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§ 21.

Val av justerare samt förslag på justeringsdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordföranden utse Roland Gustbeé (M) justera protokollotet samt
att justeringen sker 2016-07-01
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkänna föredragningslistan, daterad 2016-06-13.
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Studiebesök rehabträdgården - Sigfridsområdet
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att till FoU-beredningens nästa sammanträde, 22 september, inbjuda företrädare för
Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Sammanfattning
FoU-beredningens ledamöter inledde dagens sammanträde med att göra ett
studiebesök i rehabträdgården på Sigfridsområdet.
Detta med anledning av uppdraget från regionstyrelsen att undersöka möjligheter till ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp angående en grön rehabiliteringsträdgård inom
Region Kronoberg.

Paragrafen är justerad
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§ 24.

Lägesrapport FoU-strategin för hälso- och sjukvården
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén informerade om att en strategi för hälso- och
sjukvården med sikte mot år 2025 ska tas fram i Region Kronoberg. Planeras vara klar
våren 2017.
Beslutsgång
FoU-beredningens ledamöter beslutade att ställa sig bakom förslaget att FoU-strategin
2020 inte blir ett eget framtidsunderlag utan vävs in i hälso- och sjukvårdens strategi
2025.
FoU-strateginför Region Kronoberg
Syfte
Syftet med strategin är att tydliggöra mål för utveckling och klinisk forskning inom
hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Strategin kommer att kompletteras med handlingsplaner och processdokument till stöd
för praktiskt genomförande och uppföljning.
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att landstingen och kommunerna ska
medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på
hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.
Målet i perspektiv att beakta är invånare/patienter, medarbetare, verksamhet och
ekonomi och områden med särskilt fokus är hälsa, delaktighet, vårdkvalité, innovation
och förbättringsarbete.
Utmaningar:
- organisatoriska omstruktureringar kan ställa till det både posistivt och negativt
- Region Kronoberg är en liten region som ska konkurrera med större regioner när det
gäller rekrytering av
forskningsmeriterad personal och ekonomiska medel för forskning, idag är det få
medarbetare som har
forskningskompetens
- skapa en balans och en samsyn kring den fria tankens forskning och styrda områden
På FoU-beredningens sammanträde i december ges en återkoppling av hur långt arbetet
kommit.
Föredragande
Verksamhetschef Katarina Hedin, FoU-enheten, Region Kronoberg och
utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén.
Yttrande
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Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M), Cheryl Jones Fur (MP), Elizabeth Peltola (C)
och Peter Freij (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Vetenskapliga rådets förslag FoU-medel från 2017
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att ställa sig bakom vetenskapliga rådets förslag att FoU-medlen från 2017 förändras till
ett samlat anslag.
Sammanfattning
Verksamhetschef Katarina Hedin, FoU-enheten informerade om vetenskapliga rådets
förslag för FoU-medel från 2017.
Bakgrund
Region Kronoberg anslår årligen FoU-medel för forsknings-, utvecklings- och
förbättringsprojekt. Syftet med anslagen är att nå och upprätthålla en kunskapsbaserad
hälso- och sjukvård, att utveckla medarbetarnas kompetens och tillvarata deras
engagemang.
Inriktningen har varit att projekt som beviljas medel ska vara välavgränsade och främst
syfta till att utveckla, följa upp och utvärdera vård och medicinska metoder, sjukvårdens
organisation och rutiner eller vara inriktade mot folkhälsoområdet. Anslagen uppfattas
därför primärt vara avsedda för projekt med hög potentiell patientnytta för Kronobergs
patienter, dvs. klinisk forskning kring vanliga tillstånd som handläggs i Kronobergs
hälso- och sjukvård. Praxis har varit att inte bevilja medel för ren grundforskning,
djurexperimentell forskning, forskning kring mycket ovanliga sjukdomar och
motsvarande, dvs. projekt som uppfattats ligga utanför anslagsgivarens avsikt.
Sedan 2010 är medlen uppdelade i två anslag/potter, ett för forskningsprojekt inom
definierade temaområden med höga krav på vetenskaplighet och ett för forsknings-,
utvecklings- och förbättringsprojekt utanför temaområden.
För 2016 finns avsatt 1 550 000 kronor för forskningsprojekt inom temaområden och
950 000 kronor för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt utanför
temaområden. Sammanlagt alltså 2,5 miljoner kronor i FoU-medel. FoU-medlen kan
sökas vid två tillfällen årligen och ansökningarna handläggs på FoU Kronoberg. Det
vetenskapliga rådet bedömer ansökningarna och lämnar förslag till beslut om fördelning.
För 2014-2016 har fastställda temaområden varit:






