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Inledning
1.1 Organisation och syfte
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) hör organisatoriskt hemma
inom Region Örebro län, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område
Forskning och Utbildning. UFC arbetar för att höja den vetenskapliga
kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska,
patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge
bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s
akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med
inom såväl forskning som utbildning.

1.2 Infrastruktur
UFC tillhandahåller 19 bokningsbara arbetsplatser med datorer utrustade med
program för referenshantering och statistisk bearbetning. Vissa datorer har
även program för kvalitativa analyser m.m. UFC har två större bokningsbara
konferensrum med projektor. Vi har även utrustning som forskare kan låna till
sina projekt som t.ex. accelerometrar (stegräknare), diktafoner samt digitala
filmkameror.
Vid UFC finns två forskningsadministratörer och en forskningsassistent samt
en chefssekreterare vilka tillsammans utgör det administrativa
forskningsstödet. De stöttar och samordnar olika forskningsprojekt samt sköter
ekonomi- och övrig administration.
UFC administrerar även ett mindre bibliotek. Via Medicinska biblioteket vid
Campus USÖ ges även tillgång till ämnesspecifik litteratur samt vetenskapliga
tidskrifter i såväl tryckt som digitalt format.

1.3 Vetenskaplig kompetens
Vid årsskiftet 2018/2019 var drygt 80 personer knutna till UFC varav 43
personer var disputerade. Ett tjugotal doktorander har sin arbetsplats
regelbundet förlagd till UFC på sin forskningstid.
De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att
forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska
frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan
återföras till verksamheterna.
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På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare och folkhälsovetare. Det
skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser.
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Mål och måluppfyllelse
Målen anges i fet stil och måluppfyllelse direkt nedanför.
Under år 2018 ska UFC :
• ha tolv docentkompetenta medarbetare
- UFC har haft 17 docentkompetenta medarbetare under år 2018 (12
docenter och 5 professorer), vilket är en ökning jämfört med de närmast
föregående åren.
• ha sju disputationer som handleds av UFC:s medarbetare
- UFC:s medarbetare har varit handledare åt fem doktorander som har
disputerat år 2018. Detta är samma nivå som 2017, medan fler
doktorander disputerade 2016. Genomsnitt för de tre åren blir sex
disputationer per år.
• nyrekrytera lika många doktorander som disputerar under året
- Under år 2018 har sex doktorander antagits med anknytning till UFC
(t.ex. handledare här).
• handleda tio forskningsförberedande projekt på avancerad nivå för
medarbetare inom RÖL
- UFC:s medarbetare har handlett (huvud/bihandledare) 32
forskningsförberedande projekt på avancerad nivå för medarbetare
inom regionen. UFC:s medarbetare har även handlett 25 projekt på
grundnivå för medarbetare inom regionen, en omfattning som numerärt
kraftigt överskrider målsättningen.
• ha 70 publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade tidskrifter
- Under år 2018 har UFC:s medarbetare publicerat 73 vetenskapliga
artiklar i välrenommerade tidskrifter (se även punkt 1.4).
• ha ett omfattande nationellt och internationellt samarbete
UFC:s medarbetare har ett omfattande samarbete med andra forskare i
Sverige och internationellt.
- Totalt 33 medarbetare vid UFC (30 disputerade och 3 doktorander) har
ett nationellt samarbete. Nationellt sker samarbetet främst med
universiteten i Örebro, Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund, Umeå,
Karlstad samt Karolinska institutet i Stockholm.
- Totalt 18 medarbetare vid UFC (17 disputerade och 1 doktorand) har
ett internationellt samarbete. Det internationella samarbetet sker främst
med forskare i Norge, USA, Nederländerna, Storbritannien, Spanien
samt Australien.
• ha aktivt medverkat i minst 50 vetenskapliga konferenser
- Under 2018 har 34 medarbetare vid UFC (25 disputerade och 9
doktorander) medverkat aktivt i 53 vetenskapliga konferenser såväl
inom Sverige som i utlandet: Danmark, Frankrike, USA, Indonesien,
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•

