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Uppdragsbeskrivning Forum Uppsala-Örebros
Juristnätverk
Ett sjukvårdsregionalt juristnätverk har bildats där Forum Uppsala-Örebro samordnar och
bjuder in till nätverksträffar. Representanter från nätverket deltar regelbundet i
Vetenskapsrådets (VR) nätverksmöten sedan 2017 och ett första fysiskt möte inom Forum
Uppsala-Örebros nätverk hölls 10/5 2019. Uppdrag och syfte med nätverket omfattar:
Regeringen har gett Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att genom nationell
samordning stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.
Detta genom etablerandet av Kliniska Studier Sverige där VR samverkar med
Sveriges sex sjukvårdsregioner och deras regionala noder. Forum UppsalaÖrebro är den regionala noden i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion.
Det nationella juristnätverket samordnas av VR och består av representanter från
regionala noderna och träffas två gånger per år. Nätverkets fokus är att diskutera
juridiska frågeställningar av övergripande nationellt intresse som uppstår inom
klinisk forskning och kliniska studier.
Det regionala juristnätverket inom Forum Uppsala-Örebro består av
representanter från de sju regionerna samt de två universiteten och träffas två
gånger per år. Nätverkets uppdrag är att samordna, vägleda, rekommendera och
handlägga remisser som omfattar juridiska spörsmål samt att utveckla
sjukvårdsregionalt harmoniserade rutiner, styrdokument och juridiska
bedömningar. Dessutom ingår i uppdraget att bereda sjukvårdsregionala frågor
inför de nationella juristmötena på VR samt fortlöpande förankra arbetet med LG.
I syfte att skapa samsyn och transparenta arbetssätt i juridiska bedömningar när det gäller
klinisk forskning och kliniska studier kommer juristnätverket att skriva fram regiongemensamma rutiner och styrdokument. I ett första steg kommer nätverket att fastställa inom
vilka områden dessa behov föreligger och sedan att inventera vilka av dessa dokument som
redan finns framtagna i våra regioner. Därefter kommer beslut att fattas om vilka dokument
som kan göras regiongemensamma samt vilka ytterligare rutiner och styrdokument som
behöver skrivas fram. Framskrivandet av rutiner och styrdokument kommer att förankras med
Forum Uppsala-Örebros Ledningsgrupp (de regionala FoU-direktörerna/cheferna) efter vilken
en arbetsfördelning mellan regioner och universitet görs. Rutiner, styrdokument och juridiska
bedömningar som diskuterats inom juristnätverket kommer fortlöpande att presenteras för
Ledningsgruppen som ombeds godkänna dokumenten som lämpliga att implementeras inom
sjukvårdsregionen.

