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Joakim Dillner, Inst. för Laboratoriemedicin,
Sabine Koch, Inst. för LIME,
Brjánn Ljótsson, Inst. för Klinisk neurovetenskap,
Marie Löf, Inst. för biovetenskap och näringslära

För kännedom:
Berörda prefekter och administrativa chefer

Tilldelning av medel för Core Facilitet inom eHälsa 2018-20
Den strategiska satsningen på vårdvetenskap vid Karolinska Institutet (KI) och
Umeå Universitet (UmU) finansieras sedan 2010 med medel från Vetenskapsrådet
till och med 2019 (får disponeras t.o.m 2020) och genomförs i syfte att stärka och
utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamhet.
Forskning inom det Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) bedrivs i
nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten i landsting och
kommun. Den aktuella forskningen inom SFO-V präglas av utveckling av nya
insatser för att möta framtidens utmaningar inom fyra specifika strategiska
forskningsområden, varav eHälsa är ett.
Syftet med SFO-Vs utlysning av medel för core faciliteter var att tillskapa en
infrastruktur som erbjuder tjänster som kan vara till stor nytta inom vårdvetenskap,
men också tillgängliga för samtliga forskare vid KI, för vård- och
omsorgsverksamheter samt för externa klienter.
SFO-Vs ledningsgrupp beslöt 2018-04-23 att tilldela Joakim Dillner, Sabine Koch,
Brjánn Ljótsson och Marie Löf medel (inklusive INDI mm) om
4 920 741,- för 2018
3 932 296,- för 2019
2 944 749,- för 2020
för att etablera en core facility i eHälsa fr.o.m. 1 maj 2018. Medlen kan senast
disponeras 31 december 2020. Medlen utbetalas 1 g/år och belastar SFO-Vs projekt
H187008182.
Medelsmottagarna har som särskild uppgift att aktivt marknadsföra core facilitetens
tjänster till vårdforskare, som också ska utgöra merparten av klienterna. Kontinuerlig
rapportering av core facilitetens verksamhet ska ske i det system som för närvarande
är under upphandling och som från nästa årsskifte blir gemensamt för samtliga KIs
core faciliteter. I klientavtal ska anges att den som använt core faciliteten ska tacka
SFO-V i de publikationer som blir resultatet av användandet av dess tjänster. Core
facilitetens styrgrupp ska sammaträda minst en gång per kvartal och representant
utsedd av SFO-V ska ingå. Medelsmottagarna förväntas bidra till SFO-Vs
verksamhet genom t.ex. medverkan vid seminarier, work-shops mm.
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Bifogar utdrag ur SFO-Vs protokoll 2018-04-23, § 9 Core Facility 2018-20.
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Direktor SFO-V

