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F o U U I  P R I M Ä R  O C H  N Ä R A  V Å R D  |  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D S R E G I O N E N

Regionområdet FoUU primärvård tog ett steg och 
blev FoUUI primär och nära vård. Vi vill vara en 
resurs för offentliga och privata vårdgivare inom 
området, i exempelvis Närhälsan, Primör och 
Regionhälsan. Samarbetet med vårdgivarna i  
universitetssjukvård och utveckling av den nära 
vård som omställningen kräver, är av största vikt. 
De enheter som ingår i regionområdet är;  
Allmänmedicinskt centrum, FoUUI-centrumen i 
Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän, Skara-
borg och Södra Älvsborg samt Socialmedicinskt  
centrum.

Under 2021 tillkom det ökade volymer och  
nya uppdrag. På utbildningssidan ökade  
antalet ST-läkare och Bastjänstgöringen (BT) för 
läkare tillkom. Forskningsuppdraget utökades 
med att innovation tillfogades för att stärka 

universitetssjukvårdsenheterna (USVE) i primär-
vård och för att bli en resurs i den framväxande 
nära vården. Implementeringsstöd som funktion 
tillkom för att säkerställa att uppdaterade  
arbetssätt och vårdförlopp införs i primärvård. 
Förändringarna ledde till namnbytet så att alla 
uppdrag syns i vårt namn. 

Under 2022 kommer vi att arbeta vidare med 
uppdragens utveckling. Här i årsrapporten finns 
exempel på vad som hänt med utgångspunkt i 
uppdragen under 2021. 

Trevlig läsning

Sven Kylén, Tf. Regionområdeschef
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F o U U I  P R I M Ä R  O C H  N Ä R A  V Å R D  –  S T A T I S T I K  I  K O R T H E T
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F O R S K N I N G  –  E T T  E X E M P E L

Bättre hälsa i klimakteriet  
med kunskap och stöd

Lena Rindner disputerade vid Göteborgs  
universitet i ämnet kvinnors hälsa och klimak- 
teriet med avhandlingen ”Women’s health in 
midlife – a person-centered approach in primary 
care – effects on mental, somatic, and urogenital 
symptoms, and quality of life”. Avhandlingen  
har fått stor uppmärksamhet nationellt och  
internationellt samt har uppmärksammats i 
Socialstyrelsens rekommendationer ”Vård och 
behandling vid klimakteriebesvär i primärvården 
samt i den gynekologiska specialistvården”. 

Resultat från avhandlingen visar att det  
individuella personcentrerade samtalet om 
ämnen relaterade till klimakteriet och det  
normala åldrandet har en positiv effekt på lång 
sikt avseende hälsorelaterad livskvalitet samt  
förbättrar psykiska, fysiska och urogenitala 

symtom hos kvinnor i åldern  
45–60 år. Resultaten visar också 
att stressrelaterad ohälsa  
minskade med detta stöd från 
primärvård. 

Klimakteriet är en naturlig fas i livet och en 
tid av biologiska och psykosociala förändringar  
i kvinnans liv. Psykiska och stressrelaterade sjuk- 
domar är vanliga orsaker till besök i primärvården 
och långtidssjukskrivning hos kvinnor 45–60 år. 
Den studerade metoden utgår från en helhetssyn 
med ett personcentrerat och biopsykosocialt  
förhållningssätt. 

Avhandlingens resultat visar att metoden kan  
förbättra kvinnors hälsa och kan startas inom 
vårdcentralens ordinarie verksamhet i primärvård.  

2021
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U T B I L D N I N G  –  D E T  S T O R A  U T B I L D N I N G S U P P D R A G E T

FoU primär och nära vård
FoU primär och nära vård tillhandahåller kurser 
i forskningsmetodik som överensstämmer med 
målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin. 
Kurs Forskningsmetodik – en introduktion 8 hp 
(kurskod: MFM330) är en uppdragsutbildning 
från institutionen för medicin vid Göteborgs  
universitet. 

Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) arbetar  
med utbildning av ST-, BT- och AT-läkare,  
PTP-program för psykologer, olika former av  
verksamhetsförlagd utbildning för studenter  
från akademiska vårdutbildningar, YH- och 
omvårdnadsprogram. 

PUE har även egen kursverksamhet, Allmän- 
läkarkurser, som utvecklar, tillhandahåller och 
genomför kurser utifrån målbeskrivning för  
ST-läkare i allmänmedicin. Under året har 24  
kurser genomförts. 