•

•
•

Spanien, Nederländerna, Island, Norge, Slovenien, Österrike, Portugal,
Grekland, Japan, Kanada, Finland, Storbritannien.
verka för att forskningsresultat kommer kliniska medarbetare och
allmänhet till kännedom
För att uppfylla detta mål har UFC olika strategier:
- Flertalet av UFC:s medarbetare är knutna till en klinisk verksamhet och
har i vissa fall även en utvecklingsfrämjande befattning i grunden (t.ex.
verksamhetsutvecklare), vilket bör underlätta att forskningsresultat
kommer kliniska medarbetare till kännedom.
- UFC:s medarbetare genomför populärvetenskapliga presentationer av
sin forskning vid olika konferenser, mässor, nätverk och öppna
föreläsningar där forskningsresultat kommer allmänheten till
kännedom.
- UFC:s medarbetare medverkar i flera kunskapsöversikter,
kartläggningar, utvärderingar m.m.
- UFC publicerar kortare information på sin hemsida där både kliniska
medarbetare och allmänhet kan ta del av informationen.
vid förfrågan ha tackat ja till att medverka vid uppdrag som att vara
referee, sitta i betygsnämnd, vara seminariegranskare och att vara
opponent
- Ca hälften (23) av UFC:s disputerade medarbetare har haft åtaganden
som granskare (referee) av arbeten inskickade för publikation i
vetenskapliga tidskrifter år 2018. Andra akademiska uppdrag
(opponent, betygsnämndsledamot eller ordförande vid disputation;
sakkunnig vid tillsättning av akademiska tjänster; granskare av
abstracts inför kongresser/konferenser; granskare av manus inför
seminarier) rapporteras av 13 medarbetare.
anordna 15 forskningsseminarier
- UFC har anordnat 25 forskningsseminarier under år 2018.
varje handledare och doktorand ska delta vid minst två
forskarseminarier per termin
- Med undantag för 4 handledare och 4 doktorander har samtliga
forskande medarbetare närvarat vid minst ett seminarium under 2018.
-

11 handledare har deltagit vid minst 2 forskningsseminarier per termin
men räknat på helår har 18 handledare deltagit i minst 4
forskningsseminarier

-

Motsvarande siffror för doktoranderna var 6 (räknat per termin)
respektive 9 (räknat på helår)
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• doktorandnätverket ska anordna 6-8 doktorandträffar
- Doktorandnätverket (som administreras via UFC men är öppet för alla
doktorander inom RÖL) har anordnat 6 doktorandträffar under år 2018.
• UFC:s medarbetare ska söka 50 externa forskningsanslag, gärna med
tvärprofessionell ansats
- Under 2018 har 27 av UFC:s medarbetare sökt (huvud- eller
medsökande), blivit beviljade eller fått avslag avseende 74 externa
forskningsanslag. Externa rekvirerade medel för forskningsprojekt
under år 2018 var 4 565 486 kronor.
• doktorander vid UFC ska vardera söka minst ett externt
forskningsanslag
- Tre doktorander har sökt externt forskningsanslag under 2018.

1.4 Forskning och publikationer
Den gemensamma nämnaren för forskningen inom UFC är att den är klinisk
och patientnära. Såväl forskningsprojekten som publikationerna presenteras
mer utförligt i forskningsbokslutet. Ett stort antal projekt i olika faser
redovisas i forskningsbokslutet och tonvikten ligger för UFC:s del på
observationsstudier, kvalitativa studier och behandlingsforskning. Förutom
publikationer i form av peer-review-bedömda vetenskapliga originalartiklar
(se tabellen nedan) rapporteras tre översiktsartiklar, sex övriga artiklar och 3
bokkapitel.
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Antalet vetenskapliga publikationer per disputerad medarbetare (totalantalet
publikationer enligt forskningsbokslutet/antalet disputerade medarbetare med
anknytning till UFC oaktat finansiering; för 2018 73/43=1,7).
Treårsgenomsnittet för perioden 2016-2018 är 1,7 (189/111).
Eftersom antalet medarbetare varierar behövs ett relativt mått som tar hänsyn
till antalet disputerade medarbetare över tid. Ett genomsnittligt värde (3 år) gör
att resultatet inte är så beroende av de naturliga fluktuationerna som finns.

