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Inledning
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.

Infrastruktur
Under 2019 konstituerades, inom UFC, en ledningsgrupp som, förutom
verksamhetschefen, består av två medarbetare som tilldelats uppdrag inom
ledning, två medarbetare som innehar ordförandepost för forskarkollegierna,
en medarbetare/doktorand som är sammankallande för doktorandnätverket och
en medarbetare med uppdrag som administrativt ledningsstöd.
UFC tillhandahåller 20 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, ett med projektor och det andra med ett nytt
videokonferenssystem. Utöver detta har UFC investerat i ett portabelt
videokonferenssystem anpassat för mindre grupper. UFC:s strävan har varit att
skapa ännu bättre förutsättningar för distansmöten såväl internt som externt.
Vi har även utrustning som forskare kan låna till sina projekt som t.ex.
accelerometrar (stegräknare), diktafoner, mikrofoner samt digitala
filmkameror.
Vid UFC finns två forskningssekreterare 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.

Region Örebro län

Verksamhetsberättelse 2019 | Datum: 2020-04-22

3 (16)

Vetenskaplig kompetens
Vid årsskiftet 2019/2020 var drygt 80 personer knutna till UFC varav 46
personer var disputerade. Antalet till UFC anknutna disputerade medarbetare
har ökat något över tid (perioden 2016-2019; figur 1).
Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats
förlagd till UFC. Sex doktorander med anknytning till UFC disputerade under
2019 (figur 2). Anknytning kan i detta fall ha bestått i att man haft såväl sin
arbetsplats som hela eller delar av sin handledning vid UFC, men kan också ha
utgjorts enbart av en handledarkontakt. Ett fåtal doktorander finns vid andra
lärosäten än Örebro Universitet men har handledning av medarbetare vid UFC
och redovisas då som ”externa”.
På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare och folkhälsovetare. Det
skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. 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.
Inom UFC finns även regionens resurs inom hälsoekonomi, en funktion som
förväntas bli alltmer efterfrågad av såväl forskare som ledningsfunktioner. Vi
hade sedan tidigare en docentkompetent hälsoekonom och en doktorand inom
området. Under 2019 anställdes ytterligare en disputerad hälsoekonom.
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Figur 1. Antal disputerade medarbetare med anknytning till UFC för åren
2016-2019.
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Figur 2. Antal doktorander med anknytning till UFC som disputerat under åren
2016-2019.
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Mål och måluppfyllelse
Mål och måluppfyllelse presenteras nedan först översiktligt i tabell 1 och
kommenteras därefter i text. I tabellen anger färgerna olika grad av
måluppfyllelse. 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.
Tabell 1. Översikt över mål och måluppfyllelse 2019
Mål 2019

Utfall 2019

Ha tolv docentkompetenta medarbetare

19 (13 docenter +6 professorer)

Ha sju disputationer som handletts av UFC:s
medarbetare

6 doktorander har disputerat

Nyrekrytera lika många doktorander som
disputerar under året

11 doktorander har antagits

Handleda 10 forskningsförberedande projekt på
avancerad nivå för medarbetare inom RÖL

31 projekt har handletts
(huvud/bihandledare)

Ha 70 publicerade vetenskapliga artiklar i
välrenommerade tidskrifter

92 publicerade artiklar

Ha ett omfattande nationellt och internationellt
samarbete

Omfattande samarbete finns;
36 medarbetare har nationellt och
22 har internationellt samarbete

Ha aktivt medverkat i minst 50 vetenskapliga
konferenser

31 medarbetare har aktivt
medverkat i 68 vetenskapliga
konferenser

Verka för att forskningsresultat kommer kliniska
medarbetare och allmänhet till kännedom

Koppling till klinik finns bland
UFC:s personal.
Populärvetenskapliga
presentationer har hållits.