PUE har i uppdrag att stödja och kvalitetssäkra 
den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken 
inom primär och nära vård. I början av året  
gjordes ett namnbyte som på ett tydligare sätt 
ska beskriva verksamhetens uppdrag och arbete.

Primärvårdens utbildningsenhet
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U T B I L D N I N G  –  D E T  S T O R A  U T B I L D N I N G S U P P D R A G E T

Nytt på PUE
I juli infördes BT i Sverige vilket innebär att legiti-
merade läkare som inte gjort svensk AT ska inleda 
ST med BT. PUE ansvarar för kvalitetssäkringen av 
primärvårdsavsnittet inom BT som utgörs av minst 
tre månaders handledd tjänstgöring på vårdcentral.

En ny användarvänlig hemsida har publicerats. 

– Jag hoppas att våra besökare ska få en bra  
upplevelse på den nya sidan och hitta den  
information de söker, säger primärvårdens 
utbildningschef. 

Projektet Strukturerade läraktiviteter som studie- 
rektorerna för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) tidigare inlett har under året övergått i ett 
kontinuerligt utvecklande av nya läraktiviteter 
samt en fortsatt implementering i verksamheterna.

– Vi ser att både handledare och studenter efter- 
frågar läraktiviteterna och ser dem som ett stöd 
i lärandet, säger VFU-studierektor i Skaraborg.

Under året har cirka 100 nya ST-läkare påbörjat 
sin specialiseringsutbildning i allmänmedicin  
och i slutet av året var antalet ST-läkare under 
utbildning 636 st.
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U T B I L D N I N G  –  D E T  S T O R A  U T B I L D N I N G S U P P D R A G E T

Allmänmedicinskt centrum
Allmänmedicinskt centrum (AMC) har haft ett 
spännande, men också turbulent, år med ett extra 
stort åtagande i form av planering och arbete 
med kurser i och med att läkarutbildningen helt 
läggs om.

Forskningsmässigt har en del projekt fått läggas  
i malpåse på grund av covid-19 men mycket  
forskning har ändå kunnat bedrivas. Den sociala 
isolering som covid-19 har påtvingat oss har varit 
en påtaglig stressfaktor men samtidigt också 
tvingat fram nya arbetsformer, varav en del av 
dessa sannolikt kommer att vara kvar. 

AMC har nyrekryterat två nya universitetslektorer 
samt en utvecklingsledare för att möta de ökade 
behoven och ser fram emot att de börjar hos oss 
under våren 2022. 

Socialmedicinskt centrum
Socialmedicinskt centrum (SMC) bedriver i huvud-
sak handledning, forskning och undervisning på 
läkarprogrammet inom området Socialmedicin. 
Parallellt med undervisning/kursledning på det 
tidigare läkarprogrammet (5,5 år) fortgår arbetet 
med det nya 6-åriga läkarprogrammet som initie-
rades och trädde i kraft under 2021. Handledning 
av ST-projektarbeten samt examination av exa-
mensarbeten på läkarprogrammet sker löpande. 

Forskning bedrivs med fokus på sociala och  
psykosociala determinanter för hälsa, levnads- 
vanor och dess effekter på hälsa, men även  
studier av skillnader i hälsa samt konsekvenser  
av ohälsa. Flera av dessa studier bedrivs utifrån 
ett livsförloppsperspektiv.
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U T V E C K L I N G

Universitetssjukvård
USV-enheter i Västra Götalandsregionen (VGR) 
ska bidra till utvecklingen av framtidens hälso- 
och sjukvård. USV-enheterna ska arbeta för att 
snabbare nå medicinska genombrott som kan 
omvandlas till tidigare diagnoser och effektivare 
behandlingar.

USV ställer särskilda krav på organisations-
utformning, vetenskapligt ledarskap, infra-
struktur och finansiering. Regioner som ingår 
avtal med en privat vårdgivare ska säkerställa  
att utbildning och forskning kan utföras med  
hög kvalitet även hos den vårdgivaren.

Alla vårdcentraler som bedriver läkarutbildning 
ingår i en universitetssjukvårdsenhet (USVE) och 
inom primärvården i VGR finns det fyra USVE. Det 
är de fyra FoUUI-centrumen som tillsammans med 

Allmänmedicinskt Centrum vid Göteborgs uni-
versitet är navet för USVE. Det är en geografiskt 
avgränsad miljö där FoUUI-centrum samverkar 
med andra aktörer för att uppfylla Socialstyrel-
sens kriterier för att godkännas som USVE.

