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Verkställighetsbeslut
Datum 2019-02-28
Diarienummer RS 2019-00589

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Hälso- och sjukvård
Handläggare: Jan Kilhamn
Telefon: 0700-852597
E-post: jan.kilhamn@vgregion.se

Uppdragsbeskrivning för forskningsaktiva i Västra
Götalandsregionen avseende projektdatabasen FoU
i VGR

Beslut
1. Regiondirektören godkänner uppdragsbeskrivning för forskningsaktiva i
Västra Götalandsregionen.
2. FoU-chef hälso- och sjukvård får i uppdrag att följa upp tillämpningen av
uppdragsbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet
För att samla information om den forskning som bedrivs i Västra
Götalandsregionen (VGR) används projektdatabasen FoU i VGR
www.vgregion.se/fouivgr. I denna ska de forskningsaktiva löpande registrera och
uppdatera information om sina forsknings-, utvecklings- eller
kvalitetssäkringsprojekt. Databasen är publik, det är därför viktigt att texten skrivs
på ett sådant sätt att även de som saknar specialkunskaper förstår.

Anledning till att registrering och uppdatering i projektdatabasen
FoU i VGR är viktig:
Forskningsanslag är konkurrensutsatta, både nationellt, regionalt och lokalt
och därmed är det av stor vikt att synliggöra forskning (t.ex. ALF- och TUAmedel, medel från regionalt och lokala FoU-råd).
 Den bidrar till en samlad bild över forskningsproduktionen i VGR.
 Projektdatabasen FoU i VGR underlättar att forskningsresultat sprids till
organisationer och allmänhet.
Projektledare får möjlighet att sprida sina resultat genom projektdatabasen
samt hitta samarbetspartners.
Forskargrupper kan bildas som i sin tur genererar möjligheter till ansökan om
större forskningsanslag.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se

Forskningsaktiv är en person som:
 Är anställd inom VGR, vid enhet som har vårdavtal med VGR eller fått forskarmedel
eller lön från VGR
och
 bedriver forskning relaterat till patienter (inklusive embryo, genforskning, djurförsök
och annat material) eller befolkning

Forskningsaktivas ansvar
För att uppgifterna i projektdatabasen FoU i VGR ska vara tillförlitliga är det
obligatoriskt att den som är forskningsaktiv själv registrerar, kontrollerar och
uppdaterar sina uppgifter. Gäller i synnerhet:
1. Mitt personkort
 Basuppgifter
- kontaktinformation (arbetsrelaterade uppgifter)
- yrkesexamen
- akademisk grad
- tjänstetitel
 CV
- arbetslivserfarenhet (viktigt att i CV registrera nuvarande arbetsplats då
detta är sökmotor vid utdrag av forskningsredovisning)
- publikationer; vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel,
konferensbidrag, relevanta C- och D- och masteruppsatser (se text under
rubrik Forskningsaktiv är en person som:)
2. Registrering av forskningsstudier (projektarbeten)
Alla forskningsstudier (projektarbeten) i VGR ska registreras. För stora ramprojekt,
avhandlingar och projekt som bygger på varandra gäller att den övergripande
forskningsplanen (vid avhandling menas här ramen) registreras och att de väl
avgränsade ingående projekten registreras var för sig. Samtliga enskilda
arbetsplatser som medverkar i projektet ska registreras som involverade
arbetsplatser. Alla projektregistreringar ska hållas uppdaterade under arbetets gång
och ska vid avslut kompletteras med resultat.

Kontakt:
Vid behov av stöd kontaktas FoU-guiden i aktuellt område:
www.vgregion.se/fouivgrfouguider
För teknisk support kontaktas Minso Solution AB: support@researchweb.org

Beslutsunderlag


Uppdragsbeskrivningen har utarbetats inom Brukarrådet för FoU-guider
och tillstyrkts av Regionala FoU-rådet.

Datum för beslut: 2019-02-12
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Beslutet skickas till




Jan Kilhamn
Gun Rembeck

