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Inledning 

Mellan Region Varmland (RV) och Karlstads universitet (Kau) bar foljande avtal gallande 
forskningssamverkan traffats. A vtalet syftar till att verka for en breddad ocb fordjupad 
forskningssamverkan genom att partema tillsammans utvecklar klinisk ocb 
folkhalsovetenskaplig forskning for fomyelse av varmlandsk balso- och sjukvard. 

Strategisk avsikt 

Forskningssamverkan mellan Kau ocb RV etableras for satsning inom klinisk forskning. 
Klinisk forskning forutsatter vardens strukturer ocb resurser ocb bar som mal att losa 
obalsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till okad halsa (SOU 2009:43). 

A vsikten ar att bidra till utveckling av balso-ocb sjukvard ocb klinisk forskning genom att 
skapa okad langsiktigbet ocb tydliggora prioriteringar i samarbetet mellan medarbetare i RV 
ocb pa Kau. En okning av mojligbetema att delta i regionala, nationella och intemationella 
forskningsprojekt kan forvantas. Utover forskningssatsningama skapas ett forum for att 
utveckla samverkan mellan RV ocb Kau, kunskapsspridning ocb utveckling som belhet. 

I enligbet med de fem angelagna forskningsomradena i RV:s forskningsprinciper samverkar 
Kau och prioriterar satsningar inom: 

• Psykisk obalsa 

• Halsoframjande levnadsvanor 

• Jamlik balsa - sarbara grupper 

• V ardnivaer och vardformer 

• Langvariga sjukdomar - multisjukligbet 



Finansieringsmal och forutsattningar 

RV och Kau bidrar gemensamt for att skapa ekonomiska forutsattningar. Partema skall 
finansiera kliniska forskningsprojekt i samverkan. A vsikten ar att andra finansiarer knyts till 
satsningama sa att dessa far en bred, uthallig och vaxande finansieringsbas. En stravan ska 
alltsa vara att verka for ytterligare uppvaxling fran regionala, statliga och privata finansiarer 
nationellt samt fran EU:s fonder och program. Malet ar att satsningama som helhet ska 
inbringa extern rnedfinansiering lika stor som RV:s respektive Kau:s insats. 

Strategisk och operativ styrning 

For att sakerstalla och mojliggora att olika projekt och satsningar inom ramen for avtalet 
etableras en overgripande ledningsstruktur. Denna struktur bestar av en styrgrupp och en 
arbetsgrupp. Genom detta avtal ar RV och Kau overens om att delta i styrgrupp och 
arbetsgrupp pa lika villkor. Rektor pa Kau utser representanter fran Kau och Halso- och 
sjukvardsdirektor pa RV utser representanterna fran RV. 

Styrgruppen bestar av: 

• Rektor Kau 

• Halso-och sjukvardsdirektor RV 

• Dekan Kau 

• Forskningschef RV, sammankallande 

Styrgruppen fattar beslut i strategiska fragor utifran avtalsforklaringen, faststaller 
bedomningskriterier for projektansokningar och fordelning av projektmedel. Styrgruppen 
foljer upp projekt, halvtids-och slutvardering, satsningar och ekonomi pa en overgripande 
niva. 

Arbetsgruppen bestar av: 

• Dekan/amnesforetradare Kau 

• Forskningschef RV, sammankallande 

• 2 forskare/amnes:foretradare Kau 

• 2 forskare RV 

• Forskningsradgivare Grants and Innovation Office 

• Handlaggare 

• Controller 

Arbetsgruppen fungerar som ett beredande organ av beslut som fattas av styrgruppen och 
ansvarar for att utveckla och skapa forum for forskningssamverkan och sprida kunskap. 
Arbetsgruppen ansvarar for att utveckla kriterier for vetenskaplig bedomning och samverkan 
av projekt, administration av projektansokningar, uppfoljning av projekt och aktiviteter och 
bevakar mojligheter till medfinansiering. Arbetsgruppen rapporterar till styrgrupp. 

-



Ansokningar om projektmedel skall granskas av en prioriteringskommitte i enlighet med 
faststallda kriterier av styrgruppen. Prioriteringskommitten bor besta av 8 extema granskare 
med vetenskaplig kompetens pa docentniva. Ordforande i prioriteringskommitten utses av 
arbetsgruppen. Sammankallande och handlaggare i arbetsgruppen deltar som administratorer. 

Uppfoljning, arliga avstamningar och utvardering 

Arbetsgruppen sammanstaller arligen, med stod i underlag fran projektledare for pagaende 
projekt, en kort rapport om utfallet av projekt och samarbetet dar betydelsefulla tecken pa 
framgangar och resultat rapporteras. Utfallet av nedanstaende indikatorer rapporteras ocksa: 

• Uppfoljning av finansiering i projekten 

• Extern medfinansiering i projekten 

• Antal medverkande partners i projektsamarbeten 

Utover den arliga rapporteringen ska en halvtidsutvardering genomforas, 2021, samt en 
slututvardering i samband med avtalsperiodens utgang. 

Ansokningsprocess for projekt 

For att de olika projekten ska ge sa mycket effekt som mojligt och vara av gemensam 
strategisk betydelse sa ska alla ansokningar genomforas enligt en gemensamt utformad och 
fastlagd process. Varje enskilt projekt maste presentera en komplett projektplan med budget. 
Det enskilda projektet kan inga i storre ansokningar till fler finansiarer. Alla enskilda 
ansokningar ska godkannas av rektor pa Kau respektive verksamhetschef pa RV innan 
ansokan skickas till handlaggare via Research Web. 

Inkomna projektan ok:ningar skall varderas utifran vetenskapliga kriterier av arbetsgruppen. I 
forskningsprojektet skall minst en person fran varje part samverka. Projektanslag kan sokas av 
medarbetare fran Kau respektive RV eller med medarbetare verksamma vid enheter med ett 
avtalsbaserat samarbete med RV. Beviljade forskningsanslag utbetalas till huvud okandes 
arbetsenhet. 

Detta avtal innebar ingen garanti for finansiering, utan ska ses som ett planeringsunderlag for 
bada parter och pavisa en intention om okad prioritet och samverkan av relevant forskning 
och utveckling. 

Omforhandling och uppsagning av avtalet 

Detta avtal galler till och med 2023-12-31. Bada parter kan saga upp avtalet. 
Uppsagningstiden under avtalsperioden ar 1 ar. Eventuell uppsagning av beslutade projekt 
provas enligt villkoren i de aktuella projekten. Vid fortida uppsagning ska partema strava 
efter att minimera eventuella avvecklingskostnader. Den finansiella och innehallsliga ramen 
kan omforhandlas under perioden och nya prioriteringar kan goras. Fotllndlingar i 
prioriteringar och inriktningen av denna avsiktsforklaring kan dock endast ske efter dialog 
och overenskommelse mellan partema. 



A vgransningar for samarbetet 

Samarbetet avgransas till att galla utveckling inom de prioriterade forskningsomradena. 

A vtalet ar upprattat i tva exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
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