1.5 Undervisning
Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är
handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även
magister/mastersnivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter
godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. Se avsnitt ”Mål och
måluppfyllelse” för mer ingående beskrivning.
UFC anordnade även kursen ”Vetenskapligt förhållningssätt” för ST-läkare för
25 ST-läkare under hösten 2018. På kursen övar ST-läkarna sin förmåga till ett
vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet som att söka, läsa, tolka
och använda existerande medicinsk kunskap. Av totalt 10 föreläsare på kursen
är 6 knutna till UFC. När det gäller kursens seminarie- och läshandledare är 9
av 10 knutna till UFC.
Sju av UFC:s medarbetare har haft någon typ av kursansvar för följande
utbildningar/del av utbildningar:
• kursen ”Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av
funktion, hälsostatus och välbefinnande” (7,5 hp) Örebro universitet
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• kursen ”Vetenskaplig metodik i Odontologi” (15 hp, avancerad nivå),
Örebro universitet
• examensarbete i Odontologi (15 hp, avancerad nivå), Örebro universitet
• ECT-utbildning för specialister inom psykiatri inom Västra
Götalandsregionen
• Kurs i läkarutbildningen (tema psyke) inklusive tentamen
• en kortkurs vid tolkutbildningarna vid Härnösands folkhögskola,
Västanviks folkhögskola, Södertörns folkhögskola samt Strömbäcks
folkhögskola.
• ADOS-utbildning för läkare och psykologer inom Region Örebro län
Tjugofem av UFC:s medarbetare har medverkat i ett flertal olika utbildningar
inom läkar-, specialistsjuksköterske-, och arbetsterapeututbildningarna samt
inom Handelshögskolan och Idrott och Hälsa vid Örebro Universitet, inom
specialistsjuksköterskeutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö,
ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping och ett flertal universitetskurser
inom främst vetenskaplig metodik liksom inom interna kurser för
regionanställda.

1.6 Övriga aktiviteter
Seminarieverksamhet
Under år 2018 har UFC anordnat 25 forskningsseminarier varav doktorander
har varit presentatörer vid 21 av dessa seminarier. Seminarierna samkörs och
samannonseras med Institutionen för Hälsovetenskaper (HV), Örebro
universitet. Se bilaga för mer information om seminarierna.
Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen,
forskningen och kollegialt utbyte. Seminarierna består främst av presentation
och diskussion av manuskript och så kallade halvtid- och kappaseminarium.
Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt.
Seminarierna är öppna för alla intresserade att delta.
Forskarklubb
Forskare vid UFC och Örebro universitet har anordnat 5 s.k. forskarklubbar
under året. Forskarklubben hålls på kvällstid i UFC:s lokaler och syftet är att
få möjlighet att knyta kontakter med andra forskare samt få ta del av en
föreläsning. I huvudsak bjuds disputerade in som har sin anställning vid region
Örebro län eller Örebro universitet. Se bilaga för mer information.

Region Örebro län

Verksamhetsberättelse 2018 | Datum: 2019-12-02

9 (13)