Kriterierna delas upp i fyra huvudsakliga områ-
den: forskning, utbildning, sjukvårdsutveckling 
och infrastruktur.
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U T V E C K L I N G

Kunskapsorganisationen
Många av FoUUI:s chefer och medarbetare har 
engagemang i kunskapsorganisationen där strävan 
är att finna bästa tillgängliga kunskap. 

Sveriges regioner skapar, med stöd av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), ett gemensamt  
system för att styra kunskap. Målet är att vård- 
personal ska få ett bättre kunskapsstöd vid 
behandlingar, att patienter upplever en ökad  
kvalitet och att vården ska bli mer jämlik.

Arbetssättet innebär att mer kunskapsunderlag tas 
fram gemensamt på nationell nivå så att ett större 
fokus regionalt kan läggas på implementering och 
förbättringsarbete.

Inom VGR finns 25 regionala programområden 
och ett regionalt primärvårdsråd där FoUUI repre-
senteras genom olika roller. Det regionala primär-
vårdsrådet ansvarar inte för specifika diagnoser. 

Primärvårdsrådet deltar och samverkar med natio-
nella och regionala programområden, arbetsgrup-
per och processteam.

De regionala teamen kopplas till lokalt process- 
arbete i vårdverksamheten. Samverkan sker även 
på sjukvårdsregional nivå samt med kommunerna  
i Västra Götaland via VästKom. 

På systemets alla nivåer eftersträvas patientmed-
verkan. I de regionala processteamen ska patient- 
och/eller närståenderepresentanter finnas med som 
ordinarie medlemmar. Det är i mötet mellan vård-
personal och patient som förändringen sker och 
värdet skapas. Där det avgörs det hur effektivt och 
ändamålsenligt kunskapsarbetet är på alla nivåer.

FoUUI primär och nära vård har en särskilt för- 
djupad koppling till implementeringsuppdraget  
läs mer på sid. 13.
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I N N O V A T I O N

Nytänkande 
FoUUI primär och nära vård vill skapa ett ökat  
och mer systematiskt stöd för forskning och  
innovation för att möta nuvarande och framtida 
utmaningar inom vården och för våra patienter. 
VGR ska vara nationellt ledande vad gäller  
innovation och forskning inom primär och nära 
vård. 

Det treåriga projektet ”Basstruktur för innovation 
och forskning inom primär och nära vård” starta-
des 2021 inom ramen för FoUUI primär och nära 
vård. De fyra lokala FoUUI-centrumen samverkar 
och bildar noder/centra med vårdenheterna. Här 
ska medarbetare, patienter, akademi och företag 
kunna samarbeta och genomföra innovation och 
forskning.

Ett delprojekt är att skapa ”en väg in” för  
projekt- och studieförfrågningar. Studenter,  
forskare, utvecklare och företag behöver få  

snabb kontakt/besked om möjligheter som finns 
att komma in i verksamheterna för att utföra  
olika studier. 

FoUUI behöver också bättre kunna kartlägga  
vilka projekt, undersökningar, studier som det 
finns intresse av att driva och genomföra, knutet 
till en digital lösning. Under 2022 kommer  
innovationsledare och forskningsledare att  
undersöka möjligheter till samverkan mellan 
FoUUI och vårdenheterna och bilda lokala noder. 
Ett arbetssätt ska testas, utvecklas och utvärderas 
under de komman-
de två åren. 
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I N N O V A T I O N

Föräldraresan
Föräldraresan är ett digitalt verktyg för trygghet i 
föräldraskapet, ett sätt att främja folkhälsan.

Helena Loréns innovationsprojekt har befunnit 
sig i fas ett; behov och planering. Genom de olika 
stegen i innovationsprocessen får man en större 
förståelse för att planeringen måste få ta tid, 
både att identifiera behovet/problemet men  
också att hitta olika kompetenser och bilda en 
grupp som ska arbeta med innovationen samt  
att lägga tid på omvärldsanalys. Det har varit 
värdefullt med regelbundna möten med innova-
tionscoach samt att få diskutera olika praktiska 
och regulatoriska aspekter med IT-strateg och 
Stöd och behandlingsplattformen (SOB). På det 
viset lär man sig mycket under resans gång och 
blir mer klar över hur man kan skapa förutsätt-
ningar för en bra grund att gå vidare med.