Vid förfrågan ha tackat ja till att medverka vid
uppdrag som att vara referee, sitta i betygsnämnd,
vara seminariegranskare och att vara opponent

28 medarbetare har varit referee
10 har haft övriga uppdrag

Anordna 15 forskningsseminarier

16 forskningsseminarier har
anordnats

Varje handledare och doktorand ska delta vid
minst 2 forskningsseminarier per termin

5 handl 2 st/termin (8 handl 4
st/år)
1 doktorand 2st/termin
(2 doktorander 4st/år)

Doktorandnätverket anordna 4-6 doktorandträffar

4 doktorandträffar har anordnats

UFC:s medarbetare söka 50 externa
forskningsanslag

23 st har sökt (huvud/med) ett
90-tal externa forskningsanslag

Doktorander vid UFC vardera söka minst ett
externt forskningsanslag

4 doktorander har sökt (huvud/
med) externa forskningsanslag
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Målen anges i fet stil och måluppfyllelse direkt nedanför.
Under år 2019 ska UFC:
• ha tolv docentkompetenta medarbetare
UFC hade 19 docentkompetenta medarbetare under år 2019 (13 docenter
och 6 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 6 doktorander som disputerat år
2019. Detta är samma nivå som 2016, medan färre doktorander disputerade
2017 och 2018 (figur 2).
• nyrekrytera lika många doktorander som disputerar under året
Under år 2019 har 11 doktorander med anknytning till UFC antagits (t.ex.
har handledare här), vilket är 5 fler än vad som disputerat under året.
• handleda tio forskningsförberedande projekt på avancerad nivå för
medarbetare inom RÖL
UFC:s medarbetare har handlett (huvud/bihandledare) 31 forskningsförberedande projekt på avancerad nivå för medarbetare inom regionen.
Dessutom har UFC:s medarbetare handlett medarbetare inom regionen i 16
projekt på grundnivå..
• ha 70 publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade tidskrifter
Under år 2019 har UFC:s medarbetare publicerat 92 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 36 medarbetare vid UFC (32 disputerade och 4 doktorander)
redovisar ett nationellt samarbete. Nationellt sker samarbetet främst
med universiteten i Örebro, Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund,
Umeå, Karlstad samt Karolinska institutet i Stockholm.
- Totalt 22 medarbetare vid UFC (20 disputerade och 2 doktorander)
redovisar ett internationellt samarbete. Det internationella samarbetet
sker främst med forskare i Norge, USA, Nederländerna, Storbritannien
samt Australien.
- Antalet medarbetare som redovisar nationella (36) och/eller
internationella (22) samarbeten har ökat jämfört med 2018 (då 33
respektive 18).
• ha aktivt medverkat i minst 50 vetenskapliga konferenser
Under 2019 har 31 medarbetare vid UFC (26 disputerade och 5
doktorander) medverkat aktivt i 68 vetenskapliga konferenser såväl inom
Sverige som i utlandet: Danmark, Storbritannien, USA, Norge, Frankrike,
Tjeckien, Polen, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Island, Norge,
Spanien, Irak samt Australien. Antalet konferenser där medarbetare från
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•

•

•
•

UFC medverkat är högre än 2018 (53 konferenser), medan antalet
medverkande medarbetare är något lägre (34 medverkande år 2018).
Treårsmedelvärdet för aktiv medverkan i vetenskapliga konferenser för
perioden 2017-2019 är 55.
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 kunskapsöversikter, kartläggningar,
utvärderingar m.m.
- UFC publicerar kortare inslag om anknutna forskares projektaktiviteter
och framgångar, t.ex. i samband med ansökningar om medel eller
prisbelönta publikationer eller presentationer, på sin hemsida samt via
Facebook 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
Mer än hälften (28) av UFC:s disputerade medarbetare har haft åtaganden
som granskare (referee) av arbeten inskickade för publikation i
vetenskapliga tidskrifter år 2019. 2018 var motsvarande siffra 23
medarbetare. Antalet referee-uppdrag uppgår till ca ett hundratal år 2019.
Andra akademiska uppdrag (opponent eller betygsnämndsledamot vid
disputation; sakkunnig vid tillsättning av akademiska tjänster och
seminarium) rapporteras av 10 medarbetare (13 medarbetare år 2018).
anordna 15 forskningsseminarier
UFC har anordnat 16 forskningsseminarier under år 2019.
varje handledare och doktorand ska delta vid minst två
forskarseminarier per termin
Knappt en fjärdedel (8) av handledarna vid UFC samt 2 doktorander har deltagit
vid minst 4 forskningsseminarier under året. Nästan en tredjedel (13) av
handledarna redovisar inget seminariedeltagande