Stöd till Universitetssjukvårdsenheter (USVE) i primärvård
Brickebackens och Kumla vårdcentraler är i Region Örebro län utsedda till
universitetssjukvårdsenheter. Det betyder att de vid sidan av sitt
primärvårdsuppdrag också har uppdrag att bedriva forskning. UFC fungerar
som ett nav för vårdcentralerna och stöttar dem i forskningsuppdraget.
Strategiska samordningsmöten anordnades under år 2018 för att främja
forskningen vid enheterna.
Forum 2.0 – Samverkan för äldres hälsa och livsvillkor
Forum 2.0 är en samverkan mellan Region Örebro län, Örebro Universitet
samt kommunerna i Region Örebro län. Syftet är att vara en länk mellan
akademin, regionen, kommunerna, praktiken och brukarna samt att skapa
hållbara strukturer för samverkan inom området äldres hälsa och livsvillkor.
Samverkan i Forumet syftar till att initiera forskning och forskningssamverkan
mellan huvudmännen, att implementera ny kunskap, att stimulera till större
utvecklingsarbeten samt att bidra till att kunskapsnivån höjs.
Akademiska vård- och omsorgsboenden
UFC har under år 2018 arbetat tillsammans med Örebro universitet, Örebro
kommun, Kumla kommun samt andra lokala och regionala aktörer i ett särskilt
projekt för att stimulera forskning, utveckling och utbildning inom
äldreomsorgen. Detta projekt har utmynnat i överenskommelser för två s.k.
akademiska vård- och omsorgsboenden (Trädgårdarna i Örebro och
Akvarellen i Kumla) att fastställa under 2019.
Efter en förfrågan från Kumla kommuns LSS-verksamhet om vetenskapligt
stöd inför starten av ett nytt vård- och omsorgsboende för unga vuxna med
särskilda behov (LSS) har UFC under hösten 2018 deltagit i sådan dialog.
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Översikt - Måluppfyllelse

Mål 2018
Ha tolv docentkompetenta medarbetare

Utfall 2018
17 st (12 docenter +

Ha sju disputationer som handleds av UFC:s medarbetare

5 professorer)
5 doktorander har

Måluppfyllnad
2018

disputerat
Nyrekrytera lika många doktorander som disputerar under
året
Handleda 10 forskningsförberedande projekt på avancerad
nivå för medarbetare inom RÖL
Ha 70 publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade

6 doktorander har
antagits
32 st
(huvud/bihandledare)
73 publicerade

tidskrifter
Ha ett omfattande nationellt och internationellt samarbete

artiklar
Omfattande samarbete finns.
33 st har nat. samarbete.
18 st internat. samarbete
Ha aktivt medverkat i minst 50 vetenskapliga konferenser
Aktivt medverkat i 53
vetenskapliga konferenser
(34 st medarbetare)
Verka för att forskningsresultat kommer kliniska medarbetare Koppling till klinik finns
och allmänhet till kännedom
bland UFC:s personal
Populärvetenskapliga
presentationer har hållits
Vid förfrågan ha tackat ja till att medverka vid uppdrag som 23 har varit referee
att vara referee, sitta i betygsnämnd, vara seminariegranskare 13 har haft övriga uppdrag
och att vara opponent
Anordna 15 forskningsseminarier
25 forskningsseminarier
har anordnats
Varje handledare och doktorand ska delta vid minst
11 handl 2 st/termin
2 st/termin (forskningsseminarier)
(18 handl 4 st/år)
6 doktorand 2st/termin
(9 doktorand 4st/år)
Doktorandnätverket anordna 6-8 doktorandträffar
6 doktorandträffar
har anordnats
UFC:s medarbetare söka 50 externa forskningsanslag
27 st har sökt (med/huvud)
74 st externa
forskningsanslag
Doktorander vid UFC vardera söka minst ett externt
3 doktorander har sökt
forskningsanslag
externa forskningsanslag
forskningsanslag

Den gröna färgen anger att målet har uppfyllts och den röda färgen anger att
målet inte har uppfyllts. Den gula färgen indikerar att målet är svårt att mäta
kvantitativt.
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Ekonomi
Regionbidraget uppgick till 22 650 600 kr, externa intäkter till 812 519 kr,
totalt 23 463 119 kr. Kostnader utgjordes av lönekostnader 20 770 863 kr,
övriga personalkostnader 280 708 kr och övriga kostnader 3 263 786 kr, totalt
24 315 357 kr. Resultatet blev ett underskott på 852 238 kr. Underskottet
förklaras av en ökad lönekostnad jämfört med budgeterat (+ 9 % eller
1 736 863 kr), medan övriga kostnader var lägre än budgeterat.

