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Planering av kommande sammanträden
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Inbjudningar till kurser och konferenser
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§ 13.

Justering av protokoll
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att utse Roland Gustbée att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Fastställande av dagordning
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-04-21.
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Kampradstiftelsen - information
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att verka för att Region Kronoberg har
kompetens och kapacitet att stödja ansökningar till Kampradstiftelsen.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lämnas information om Kamprad-stiftelsens
arbete och fördelningar av anslag till forskningsprojekt. Lena Fritzén, verkställande
styrelseledamot, redogör för stiftelsens uppbyggnad och inriktning samt beviljade medel
gällande utbildning, forskning och hjälpverksamhet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om projekt där Region Kronoberg är
involverade och hur det engagemanget ser ut. Vidare diskuteras implementering av
forsknings- och utvecklingsresultat, verksamhetsnära utveckling samt en
sammankoppling mellan Region Kronobergs projektkontor och hälso-och sjukvårdens
FoU-arbete.
Föreslås att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att verka för att Region Kronoberg
har kompetens och kapacitet att stödja ansökningar till Kampradstiftelsen.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att utreda vilken kompetens som finns
inom Region Kronoberg för att stödja ansökningar till Kampradstiftelsen.
Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Region Kronobergs samarbete med Linnéuniversitetet
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet, samt
att med anledning av rapporten från mötet med universitetsledning och att
Linnéuniversitetet inrättat en forskningsberedning begära en överläggning med
arbetsgruppen för avtalet för att se på vilket sätt FoU-beredningen kan medverka för ett
effektivare arbete med FoU-frågorna.
att lämna information till regionstyrelsen angående redovisning av aktuella
forskningsprojekt och en beskrivning av CISA-projektet med dess budgetkalkyl.

Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde informeras och diskuteras följande kring Region
Kronobergs samarbete med Linnéuniverstitetet:
- Rapport från mötet 4 april.
- Linnéuniversitetets forskningsberedning - https://lnu.se/motlinneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/linneuniversitetet-inrattarforskningsberedning/
- Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård
- Centrum för Förnybar Energi
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om information till regionstyrelsen
angående redovisning av aktuella forskningsprojekt och en beskrivning av CISAprojektet med dess budgetkalkyl.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen, samt
att med anledning av rapporten från mötet med universitetsledning och att
Linnéuniversitetet inrättat en forskningsberedning begära en överläggning med
arbetsgruppen för avtalet för att se på vilket sätt FoU-beredningen kan medverka för ett
effektivare arbete med FoU-frågorna.
att kalkyl CISA – budget/kalkyl för 2018 respektive 2019 på 1.250.000 kronor
respektive 2.735.850 kronor redovisas till RS tillsammans med den redovisning som
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beslutades i § 8 FoU-beredningens möte 2017-02-09 om nuvarande budgetutrymme för
FoU i den sammanställning som utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén ska ge.







Beslutsunderlag
Samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Cisa veckobrev 17.01
Åtgärdssplan CISA
Budget CISA 170203
Ett centrum för förnybar energi Brev (3)
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Förstudie avseende företag som arbetar med hjälpmedel för patienter
och inom sjukvården - lägesrapport 17RK610

Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningen har initierat att regionstyrelsen fattar beslut om förstudie avseende
företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården. Regionstyrelsen
fattade beslut om detta 21 mars.
Vid FoU-beredningens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport över förstudiens
arbete.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förstudiens överordnande syfte som
sedan formulerar metoden för vidare utveckling.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
§59 RS Förstudie avseende företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Aktuella ärenden – motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lämnas information om aktuella ärenden. Till
dagens sammanträde finns inget aktuellt att informera om.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Planering av kommande sammanträden
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera justeringar i planeringen av kommande sammanträdet till protokollet.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträdes görs en genomgång av årsplanen och uppdatering
och korrigering av mötesteman.
Tidigare fastställd mötesplanering med justeringar för årets kvarvarande sammanträden
är:
15 juni – Dialog från mötet i april - LNU-samverkan. FoU-ansökningar - FoU-chef
Katarina Hedin. Ingeborg kontaktar föredragande. Rapport - Hälso- och
sjukvårdsstrategin inklusive FOU -strategin - Ingeborg Franzén och Katarina Hedin
Dialog från mötet om LNU i april stryks, eftersom den genomförs vid dagens
sammanträde. Diskussion om LNU-samverkan flyttas till 21 september. Kontakt tas
med Funkibator för eventuell information och studiebesök. Region Kronobergs FoUbokslut redovisas.
21 september – Uppföljning regionala utvecklingsstrategin samt pågående arbete utifrån
handlingsplanen och aktiviteter – Christel kontaktar föredragande. Utvärdering av FoUberedningens arbete, roll och funktion i Region Kronobergs politiska organisation.
30 november – Tema kring personcentrerad vård - Ingeborg Franzén kontaktar
föredragande. Uppföljning hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan utifrån forskning
och utveckling. Årlig plan 2018.
Sammanträdet 30 november förläggs till förmiddagstid mellan 8.30 och 11.00.

Paragrafen är justerad
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§ 20.

Kurser och konferenser - rapporter
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningens ledamöter redogör för deltagande vid kurser och konferenser.
Ordförande Lennart Värmby redogör för deltagande vid Digitala veckan.
Christer Ivarsson rapporterar från deltagande vid KlinSim-konferens 18 mars.
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Sammanfattning
Till dagens sammanträde föreligger inga aktuella kurser eller konferenser.
Paragrafen är justerad
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