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Forskningssamverkan för kunskapsutveckling och
kompetensöverföring med Norge
Ärendebeskrivning
I det samarbete som inletts med den nya administrationen i det sammanslagna
Trøndelag utpekas forskning och utvecklingen av hälsa som ett av de starkaste
utvecklingsområdena där en samverkan kan generera positiva effekter för vårt eget
län. Det omfattar metodkunskapsutveckling samt behovet av att få tillgång till
kvalificerad information om en befolknings hälsotillstånd. Helseundersøkelsene i
Nord-Trøndelag (HUNT) samlar in enkätbaserad information, genomför
hälsoundersökningar samt biobanksmaterial för att forska på folkhälsa. Totalt har
120 000 personer medverkat till att hälsodata kan göras tillgängliga för etiskt
godkända forskningsprojekt. Detta gör HUNT till en mycket kvalificerad samling av
hälsodata och biobanksdata, också i ett internationellt perspektiv.
HUNT omfattar f.n. enbart befolkningsdata från Nord-Trøndelag. Därför genomförs
nu en förstudie med syfte att analysera möjligheterna att utöka undersökningen till
att omfatta även Sør-Trøndelag. I samband med detta har Region Jämtland
Härjedalen fått erbjudande om medverkan i förstudien. Förstudien avser även
belysa olika nivåer (komplexiteten) av insamlade data samt redovisa vilka
möjligheter och begränsningar i tolkningen detta medger. De olika nivåerna avser
vilka data som kan insamlas relaterat till kostnaden för desamma. Nivåerna
omfattar olika alternativ och kombinationer av metoder – enkäter, individuell
hälsoundersökningar samt biobanksdata – relaterat till olika åldersurval. Denna
förstudie innefattar därför en analys av etiska, tekniska så väl som ekonomiska
restriktioner för att genomföra en s.k. Mini-HUNT som komplement till den
fullvärdiga HUNT. Förstudiens underlag har efterfrågats inför de dialoger som
inletts mellan regeringsföreträdare och Region Jämtland Härjedalen avseende att få
möjlighet att bli testbädd för utvecklingen av en behovsstyrd vård i glesbygd.
En fortsatt extensiv samverkan med forskningsmiljöer i Trøndelag - Helse NordTrøndelag HelseForetakk - utgör en god grund för att attrahera forskning och
utveckling – dels av egen personal men även av och med externa intressenter. Att
kunna erbjuda stimulerande vidareutbildning samt handledning är essentiella
förutsättningar för att vara och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
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Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra samt finansiera medverkan i
förstudien av Mini-HUNT i Region Jämtland Härjedalen med 200 tkr inom
befintlig ram på Hälso- och Sjukvårdspolitiska avdelningen.
2. Regiondirektören får i uppdrag att ingå utökat intentionsavtal med Helse
Nord-Trøndelag HF om utökad forskning och kompetensutveckling baserat
på nuvarande samarbete.
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