Forskning i samhället
Medarbetarna vid UFC samverkar på olika sätt med det omgivande samhället.
De presentationer forskningsresultat i populärvetenskaplig form i olika forum,
såsom beskrivits under punkten Mål och måluppfyllelse. Likaså medverkar
UFC:s medarbetare framtagandet av kunskapsöversikter, kartläggningar,
utvärderingar m.m.
Brukarsamverkan är en annan viktig del i planering och genomförande av
forskningsprojekt, som alltmer efterfrågas, och som finns etablerad i några
projekt som drivs inom ramen för UFC.
Under året har en medarbetare efter deltagande i Örebro universitets
innovationssatsning Social impact lab, lanserat ett uppmärksammat
dansprojekt som utspringer ur forskning bedriven på UFC. Medarbetare har,
utifrån sin forskning, också deltagit i radiointervjuer och nyhetssändningar i
riksradion samt medverkat i en populär blogg.

Reflektion och utmaningar
Den omorganisation som ledde till UFC:s tillskapande ligger nu några år bakåt
i tiden och verksamheten har börjat hitta sina former. Trots detta kvarstår
utmaningar som behöver mötas i framtiden. Till exempel gällande situationen
med att majoriteten av medarbetarna som är knutna till UFC har sin
grundanställning någon annan stans inom region Örebro län. Detta innebär en
styrka kompetensmässigt, men kan vara en utmaning, när det gäller att
identifiera UFC:s roll och skapa en sammanhållen enhet med en ”vi-känsla”
som kan främja samarbeten och kreativitet.
Byte av verksamhetschef skedde i november 2018 på grund av
pensionsavgång och arbetet med att tydliggöra UFC:s roll och uppdrag såväl
för de egna medarbetarna som utåt i regionorganisationen samt att ytterligare
utveckla arbetssätten kommer att behöva fortsätta under den nya ledningen. En
annan utmaning är att förstärka samverkan med Örebro universitet avseende

Region Örebro län

Verksamhetsberättelse 2018 | Datum: 2019-12-02

12 (13)

insatser i de utbildningar som är viktiga för att säkerställa att kompetens finns
inom olika yrkeskategorier i region Örebro län.

Sammanställt av Daniel Pichler
Granskat och kommenterat av Kristina Arnrup, verksamhetschef, och av
Agneta Anderzén Carlsson och Martin Eriksson Crommert, ledningsuppdrag

Örebro 2019-12-02

…………………………………
Kristina Arnrup

…………………………………
Agneta Anderzén Carlsson
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Doktorander UFC
Anna Carling
Karin Hildén
Marcus Jonsson
Marie Matérne
Mialinn Arvidsson Lindvall
Anida Fägerstad
Fides Schückher
Katarina Lindstedt
Marianne Allbrand
Pär Wennberg
Marie Jönsson
Siv Edvinsson
Ahmed Amer

Kaja Heidenreich
Margitha Björksved
Maria Fogelqvist
Martin Glans
Mikael Selvin
Anna Philipson
Cathrine Widehammar
Erik Hammarström
Ole Brus
Paulina Norén
Susann Arnell
Ulrika Westerling (lic)
Yvonne Skogsdal
Erik Höglund
Christina Nilsson
Hanna Östling
Iordana Ntini
Louise Norlander
Maria Rodanaki

huvudhandledare UFC

bihandledare UFC

Helena Fadl
Elisabeth Westerdahl
Lars‐Olof Lundqvist
Kristina Arnrup
Ingemar Engström
Lars Kjellin

Agneta Anderzén Carlsson, Peter Appelros
Eva Carlsson
Sanna Aila Gustafsson, Kerstin Neander
Maria Lodefalk

Margareta Möller
Peter Appelros
Lars‐Olof Lundqvist
Liselotte Hermansson
Mia Svantesson Sandberg