• doktorandnätverket ska anordna 4-6 doktorandträffar
Doktorandnätverket (som administreras via UFC men är öppet för alla
doktorander inom RÖL) har anordnat 4 doktorandträffar under år 2019.
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• UFC:s medarbetare ska söka 50 externa forskningsanslag, gärna med
tvärprofessionell ansats
Under 2019 har 23 av UFC:s medarbetare som huvud- eller medsökande
sökt ett nittiotal externa forskningsanslag. Jämfört med 2018 har fler
forskningsanslag sökts men av färre medarbetare (74 ansökningar och 27
medarbetare år 2018). Externa rekvirerade medel för forskningsprojekt
under år 2019 var 6,1 mkr till UFC, vilket är mer än föregående år (ca 4,5
mkr år 2018).
• doktorander vid UFC ska vardera söka minst ett externt
forskningsanslag
En doktorand har varit huvudsökande och tre doktorander har varit
medsökande avseende externa forskningsanslag under 2019.

Forskning och publikationer
Den gemensamma nämnaren för forskningen inom UFC är att den är klinisk
och patientnära. Ett stort antal projekt i olika faser och av olika karaktär
bedrivs och tonvikten ligger på observationsstudier, kvalitativa studier,
behandlingsforskning och instrumentutveckling. Såväl forskningsprojekten
som publikationerna presenteras mer utförligt i forskningsbokslutet. För år
2019 redovisas 92 publikationer i form av peer-review-bedömda vetenskapliga
originalartiklar (se figur 3 nedan). Dessutom rapporteras en översiktsartikel,
fyra övriga artiklar och en bok samt ett bokkapitel.
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. Treårsmedelvärdet för vetenskapliga originalartiklar för perioden 2017-2019 är 79
jämfört med 63 publikationer per år för perioden 2016-2018.
Antalet vetenskapliga publikationer per disputerad medarbetare (totalantalet
publikationer enligt forskningsbokslutet/antalet disputerade medarbetare med
anknytning till UFC oaktat finansiering) är för 2019 två stycken (figur 4).
Genomsnittet för tidigare 3-årsperiod (2016-2018) var 1,7 och är 1,9 för
nuvarande 3-årsperiod (2017-2019).
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Figur 3. Antal vetenskapliga originalartiklar per år för perioden 2016-2019,
samt medelvärdet för 3-årsperioden 2017-2019.
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Figur 4. Figuren visar ett relationsmått uträknat som det totala antalet
publicerade vetenskapliga originalartiklar dividerat med antalet till UFC
anknutna disputerade medarbetare för respektive år samt för den aktuella treårsperioden (2017-2019)
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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 26 ST-läkare
under hösten 2019. På kursen övar ST-läkarna sin förmåga till ett
vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet, som att söka, läsa, tolka
och använda medicinsk vetenskaplig litteratur. Av totalt 9 föreläsare på kursen
är 6 knutna till UFC. När det gäller kursens seminarie- och läshandledare är
samtliga (10 st) knutna till UFC.
Tio 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
• kursen ”Vetenskaplig metodik i Odontologi” (15 hp, avancerad nivå),
Örebro universitet
• examensarbete i Odontologi (15 hp, avancerad nivå), Örebro universitet
• kurser inom läkarutbildningen (beroende och psyke) samt examination
(Tema psyke).
• en kortkurs (Bildtelefoni) vid tolkutbildningarna vid Västanviks
folkhögskola, Önnestads folkhögskola, Södertörns folkhögskola, Nordiska
folkhögskolan samt vid kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid
Stockholms universitet.
• utbildning (mål och utvärdering av effekt) för personal vid barn- och
ungdomshabiliteringen samt vuxenhabiliteringen inom Region Örebro län
• kurs i användandet av fokusgrupper inom verksamhetsutveckling inom
Region Örebro län
• docentkurs – En kurs för blivande docenter. Ett samarbete mellan Region
Örebro län och Örebro universitet.
Trettiofyra av UFC:s medarbetare har bidragit med undervisning inom ett
flertal olika utbildningar och på olika nivåer, från grundnivå till
forskarutbildningsnivå. Vid Örebro universitet har medverkan skett inom
läkar-, specialist-sjuksköterske-, arbetsterapeut- och socionomutbildningarna
samt inom Handelshögskolan. Vid Högskolan i Jönköping har medarbetare
medverkat inom ortopedingenjörsprogrammet. Dessutom redovisas medverkan
i flera universitetskurser inom främst vetenskaplig metodik (avancerad nivå
och forskarutbildningsnivå) liksom inom interna kurser för regionanställda.
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Denna typ av pedagogiska uppdrag har ökat jämfört med 2018 och 2017 (25
respektive 18 involverade medarbetare).