Testbädd på vårdcentral
Närhälsan Färgelanda vårdcentral har sedan  
2019 byggt upp en testbädd som syftar till att 
utveckla kontaktytor till såväl näringsliv som 
offentlig verksamhet, samtidigt som framtagna 
innovationer utgår från faktiska behov inom  
primärvården. Samarbete med Högskolan Väst 
och FoUUI möjliggör att innovationernas använ-
darvänlighet kan utvärderas på ett vetenskap-
ligt sätt. Test har bland annat skett av digitala 
verktyg vid minnessvikt och svårläkta sår. Just 
nu testimplementeras en regional riktlinje för 
patientkontrakt. Vårdcentralen bedriver även 
medarbetardrivet innovationsarbete i tvärprofes-
sionella grupper där medarbetarnas idéer tas till 
vara för att utveckla lokala rutiner.
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I M P L E M E N T E R I N G S S T Ö D

Implementeringsuppdraget
Inom kunskapsorganisationen berörs primär-
vården av alla nya kunskapsstöd som tas fram 
och som ska komma till nytta i varje möte med 
patienten. Ett stort antal nya kunskapsstöd ska 
implementeras och nå ut till samtliga vårdenheter 
inom vårdval, samt Regionhälsans många mottag- 
ningar. I maj fick FoUUI primär och nära vård  
uppdraget att utveckla: 

• stöd för implementering av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp (PSV) 

• organiserad utbildning riktad till medarbetare 
i primärvården 

• stöd för att göra PrimärvårdsKvalitet till det 
självklara verktyget för kvalitetsutveckling i 
primärvård

• samordna och sprida satsningar i primärvård 
på ett strukturerat sätt. Ett PSV för höftleds- 
artros – primärvård har varit implementerings-
stödets pilotprojekt. 

Implementeringsstödet har utvecklats i samråd 
med regionalt processteam för höftledsartros, 
regionala primärvårdsrådet, representanter för 
införandeansvarig för vårdförlopp inom primär-
vård och representanter för regional samordning 
av kunskapsstyrning. 

En modell har tagits fram och i oktober fanns 
en projektledare på plats tillsammans med ett 
tvärprofessionellt team med forskningsbakgrund 
samt kommunikationsstöd  
av två FoU-koordinatorer. 

Implementeringsstödet kommer att utveckla 
arbetssätt för nya PSV som ska implementeras 
och där nyttogörande av kunskapsstöd och nya 
arbetssätt kan ge näring till lärande samt ge 
inspiration till innovativa idéer som prövas,  
utvärderas och skapar ny kunskap.
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F O R S K N I N G S P L A T T F O R M  –  D E N  N Y S T A R T A D E  O M  I N N O V A T I O N  &  O R G A N I S A T I O N

FoU primär och nära vård organi-
serar forskningsplattformar  
för att samla och stärka forsk- 
ningen inom ett begränsat  
område. Målet är att kartlägga 
vilka som har liknande forsknings-

inriktning, skapa kontaktytor samt stödja var- 
andra i arbetet med att söka externa anslag. 

Forskningsplattform  
Innovation & Organisation (#RIO) 
Kommer att ha ett nära samarbete med 
övriga forskningsplattformar då flera  

av forskarna även är aktiva i andra plattformar 
vars projekt ofta också berör innovation och 
organisation. Deltagandet i plattformen gör det 
möjligt att skapa nätverk för att öka möjlig- 
heter till att söka medel till forskningsprojekt.  
Det pågår många projekt i VGR där ny teknik och 
nya produkter testas och forskningsplattformen 
blir då en viktig arena för diskussion om hur  

olika projekt, vetenskapligt kan utvärderas  
för att skapa en säker och god vård som utgår 
från evidens. 
Plattformens syfte är även att knyta ihop inno- 
vation och forskning och att ge möjlighet att 
utöka utbytet mellan FoUUI och primärvårdens 
verksamheter. Som gemensamma nämnare finns 
innovationer, organisering, implementering,  
förändrings- och förbättringsarbete, digitalisering 
och processer, arbeten som är till gagn för patien-
ter och personal. 
Utifrån ett uppdrag från Regionhälsans ledning 
avseende effekthemtagning har en arbetsgrupp 
inom plattformen tagit fram ett förslag på ett 
FoUUI-projekt som avser digitaliseringens  
påverkan på antalet patientkontakter och  
arbetsmiljö för vårdpersonalen. Doktorand- 
föreläsning om uppbyggnad av testbädd i  
Färgelanda ”Innovation genom samverkan inom 
offentlig primärvård” har genomförts under året. 