Gustav Jarl
Kristina Arnrup

Lars Kjellin / Sanna Aila Gustafsson
Susanne Bejerot
Agneta Schröder
Lars Hagberg
Liselotte Hermansson
Lars‐Olof Lundqvist
Liselotte Hermansson
Lars‐Olof Lundqvist
Liselotte Hermansson
Agneta Schröder
Mia Svantesson Sandberg

Marie Elvin
Margareta Möller
Kajsa Lidström Holmqvist
Axel Nordenskjöld
Margareta Möller
Emma Nilsing Strid, Mikko Hellgren
Jan Karlsson
Margareta Möller, Emma Ohlsson Nevo
Maria Lodefalk

Ingemar Engström
Agneta Anderzén Carlsson

Ann‐Sofie Sundqvist
Maria Lodefalk

Disputationsår
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2024
2024
2024
2024
2024

Anna Watz
Elin Sandberg
Rebecka Runnamo
Anette Granberg
Jacques Shebehe
Katarzyna Popiolek
Marije Galvazi
Annika Imhagen
Britta Westerberg
Elin Lundin
Jennie Hjaldahl
Karin Lobenius Palmér
Ulrika Hylén
Sofia Sigra (lic)

Mia Svantesson Sandberg
Peter Appelros
Lars Hagberg
Lars‐Olof Lundqvist
Susanne Bejerot
Agneta Anderzén Carlsson
Susanne Bejerot

Martin Eriksson Crommert, Ann‐Britt Zakrisson
Anna Duberg
Jan Karlsson
Anna Duberg
Anders Hansson
Axel Nordenskjöld
Stefan Jansson, Jan Karlsson
Stefan Jansson
Agneta Anderzén Carlsson
Agneta Anderzén Carlsson

Lars‐Olof Lundqvist
Susanne Bejerot
Susanne Bejerot

2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas

Externa doktorander
Minna Johansson
Marie Dahlen Granrud
Stefan Lundqvist
Erika Nyman‐Carlsson
Susanne Koistinen
Lisbeth Kjelsrud Aass
Mattias Strand
Janine de Snoo‐Trimp
Annika Lind (lic)
Erika Nyman‐Carlsson
Karolin Lindberg
Lis Sjöberg
Helena Vallo Hult
Therese Sterner
Lisa Spang
Malin Bäck
Mattias Ehn
Eva Hesselmark
Anna Derdziak

huvudhandledare UFC

bihandledare UFC
Anders Hansson
Agneta Anderzén Carlsson
Lars Hagberg
Ingemar Engström
Eva Carlsson

Agneta Schröder
Sanna Aila Gustafsson
Mia Svantesson Sandberg
Ann‐Britt Zakrisson
Sanna Aila Gustafsson
Sanna Aila Gustafsson
Liselotte Hermansson
Anders Hansson
Ann‐Britt Zakrisson
Liselotte Hermansson, Kajsa Lidström Holmqvist
Sanna Aila Gustafsson
Agneta Anderzén Carlsson
Susanne Bejerot
Agneta Schröder

Disputationsår
2018
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2023
2025
uppgift saknas
uppgift saknas
avbrutit 2018

UFC:s forskarklubb under år 2018
Datum
Föreläsare
2018-01-16 Marie Öhman, professor
vid Örebro Universitet
2018-04-24 Adela Björn, Fil kand.
vid Kävesta folkhögskola
2018-09-12 Matz Larsson, docent Lunds
universitet. Överläkare vid USÖ
2018-11-07 Göran Wallin, professor
vid Örebro universitet
2018-12-06 Peter Berggren,
Verksamhetchef och distriktsläkare

Ämne
Hur rädslan för fysisk beröring blir ett problem för
idrottslärare.
Kvinnan och Mylingen (gengångare i svensk folktro)
Högra och vänstra hjärnhalvan, synnervskorset och
språkhjärnans evolution synas. Ett evolutionsbiologiskt
nyckelknippe.
Giftstruma (folksjukdom)
Vård på distans via internet