Övriga aktiviteter
Seminarieverksamhet
Under år 2019 har UFC anordnat 16 forskningsseminarier (25 st år 2018)
varav doktorander har varit presentatörer vid 14 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, och
forskningen samt 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 6 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 som har sin anställning vid region
Örebro län eller Örebro universitet in. Se bilaga för mer information.
Stöd till Universitetssjukvårdsenheter (USVE) i primärvård
Brickebackens och Kumla vårdcentraler i Region Örebro län är 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 2019 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 brukare samt att skapa
hållbara strukturer för samverkan inom området äldres hälsa och livsvillkor.
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.
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Akademiska vård- och omsorgsboenden
UFC har under år 2019 fortsatt att 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) som fastställdes under 2019. Regelbundna
samverkansmöten har hållits under 2019.
Under 2018 efterfrågade Kumla kommuns LSS-verksamhet vetenskapligt stöd
från Region Örebro län inför starten av ett nytt vård- och omsorgsboende för
unga vuxna med särskilda behov (LSS). UFC och Kumla kommun påbörjade
under hösten 2018 en dialog om stöd och samverkan vilken fortsatte under
2019. Det är även tänkt att Örebro universitet ska delta i dialogen. Det nya
LSS-boendet, ”Stenebrunn”, öppnades i oktober 2019. Tanken är att forskning
som både rör brukare och personal ska bedrivas vid boendet. Representanter
från UFC bistår med vetenskaplig expertis i frågor som gäller genomförande
av verksamhetsnära forskning.

Ekonomi
Regionbidraget uppgick till 23679 tkr, externa intäkter till 1431 tkr, totalt
25110 tkr. Kostnader utgjordes av lönekostnader 20101 tkr, övriga
personalkostnader 185 tkr och övriga kostnader 2707 tkr, totalt 22993 tkr. Av
lönekostnadsramen har 20 % använts för interna, sökbara, tidsbegränsade
förordnanden för disputerade medarbetare.
Årets resultat blev ett överskott på 2117 tkr. Överskottet förklaras av en
kombination av flera faktorer. De externa intäkterna är 330 tkr högre än
budgeterat medan lönekostnaderna är 1320 tkr lägre (delvis beroende på
förändring av semesterlöneskulden). Andra förklaringsfaktorer till att
lönekostnaderna är lägre än budgeterat är forskarnas framgång vid ansökan om
externa medel som därmed bär en del lönekostnader samt viss fördröjning i
tillsättning av planerade tjänster. Även övriga kostnader (resor, tele- it- och
övriga tjänster) är något lägre än budgeterat.

