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Vinnvård - forskning om förbättring inom vård
och omsorg

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny
teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en
bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården
och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna
och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning
som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ
vård och omsorg till varje individ, vid varje tillfälle, i alla situationer och på
effektivaste sätt?
Vinnvård har som ett viktigt mål att inspirera och skapa utrymme för
människor, arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar
inom vård och omsorg. Vår målsättning är att utveckla kunskap, kapacitet,
ledarskap och vilja till förändring, som alla är nödvändiga komponenter för att
skapa verkliga och varaktiga förbättringar.
Även om Sverige internationellt sett på många områden har mycket goda
resultat inom hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen så finns det ändå
gap mellan det vi vet och det vi gör idag. Det visar sig till exempel i "Öppna
jämförelser" där man ser en variation i resultat inom de flesta områdena.
Forskning om hur dessa gap ska överbryggas och hur oönskad variation ska
minska behövs. Vinnvård genomför därför en rad aktiviteter för att säkerställa
framtida forskning och utveckling. Ett led i detta arbete är att driva ett
fellowship-program för att på så sätt se till att öka kapaciteten i Sverige inom
detta forskningsområde och utveckla ledare som i framtiden kan driva detta
område framåt.
Bakom Vinnvård står Forte, Socialdepartementet, SKL och VINNOVA.
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Vinnvård Fellows

Vinnvård lanserade 2012 ett fellowship-program. Efter en lyckad första
utlysning där fyra fellows antogs gör vi nu en andra utlysning av bidrag. (Läs
mer och ta del av filmer m.m. om programmet och Vinnvårds fyra fellows på
www.vinnvard.se/fellowship)
Vi avser att ge bidrag (1,5 miljoner kronor per fellow – 500 000 per år i 3 år) till
fyra välmeriterade forskare som ges möjlighet att både producera ny forskning,
utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och
därmed förbättra vård och omsorg. Fellowshipet motsvarar en anställning på
50-60%. En grundtanke är att vi gärna ser att sökande delar sin tid mellan att
bedriva forskning och att vara yrkesverksam inom den sociala omsorgen eller
hälso- och sjukvården.
Programmet ska på ett övergripande plan bidra till att:
− förbättra människors hälsa och livsvillkor
− bygga broar mellan akademisk forskning och förbättringsarbete i vårdoch omsorgsorganisationer
− engagera praktiker till kontinuerligt förbättringsarbete och forskning
− ta fram morgondagens ledare inom kunskapsområdet
Programmet erbjuder antagna fellows:
• fyra lärträffar per år som innehåller ledarskapsutbildning och möten med internationell och
nationell expertis i syfte att hjälpa de antagna att bli morgondagens ledare inom akademin
och vård- och omsorgssektorn;
• individuellt mentorskap från specialister inom olika kunskapsområden som delar
ambitionen att förbättra vård och omsorg genom tillämpning av vetenskaplig kunskap;
• samverkan med ett internationellt nätverk av forskare inom kunskapsområdet
Mål för antagna fellows är att:
1. Kunna leda utvecklingen av tillämpad forskning för förbättrad vård och
omsorg
2. Kunna utforma och facilitera förbättringsarbeten
3. Bidra till att bygga framtida kapacitet och kompetens i Sverige inom
området
4. Bidra till diskussion och utveckling på policynivå inom vård och omsorg.
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Fellowshipprogrammet är en del av en internationell satsningoch sker i
samverkan med The Health Foundation Improvement Science Fellowships, se
www.health.org.uk/areas-of-work/programmes/improvement-sciencefellowships

2.1

Vem letar vi efter?

