan Lönn, docent, avdelningschef, FoU Halland