Verksamhetsutveckling
Under 2019 har två planeringsdagar genomförts. En på våren och en på hösten
där 42 respektive 34 medarbetare deltog. Under dessa planeringsdagar har
fokus legat på att i mindre diskussionsgrupper varvat med redovisningar
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identifiera UFCs roll i RÖL och förankra den hos medarbetarna. Detta har bl.a.
inneburit en fördjupning kring befintliga mål och formulerandet av nya mål för
verksamheten. Arbetet har lett till en pågående utveckling av en handlingsplan
för 2020-2022 med tydlig förankring i forskningsstrategi och verksamhetsplan
på en övergripande nivå för område FoUI.
Två arbetsgrupper har under året haft särskilda uppdrag avseende lokalplanering respektive fortsatt utveckling av det administrativa forskningsstödet.
För att underlätta de nya satsningarna mot innovation inom forskningen har
UFC knutit en medarbetare på 20% till innovationsteamet inom FoU. Dennes
uppgift blir att stimulera och stödja alla medarbetare inom RÖL till att
inkorporera ett tänkande kring innovation i sin forskning.

Forskning i samhället
Medarbetarna vid UFC samverkar på olika sätt med det omgivande samhället.
Självklara parter i detta är Örebro Universitet (såväl forskningssamverkan som
utbildningsinsatser), men även andra universitet och lärosäten. Vikten av
samverkan med regionens kommuner har tydliggjorts under senare år. Denna
manifesteras bl.a. genom aktiviteterna inom Forum 2.0 och akademiska vårdoch omsorgsboenden, d.v.s. inom gränsområdet mellan den regionala vården
och den kommunala vården och omsorgen. 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. Planering för att sätta igång en UFC-ledd arbetsgrupp för att förbättra
brukarsamverkan har inletts. Även den formaliserade anknytningen av en
medarbetare till innovationsteamet syftar i förlängningen till en stärkt och
ömsesidig förankring gentemot det omgivande samhället.
Vidare är den kunskapsspridning och det kunskapsutbyte som sker i samband
med det redovisade deltagandet i nationella och internationella sammanhang
där forskning presenteras och diskuteras en viktig det i interaktionen med
forskningssamhället, med möjliga implikationer för samhället i stort.