Vi letar efter personer som vill förbättra kvaliteten inom vård och omsorg och
som vet att de både har mycket att erbjuda och lära avseende hur det ska göras.
Fellows förväntas att entusiastiskt ta sig an ledarskapsutmaningen och
maximera de utvecklingsmöjligheter som erbjuds inom ramen för programmets
ledarskapsutbildning. De inser värdet av samarbete och är nyfikna på den
kunskap som kollegor i andra discipliner kan bidra med för att förbättra både
kvalitet inom vård och omsorg och den framtida utvecklingen av
forskningsfältet.
Av särskilt intresse är sökanden som bedriver forskning om eller är
yrkesverksamma i olika gränsytor; t ex mellan hälso- och sjukvård i kommuner
och landsting eller mellan socialtjänst och vård. Det kan också röra sig om
gränsytan och rollfördelningen mellan specialistvård/primärvård/hemsjukvård.
Vi ser också gärna sökanden som vill dela sin tid mellan att bedriva forskning
och att vara yrkesverksam inom den sociala omsorgen eller hälso- och
sjukvården.
Vi söker i första hand en person och inte ett forskningsprojekt. Med detta menar
vi att den forskningsbakgrund som vi beskrivit är avgörande för att du ska
kunna söka. Dina forskningsmeriter och din ”forskningsportfölj” är av stort
intresse för att se vilket nätverk du har och vilka möjligheter du har att driva
forskningsområdet framåt genom den forskningsfråga du väljer att ansöka med.
För att lyckas med detta vet vi att vi måste hitta ”rätt” personer och därför
lägger vi stor vikt vid dig som person och de möjligheter du har att utvecklas,
både i antagningsförfarandet och under programmets gång. Det krävs att du är
en engagerad person och att du har ett passionerat intresse av de frågor
Vinnvård driver.
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Sökanden måste ha en förmåga att:
− driva och höja statusen för Vinnvårds forskningsområde;
− formulera, utforma, och genomföra forskningsprojekt i samverkan med praktik
− lära av andra och vilja dela med sig till andra;
− bygga upp en kunskapsbas om vad som fungerar när man vill förbättra hälso- och sjukvård
och social omsorg och bidra till spridning av den kunskapen till t ex politiker och
beslutsfattare på allra högsta nivå så att de investerar i förbättringar som underbyggs av en
solid kunskap erhållen via forskning.
Det här är en unik finansieringsmöjlighet där Vinnvård ger dig möjlighet att
utvecklas, vara med och utveckla Vinnvårds forskningsområde och bli
morgondagens ledare. Tillsammans vill vi skapa en innovativ mötesplats mellan
forskning och praktik.

2.2

Vem kan söka?

Vi vänder oss till personer från alla verksamhetsområden inom vård och omsorg
och till forskare inom såväl medicin, vårdvetenskap och socialt arbete som
andra discipliner; exempelvis sociologi, psykologi, hälsoekonomi,
organisationsutveckling, arbetsvetenskap och statistik. (De här ämnesområdena
anges som exempel för att ge den sökande en uppfattning om bredden av
erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av kunskapsområdet. Vår
målsättning är att attrahera sökande med olika erfarenheter.)
För att din ansökan ska beaktas bör följande kriterier vara uppfyllda:
• Du har disputerat.
• Du har forskningserfarenhet som är relevant för utlysningen.
• Du har erfarenhet av arbete med förbättringar inom vård och omsorg.
• Du känner entusiasm inför att utveckla kunskapsområdet och genomföra
förbättringar inom sektorn, och har potential att utvecklas som ledare.
Du har antagligen tidigare arbetat som ledare i någon form, antingen
inom akademin eller inom hälso- sjukvård eller omsorgssektorn.
• Du måste vara eller kunna bli knuten till en akademisk institution som
förmår understödja din forskning, vilken i sin tur måste vara direkt
tillämpbar på vård- och omsorgssektorn i Sverige. Institutionen måste
kunna uppvisa:
o starka kopplingar till vård och omsorg
o en forskningsprofil som bidrar till utveckling och förbättring av vården och
omsorgen
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2.3

Vilka är fördelarna för den akademiska
värdinstitutionen?

Det här är en möjlighet för akademiska institutioner att positionera sig långt
fram i utvecklingen av svensk vård och omsorg.
Organisationen kommer att få ett väsentligt bidrag (1,5 miljoner kronor) för en
person som bedriver tillämpad forskning med direkt relevans för vård- och
omsorgssektorn i Sverige. Den akademiska organisationen bidrar genom att
samfinansiera fellowshipet, exempelvis genom att stå för utrustningskostnader,
lön samt annan bemanning i projektet.
Vid sidan av den höga status som tillfaller en värdinstitution för det här
programmet, kommer värden dessutom att ha möjlighet att knyta
internationella kontakter via Health Foundation Improvement Science
Network.

2.4

Hur bedöms ansökan?

Ansökan måste visa hur den sökande kommer att bidra med vetenskapligt
baserad kunskap om hur man kan förbättra kvaliteten inom vård och omsorg.
Den forskning som den sökande avser utföra ska vara av hög vetenskaplig
kvalitet. Den beskrivna forskningen måste ha en potential att verkligen kunna
åstadkomma förbättringar inom vård och omsorg. Dokumenterat nytänkande
och självständighet är av största vikt.
Vi förväntar oss en kreativ blandning av forskningsmetodologier samt en
teoretisk förståelse av desamma avseende det sätt de används på. Vi kommer att
prioritera forskning som är tillämpad, samproducerad med vård- eller
omsorgsorganisationer samt flervetenskaplig i metod och teoriansats.
Nyckelkriterier för bedömning av ansökan kommer att vara:
• Akademiska och forskningsmässiga meriter
• Forskningsansökans potential för att kunna åstadkomma hållbara
förbättringar inom vård och omsorgssektorn.
• Den sökandes förståelse för kunskapsområdet
• Utvecklingspotential avseende ledarskap
Kontaktperson för ytterligare information:
Staffan Arvidsson, programchef
Tel. +46 (0)70 834 23 93
staffan.arvidsson@vinnvard.se
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