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Mer vård
utanför 
sjukhus

Dagens studenter,
framtidens 
medarbetare

Ökad kvalitet 
mer patient-
säker vård

Forskning i 
primärvården 
- nätverk 

Lärande i 
arbetslivet, 
Konkurrera 
med kunskap 

Patientcentrerad 
vård, ny lag,
ny teknik

Därför
behövs
akademiskt 
förhållningssätt
i primärvården

Informerad 
och integrerad
patient



Vad menar vi med AVC?
Vem är akademisk?



Akademiskt stöd 
i Stockholms län



En kombination av uppdragen 

Förbättringsstrategi – ur vårdens perspektiv 

Primärvård Forskning Utbildning

Akademisering

Akademi = vetenskapligt samfund, sällskap, societet, 
högskola, universitet, undervisningsanstalt



AVC i Stockholms läns landsting
en viktig länk mellan akademi och primärvård

Start 2011 med 4 AVC
Ytterligare 4 AVC 2015



Den stora frågan är:

Ger kombinationen av uppdragen att bedriva 
primärvård, forskning och utbildning avtryck i 
primärvårdens vardag och ytterst för patienten?

Primärvård Utbildning Forskning 



Primärvård
+
Forskning
+
Utbildning

Förbättring, kvalitet effektivitet
Rekrytering
Goda lärandemiljöer

Primärvård

Utbildning 

Forskning 



Ja,

Integrering av klinik, forskning och utbildning har sannolikt en 
påverkan på praktiken.

Men,

Vad vi fyller det med, hur vi ser på syftet?
Hur vi gör det, var det sker och under vilka omständigheter 
kommer sannolikt att spela en roll för vilken påverkan det blir.

Primärvård Utbildning Forskning 



Det är stökigt!



Primärvård
+
Forskning
+
Utbildning

Förbättring, kvalitet effektivitet
Rekrytering
Goda lärandemiljöer

Arbetsmiljöproblem
Minskat förtroende för akademi
Oattraktiv arbetsplats
Svaga lärandemiljöer

Innehåll, Sammanhang och Process
Kan leda till:

Kan leda till:

Primärvård

Utbildning 

Forskning 



I. Factors influencing early stage healthcare–
academia partnerships

II. The role of first line managers combining 
healthcare, research, and educational 
assignment

III. A case evaluation study of healthcare-
academia partnerships

Academisation in
primary healthcare?

Unfolding the complexity of healthcare
academia interface

Håkan Uvhagen
HT 2018

Hur kan vi bättre förstå?



Idéer och intresse 
Tidigare forskning

FHS
Strategier och policy
Ekonomi

Framtidens hälso-och sjukvård

Praktik i förändring bygger på:

Kontext, samhälle

Tidigare forskning

Patientens behov
Vårdens, individens 
och gruppers behov

Idéer och intresse

Omvärlden 
Samhälle
Sammanhang

Möjlighet att utvecklas 
tillsammans med andra



Avtryck i praktiken, AVC?
Kan bidra till:

 Nätverkande – kliniker – universitet – professionellt, interprofessionellt
 Fokus på utbildning, ett första steg
 Fler studenter, studentledda mottagningar, IPL, 
 Fler AKA, lärare i kliniken
 Nya ögon öron får oss att skärpa oss
 Senaste kunskapen via studenter
 Attraktivare primärvård
 Mer variation i vardagsarbetet, klinik, undervisning och forskning
 Ökat förtroende för forskning när den kommer till nytta
 Starkare lärandemiljöer, viktigt för fortbildning
 Konflikt mellan krav på produktion kontra FoU
 Utmanar arbetsmiljön



Vad är viktigt att fundera över?

 Dialog - ”vad menar vi ” och ”varför”
 Prata om syfte(-n) med uppdraget
 Få ihop den kliniska- och forskningsagendan
 Hitta nya roller- akademi och praktik
 Hur forskning bedrivs spelar roll
 Bygg relationer och tillit
 Tar tid – ge tid 
 Akademins tidsperspektiv - praktikens tidsperspektiv
 En person som driver och är tillgänglig i praktiken
 Integrera FoUU in i den dagliga vården, inte vid sidan om
 Lärandemiljöer (lokaler etc.)
 Utbildning kan ge fördelar för att närma sig forskning
 Forskning är positivt för fortbildning



Utmaningar när akademi möter klinik

 Traditioner och kultur
 Tid
 Ledarskap
 Ekonomi
 Lokaler
 Kursplaner
 Teknikutveckling 
 Synen på varandra och oss själva
 Attraktionskraft
 Politik – stat, landsting, kommuner, fack, m.fl.



Forskning (akademi) 
måste kommuniceras!

All forskning måste tolkas, 
förstås, och anpassas i sitt 
sammanhang.

Och visa på nytta.



Sammanfattning
 Integrering av klinik, forskning och utbildning ger påverkan
 Vad, hur, var och under vilka omständigheter har betydelse för vilken påverkan
 Ogenomtänkt kan kombinationen bidra till motsatt effekt
 Ta höjd för komplexiteten/stökigheten
 Inspireras av andras erfarenheter
 AVC har givit oss erfarenheter som vi gärna delar – do´s and dont´s
 Primärvård är multiprofessionellt, forskning behövs från olika professioner och 

discipliner
 Tydliggör ledarskapet – klinik och forskning
 Kanske handlar det mer om ett Akademiskt förhållningssätt? 

– nyfiken, ödmjuk, analysera och reflektera i vardagen



Tack !
eva.henriksen@sll.se
hakan.uvhagen@ki.se

www.akademisktprimarvardscentrum.se

 Forskning, utveckling och utbildning är stökigt men kul!
 Finn arbetsglädjen – var generös! 
 Det blir inte alltid perfekt – men det ger erfarenheter och nya 

idéer.

mailto:eva.henriksen@sll.se
mailto:hakan.uvhagen@sll.se
http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
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