F O R S K N I N G S P L A T T F O R M A R
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F O R S K N I N G S P L A T T F O R M A R

Kroniska sjukdomar med risk 
för hjärtkärlkomplikationer 
(#RECASC) 
Berör stora grupper av patienter 

såsom de med högt blodtryck, diabetes, KOL  
och fetma.  
Plattformen samlar forskare från primärvården 
med olika professioner, från predoktorand till 
professor. Under året har digitala seminarier,  
en disputation, ett halvtidsseminarium och en 
doktorandregistrering genomförts. 

Infektionssjukdomar och  
antibiotikaresistens (#MIDAR) 
Har ett brett nationellt och  
internationellt samarbete. Inom  

plattformen bedrivs ett flertal studier kring  
diagnostik och behandling av infektioner i  
primärvård, antibiotikaresistens och covid-19.  
Två nya doktorander antogs under 2021, det  
är nu sex doktorander knutna till plattformen.

Muskuloskeletal hälsa  
(#REMUSC) 
Har en tvärvetenskaplig inriktning, 
där personer med olika professioner 

och akademisk grad ingår för att utveckla om- 
rådet och nya generationer forskare. Nya projekt 
har startats upp, andra har pausat p.g.a. pande-
min. Vi har deltagit i digitala konferenser och 
publicerat ett 20-tal artiklar i vetenskapliga  
tidskrifter.

Psykisk hälsa (#primpsyk) 
Består av juniora och seniora forska-
re inom området psykisk hälsa med 
professioner såsom läkare, sjuksköter-

skor, dietister och psykologer. Under året har flera 
projekt publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 
Plattformen verkar för att driva kunskapsutveck-
lingen, öka den kritiska massan av goda forskare 
i primärvården samt att skapa samarbeten mellan 
universitet, region och forskare.
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F O L K T A N D V Å R D E N  F o U  –  V Å R  V I K T I G A  S A M V E R K A N S P A R T N E R

Folktandvården FoU
Folktandvården (FTV) FoU forskar för framtidens 
tandvård, ofta tillsammans med Institutionen  
för odontologi vid Göteborgs universitet.  
Forskningen ska komma till nytta i den kliniska 
vardagen, leda fram till nya behandlingsmetoder 
och utveckla framtidens tandvård. FTV samarbe-
tar med FoUUI primär och nära vård bland annat 
genom att det vid varje FoUUI-centrum finns en 
FoU-ledare från FTV. Under året har FTV haft  
cirka 80 pågående forskningsprojekt i både  
allmän- och specialisttandvård. 

Exempel på projekt i samverkan:

Muntorrhet
Är muntorrhet en missad diagnos i primärvården? 
Kartläggning av muntorrhet utifrån ålder, kön, 
sjukdomar, regelbunden medicinering och mun- 
torrhetsgrad för patienter från 18 år som söker 

primärvård i VGR. Studiens resultat skulle kunna 
upplysa om hur vanligt problemet är och på sikt 
kunna leda till ändrade riktlinjer. 

TAIK – tandhygienist i kommun
Ett interventionsprojekt med syfte att förbättra  
äldres munhälsa Vid sviktande allmänhälsa risk- 
erar munhälsan snabbt att raseras. För att säkra 
äldres munhälsa och skapa nya arbetssätt utvär-
deras TAIK projektet, ett projekt där tand- 
hygienister arbetar som munhälsokonsulter i  
fyra kommuner inom VGR.

Osteoporos
Prognostiskt värde av odontologisk röntgen vid 
skattning av benskörhet och risk för benfraktur 
är en studie med syfte att bedöma underkäkens 
benmönster via en tandröntgen och analysera om 
detta benmönster kan predicera osteoporos.

S A M V E R K A N
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S A M V E R K A N

Exempel på samverkan
Allmänmedicinskt centrum 
vars huvuduppgift är verksamhetsförlagd utbild-
ning i primärvård för läkarstudenter. I detta 
uppdrag samverkar AMC med Primärvårdens 
utbildningsenhet, större delen av regionens 
vårdcentraler samt avdelningen för Samhälls-
medicin och Folkhälsa vid Göteborgs universitet. 
Forsknings mässigt samarbetar vi med andra  
universitet i ett flertal länder inklusive flera  
svenska universitet.

Socialmedicinskt centrum 
har under året bedrivit samverkan med Göte-
borgs universitet via kursledning och under-
visning på Läkarprogrammet. SMC har även 
forskningssamarbete med Göteborgs universitet, 
Lunds universitet, Umeå universitet, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset samt Registercentrum Västra 
Götaland.