Reflektion och utmaningar
När denna rapport för 2019 slutjusteras är vi några månader in på 2020. Vi är
mitt i en covid-19-pandemi med en ännu uppåtgående kurva i vårt län och vårt
land. Sjukvården mobiliserar med strikt prioritering av covid-19-vård och
motsvarande prioritering gäller inom forskningsverksamheten. Aktiviteter och
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förhållningssätt anpassas i enlighet med Folkhälsomyndighetens bedömningar
och rekommendationer och konsekvenserna i verksamheterna och i samhället
är slående, men ännu inte överblickbara.
Att denna anpassning har effekt på vår möteskultur är tydligt i nuläget och kan
förväntas bidra till att vi även framöver kommer att vara mer förtrogna med
digitala mötesformer. UFCs påbörjade uppgradering av utrustning och
förutsättningar för digitala möten kommer att fortgå. Förhoppningsvis kan vi
därmed se fram emot mer tidseffektiva möten, mindre resande och lägre
miljöbelastning, även om de personliga mötena också kommer att återuppta
sin självklara plats inom kontaktskapande och samverkan.
Antalet medarbetare med anknytning till UFC växer sakta. Detta är positivt
och bidrar till att göra UFC till en kreativ och utvecklande arbets- och
mötesplats och en stabil resurs inom regionens forskningsstöd. Dock finns mer
att göra för tydligheten kring UFCs unika kompetensområden och specifika
roll inom organisationen. Kompetensförsörjningen, inom vad vi bedömer oss
kunna identifiera som unika kompetensområden, kräver strategisk planering
och styrs även av övergripande strategier och verksamhetsplaner. Samtidigt är
just blandningen av yrkeskategorier, forskningsområden och kompetenser i sig
en del av UFCs profil och en värdefull ingrediens i den kreativa och
gränsöverskridande miljön.
En närliggande utmaning är att, i stärkt samverkan med Örebro universitet,
bredda de pedagogiska åtagandena. Detta skulle sannolikt bidra till en
snabbare utveckling mot docentur för berörda medarbetare samt underlätta i
planeringen för en långsiktig kompetensförsörjning inom olika yrkeskategorier
i Region Örebro län.
Seminarieverksamheten, forskarkollegierna och doktorandnätverket har sina
respektive syften, men är också tänkta att utgöra arenor för initiativ, kreativitet
och utveckling. Därför oroar det att deltagandet vid t.ex. seminarierna sjunker.
En angelägen fråga för den kommande perioden kommer att vara hur arenorna
ska utformas, organiseras och kommuniceras för att kunna utgöra den bas för
kreativitet och utveckling som avses.
De, såväl inom UFC som inom ledningsgruppen för Område FoUI,
genomförda diskussionerna kring mål och uppdrag och den inriktning som ges
av det aktuella och övergripande strategidokumentet liksom av rådande
verksamhetsplan för forskning och utbildning omsätts i specifika, delvis nya,
mål för UFC. Under 2020 kommer medarbetarna att engageras i att omvandla
dessa mål till handlingsplan och aktiviteter. Ett redan känt utvecklingsområde
som också kommer att engagera bl.a. medarbetare vid UFC är vår strävan mot
en ökad internationalisering, där såväl omvärldsanalys som framtagande av
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Doktorander UFC
Anida Fägerstad
Katarina Lindstedt
Marcus Jonsson
Pär Wennberg
Elin Sandberg (lic)
Fides Schückher
Marianne Allbrand
Mattias Ehn
Paulina Norén (lic)
Ahmed Amer
Cathrine Widehammar
Margitha Björksved
Maria Fogelqvist
Marie Jönsson
Martin Glans
Mia Wingren
Mikael Selvin
Ulrika Westerling (lic)
Anna Philipson
Annika Imhagen (lic)
Ole Brus
Sofia Sigra (lic)
Ulrika Hylén
Yvonne Skogsdal
Erik Höglund
Kaja Heidenreich
Louise Norlander (lic)
Simon Ramstrand (lic)
Britta Westerberg

huvudhandledare UFC
Kristina Arnrup
Lars Kjellin
Elisabeth Westerdahl
Margareta Möller
Peter Appelros
Ingemar Engström
Agneta Anderzén Carlsson
Liselotte Hermansson
Liselotte Hermansson
Liselotte Hermansson
Sanna Aila Gustafsson
Susanne Bejerot
Agneta Schröder
Liselotte Hermansson
Lars Hagberg
Agneta Anderzén Carlsson

bihandledare UFC
Eva Carlsson
Sanna Aila Gustafsson, Kerstin Neander

Anna Duberg
Tabita Sellin Jönsson
Maria Lodefalk
Margareta Möller, Mikko Hellgren
Gustav Jarl
Kajsa Lidström Holmqvist
Kristina Arnrup
Lars Kjellin
Peter Appelros
Marie Elvin
Kajsa Lidström Holmqvist
Emma Nilsing Strid, Mikko Hellgren
Margareta Möller
Stefan Jansson, Jan Karlsson
Axel Nordenskjöld

Susanne Bejerot
Susanne Bejerot
Agneta Schröder
Mia Svantesson Sandberg
Agneta Anderzén Carlsson
Gustav Jarl
Susanne Bejerot

Jan Karlsson
Margareta Möller, Emma Ohlsson Nevo
Ann-Sofie Sundqvist

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

Christina Nilsson
Hanna Östling
Iordana Ntini
Katarzyna Popiolek
Rebecka Runnamo
Jacques Shebehe
Anette Granberg
Anna Watz
Jeanette Kittang
Marije Galvazi
Anna Drakenberg
Charlotte Ryman
Magnus Viking
Ahmed Al-Ahmadi
Anna Nordlind
Elin Lundin
Erik Hammarström
Gabriele Ferrari
Jennie Hjaldahl
Jussi Rauma
Karin Lobenius Palmér
Maria Rodanaki
Siv Edvinsson
Susann Arnell