Diabetes
Infektioner
Cancer och/eller palliativ vård
Medicinsk etik och prioriteringar i vården
Förslag
Vetenskapliga rådet föreslår att FoU-medlen från 2017 förändras till ett samlat anslag.
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Det kan vara möjligt att ha prioriterade inriktningar som Rådet ska väga in men sådana
inriktningar bör vara brett formulerade.
Motivering
Vetenskapliga rådet anser att två anslag försvårar arbetet med att fördela befintliga FoUmedel på ett optimalt sätt till de ansökningar som har de bästa projekten. Det finns flera
skäl till detta som listas nedan.
1. Det blir ofta praktiska svårigheter med att dra gränser för vilket område/vilket anslag
ett specifikt projekt ska tillhöra.
2. Det blir ofta en skev fördelning av projektansökningar mellan anslagen/potterna.
3. När många bra projekt finns inom ett anslag kan inte bra projekt beviljas rimliga
anslag samtidigt som det kan bli medel över inom det andra anslaget om/när bra
ansökningar saknas där.
Vetenskapliga rådet ser som sin primära uppgift att bedöma den vetenskapliga kvalitén,
genomförbarheten och patientnyttan av inkomna ansökningar. Prioritering kan ev. göras
utifrån beslutade prioriterade inriktningar. Rådet anser dock att projektansökningarnas
vetenskapliga och metodologiska kvalitet ska bedömas i första hand. Eftersom forskning
och utvecklingsarbete är arbete av långsiktig karaktär, ofta över många år, är det
olämpligt att byta eventuell inriktning alltför ofta.
Avslutningsvis kan påpekas att många bra projektansökningar inte kan beviljas de medel
som projekten skulle behöva pga. den begränsade budgeten för FoU-medel. Med ett
högre totalt anslag skulle fler bra projekt kunna genomföras fullt ut och fler medarbetare
skulle stimuleras till att bidra till kunskapsutveckling och till att vårdens begränsade
resurser används så effektivt som möjligt.


Beslutsunderlag
Vetenskapliga rådets förslag FoU-medel från 2017
Paragrafen är justerad
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§ 26.

Samverkansavtal Linnéuniversitetet
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
2016-04-01 undertecknade regionstyrelsens ordförande Anna Fransson och rektor
Stephen Hwang ett samverkansavtal mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.
Samverkan är en nyckel för att bidra till respektive organisations mål - det handlar dels
om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och Region
Kronobergs verksamheter, dels om utveckling av Kronobergs län i linje med den
regionala utvecklingsstrategin. Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god
samverkan, genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse.
Inom ramen för samverkansavtalet har fyra områden av gemensamt intresse prioriterats:






Förbättrad hälsa och livskvalitet
Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
Ökad innovationsförmåga
Ökad attraktivitet
Yttrande
Lennart Värmby (V) och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad

11

Protokoll
Datum: 2016-06-20

§ 27.

Verksamhetsplan hälso- och sjukvården ur ett
forsknings/utvecklingsperspektiv
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén informerade om att Kampradstiftelsen nu utlyser
nya medel med inrikningarna
effektivisering av hälso- och sjukvård samt integration av nyanlända. Ansökan ska
inlämnas senast i november och Region Kronoberg kommer att diskutera möjliga
projekt att söka medel för med Linnéuniversitetet.
Yttrande
Peter Freij (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad

12

Protokoll
Datum: 2016-06-20

§ 28.

Aktuella ärenden - motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Inget fanns att notera under punkten.
Paragrafen är justerad
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§ 29.

Information om pågende FOU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Inget utöver det som redan föredragits idag noterades under punkten.
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Planering av kommande sammanträde
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet
Sammanfattning
Nästa sammanträde hålls enligt sammanträdesplanen den 22 september kl. 13.00.
Yttrande
Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Kurser och konferenser - inbjudningar
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Inga inbjudningar till kurser eller konferenser förelåg.
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Övriga ärenden
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomisk rapport
Ekonomiska rapporter för FoU-beredningen gällande april och maj månad 2016 är
bifogade kallelsen.
Avgående ledamot
Ordföranden tackade Lars Andersson (L) för hans insatser i FoU-beredningen.



Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport - april 2016
Paragrafen är justerad
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