Primärvårdens utbildningsenhet 
driver i samverkan med Älvpraktikens vårdcentral 
en utbildningsmottagning inom gynekologi med 
målet att tillhandahålla fler utbildningsplatser. 
Blivande specialister i allmänmedicin handleds av 
specialistläkare i gynekologi. Tolv ST-läkare har 
genomfört eller påbörjat sin sidotjänstgöring vid 
utbildningsmottagningen.

”Randningen har varit otroligt lärorik. Det är  
ett bra upplägg på mottagningen, jag har fått  
ett fantastiskt fint och pedagogiskt stöd” säger 
en ST-läkare som gjort sin sidotjänst på mottag-
ningen under året. 
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S A M V E R K A N  –  E X E M P E L  P Å  S A M V E R K A N 

Många aktörer i samverkan
FoUUI samverkar med olika aktörer nationellt och internationellt, regionalt med universitet och  
högskolor samt med andra förvaltningar inom VGR, framför allt med Folktandvården och Närhälsan. 
Några exempel från året är:

Fyrbodal 
– kurs Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare 
samarrangerades med NU-sjukvårdens FoU-enhet. 
Genom Hälsoakademin Väst samverkar Högskolan 
Väst, Närhälsan, NU-sjukvården och Regionhälsan 
i olika forsknings-, innovations- och utvecklings-
projekt. 

Göteborg & Södra Bohuslän 
– tillsammans med Linköpings universitet bedrivs 
flera doktorandprojekt rörande sexuell hälsa. 
Vidare har enheten nationell samverkan i ett  
nätverk för FoU med Region Stockholm, Örebro, 
Kronoberg, Skåne och Östergötland. 

Skaraborg 
– Nätverk för Hälsoforskning har startats tillsam-
mans med FoU Skaraborgs sjukhus och Högskolan 
i Skövde. Syftet är att skapa en kontaktyta för 
disputerade forskare från verksamheterna. Ett 
första möte hölls i oktober där flera samarbeten 
initierades för att fortsätta under 2022.

Södra Älvsborg 
– Forskningsnätverket för god och nära vård, 
KomFoU, blev en ny kontakt under året. Uppdrag 
inom kunskapsstyrningen har gett nya kontakter 
och samverkan med Göteborgs universitet har 
stärkts genom fler adjungerande medarbetare.
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Kontaktuppgifter
FoU primär och nära vård Fyrbodal
Vänerparken 15 A, Vänersborg 
fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se 

FoU primär och nära vård Göteborg  
och Södra Bohuslän
Kungsgatan 12, våning 6, Göteborg  
fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se 

FoU primär och nära vård Skaraborg
Regionens hus Stationsgatan 3, Skövde  
fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se 

FoU primär och nära vård Södra Älvsborg
Sven Erikssonsplatsen 4, Borås  
fou.primarvard.salvsborg@vgregion.se

Allmänmedicinskt centrum
Arvid Wallgrens backe, hus 7, 405 30 Göteborg

Socialmedicinskt centrum
Arvid Wallgrens backe, hus 7, 405 30 Göteborg 

Primärvårdens utbildningsenhet
För kontaktuppgifter se PUE:s hemsida  
www.vgregion.se/f/regionhalsan/primarvardens-utbild-
ningsenhet/om-oss/kontakt/ 

Läs mer om oss på våra webbplatser
www.vgregion.se/fou-primarvard

www.vgregion.se/pue

Under år 2022 kommer webbplatser att skapas för 
AMC och SMC.



FoUUI primär och nära vård 
– Forskning, Utbildning, Utveckling, Innovation 
och Implementering i primär och nära vård. 

Vi arbetar med kunskapsskapande, nytänkande 
och lärande på; Allmänmedicinskt centrum,  
Socialmedicinskt centrum, Primärvårdens utbild-
ningsenhet och FoU primär och nära vård. Vi  
har lokala mötesplatser på FoUUI-centrumen i  
Göteborg/Södra Bohuslän, Fyrbodal, Skaraborg 
och Södra Älvsborg. 

Tillsammans med vårdverksamheterna och  
Göteborgs universitet bildar vi universitets- 
sjukvårdsenheter (USVE).

PUE Södra Bohuslän

FoUUI-centrum Södra Älvsborg

FoUUI-centrum Fyrbodal

FoUUI-centrum Skaraborg

FoUUI-centrum Göteborg

Allmänmedicinskt centrum 
Socialmedicinskt centrum
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