Mia Svantesson Sandberg
Maria Lodefalk
Ingemar Engström
Susanne Bejerot
Lars Hagberg
Lars-Olof Lundqvist
Mia Svantesson Sandberg
Agneta Schröder

Michiel van Nieuwenhoven
Agneta Anderzén Carlsson

Axel Nordenskjöld
Jan Karlsson
Anders Hansson
Anna Duberg, Marie Matérne
Martin Eriksson Crommert, Ann-Britt Zakrisson
Emma Ohlsson Nevo
Stefan Jansson, Jan Karlsson
Ann-Sofie Sundqvist
Camilla Warnicke, Ann-Britt Zakrisson
Erik Höglund
Stefan Jansson
Ann-Sofie Sundqvist
Agneta Anderzén Carlsson

Lars-Olof Lundqvist

Michiel van Nieuwenhoven
Lars-Olof Lundqvist

Ninos Samano
Agneta Anderzén Carlsson
Stefan Jansson
Maria Lodefalk

Lars-Olof Lundqvist
Lars-Olof Lundqvist

2024
2024
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2028
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas

Externa doktorander
Eva Hesselmark
Marie Dahlen Granrud
Erika Nyman-Carlsson
Janine de Snoo-Trimp
Lisbeth Kjelsrud Aass
Stefan Lundqvist
Susanne Koistinen
Therese Sterner
Ulrike Ryll
Annika Lindh (lic)
Mattias Strand
Lis Sjöberg
Helena Vallo Hult
Siri Fossum
Malin Bäck
Linette Marie Kofod
Lisa Spang
Alexandra Metsini
Alexander Kronsell
Charlotte Karlsson
Karolin Lindberg
Mathias Talbat
Sietke Postema

huvudhandledare UFC
Susanne Bejerot
Ingemar Engström

Elisabeth Westerdahl

bihandledare UFC
Agneta Anderzén Carlsson
Sanna Aila Gustafsson
Mia Svantesson Sandberg
Agneta Schröder
Lars Hagberg
Eva Carlsson
Ann-Britt Zakrisson
Liselotte Hermansson
Ann-Britt Zakrisson
Sanna Aila Gustafsson

Liselotte Hermansson
Anders Hansson
Agneta Schröder
Sanna Aila Gustafsson
Elisabeth Westerdahl
Kajsa Lidström Holmqvist, Liselotte Hermansson
Linda Ryen
Axel Nordenskjöld
Lars-Olof Lundqvist
Sanna Aila Gustafsson
Reidun Stenberg
Liselotte Hermansson

Disputationsår
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2023
2024
2024
2027
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas
uppgift saknas

UFC:s forskarklubb under år 2019
Datum

Föreläsare

2019-02-14 Johan Wiberg, tandläkare och

Ämne
Isbiten - äventyrsresa till Nordpolen och Svalbard

äventyrare
2019-03-20 Johan Schnürer, professor och

Från mikrobiolog till universitetsrektor

rektor vid Örebro universitet
2019-05-13 Harriet Wallberg, läkare och
professor vid Karolinska Institutet
2019-09-25 Elisabeth Skog, bibliotekarie
2019-10-21 Peter Appelros, docent och
överläkare

– Örebro tur och retur
När en bedragare tar sig in i forskningslabbet och i
operationssalen (Macchiarini-affären)
Gråt och tårar samt tröst
Musik och medicin - hur sjukvårdspersonal framställs i
musiken samt om det musikaliska uttrycket påverkas av
sjukdom hos kompositören.

2019-11-20 Henric Bagerius, docent

Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra
sekelskiftet (Dräktreformrörelsen).

