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§ 1.

Justering av protokoll
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att utse Mikael Johansson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Mikael Johansson att jämte ordförande justera protokollet. Justering
sker 2017-02-14.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Fastställande av dagordning
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-02-03.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Jämställdhetsprojekt Regional utveckling
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Biträdande regional utvecklingsdirektör Sara Nilsson redogör för arbete med
projektet Jämställd regional tillväxt som genomförs inom förvaltningen för Regional
utvecking 2016-2018.
Region Kronoberg har formulerat mål och aktiviteter för tre prioriteringar i projektet
2016-2018:
1. Utveckla stöd och styrning till genomförarorganisationer (Regional utveckling,
bolag, driftsorganisationer och projektägare) för att jämställdhets- och
mångfaldsintegrera genomförandet av Gröna Kronoberg.
2. Främja jämställdhet- och mångfaldsintegrering inom vård och omsorg, - och
teknikbranscherna.
3. Utveckla former för att integrera intersektoriella perspektiv inom
transportinfrastrukturplanering
Förslag till beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016 16RK2512

Beslut
FoU-beredningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016 i enlighet med
upprättad skrivelse och överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Föreslås att FoU-beredningen godkänner verksamhetsrapport för 2016 i enlighet med
upprättad skrivelse samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016 i enlighet med
upprättad skrivelse och överlämna den till regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016
Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2017 16RK2514

Beslut
FoU-beredningen beslutar
att upphäva beslut FoU § 50/2016.
att fastställa verksamhetsplan för FoU-beredningen för 2017 i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde 2016-12-01 beslutades (FoU § 50/2016) att
föreslå regionstyrelsen att fastställa årlig plan för FoU-beredningen 2017. I
arbetsordning för FoU-beredningen anges att beredningen ska upprätta en årsplan i
enlighet med regionstyrelsens direktiv och avlämna rapport. Detta innebär att beslut
om årsplan fattas av beredningen själv. Föreslås att tidigare beslut (FoU § 50/2016)
upphävs och nytt beslut fattas att FoU-beredningen fastställer verksamhetsplan för
2017 i enlighet med upprättad skrivelse.
Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att upphäva beslut FoU § 50/2016.
att fastställa verksamhetsplan för FoU-beredningen för 2017 i enlighet med
upprättad skrivelse.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2017
Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2017
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Grön rehabilitering 14LTK1152

Beslut
FoU-beredningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag
inte finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter
och reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg
och Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring
”naturunderstödda aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och
livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen äldre inom länet.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lämnar utvecklingsdirektör Ingeborg
Franzén en aktuell lägesrapport.
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg för
den målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan handla om
lindring av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom,
stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd som utvecklats i samband med
långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva
effekter på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer
förbättring i upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad
vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för ytterligare kunskaper.Linneuniversitet
har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar intresse för att inom
samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka om extern finansiering
t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslås att FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen att avslå förslaget
om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom
Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd
inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.


Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Grön rehab, 2017-02-08
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Aktuella ärenden – motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Beslut
FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen besluta
att initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna att skapa ett kluster med
företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lyfts diskussion om kluster för företag som
arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården exempelvis rullatorer,
dataprogram och dylikt. Föreslås att FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen att
initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna att skapa ett kluster med
företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården.
Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen besluta
att initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna att skapa ett kluster med
företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården.
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Budget 2017 och förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2020
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera diskussionen till protokollet.
att FoU-beredningen för regionstyrelsen redovisar det ekonomiska utrymme som
finns tillgängligt för forskning och utveckling inom Region Kronoberg.
att ge utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén i uppdrag att ta fram sammanställning
av nuvarande budgetutrymme för forskning och utveckling i skrivelse till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lyfts diskussion kring nuvarande åtagande och
utrymmen och möjligheterna för fler satsningar. Nuvarande medel för forskning och
utveckling är dedikarade till pågående satsningar. Hur kan ett eventuellt ökat
utrymme i kommande budgetar för forskning och utveckling öka förutsättningarna
för Region Kronoberg och Kronobergs län? Nuvarande forskningsmedel anges i
tabell. Till detta kommer medel till södra sjukvårdsregionen på ca 4 miljoner kronor.
Budge
t 2017

Forskningsmedel FoU (tkr)
Forskningsanslag för fördelning till stipendier/temaområden inom
Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens Utvecklings- och forskningsanslag
(50 öre per inv)
Klinisk behandlingsforskning (SKL)
Deltagande i FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige)
SUMMA

2 705,5
95,7
1 500,0
2 200,0
6 501,2

Ordförande Lennart Värmby föreslår följande att-satser för beslut av FoUberedningen
att i budget för 2018 med flerårsplan för 2019 - 2020 ge utrymme för satsningar
inom FoU för att klara pågående uppdrag för Region Kronoberg, som skogscentrum,
IEC, eHälsa, CISA, Smart Housing och grön rehab
att skapa budgetutrymme för satsningar inom de fyra områden som prioriterats i
samverkansavtalet mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg,
att ge möjligheter att öka forskningsanslagen till stipendie/temaområden inom
Region Kronoberg samt
att medel för FoU ska finnas samlat i Regionstyrelsens budget för fördelning
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Mikael Johansson yrkar avslag på ordförandes hela förslag.
Anna Zelvin yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, att FoU-beredningen
för regionstyrelsen redovisar det ekonomiska utrymme som finns tillgängligt för
forskning och utveckling inom Region Kronoberg.
Föreslås att ge utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén i uppdrag att ta fram
sammanställning av nuvarande budgetutrymme för forskning och utveckling i
skrivelse till regionstyrelsen.

Förslag till beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera diskussionen till protokollet.
Expedieras till:
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Planering av kommande sammanträden
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningens bjuds in att delta i möte angående samverkan mellan
Region Kronoberg och Linnéuniversitetet 4 april.
FoU-beredningens sammanträde 27 april lämnas en information om
Kampradstiftelsen på Linneuniverstitet. Utveckingsdirektör Ingeborg Franzén
ansvarar för kontakt med föredragande.
Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att ge utvecklingsdirektör och regional utvecklingsdirektör i uppdrag att till
sammanträdet 2017-04-04 ta fram underlag som visar vilket engagemang Region
Kronoberg har i Linnéuniversitetet.
Expedieras till:
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén
Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Kurser och konferenser - rapporter
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Lennart Värmby, Peter Freij och Christer Ivarsson rapporterar från möte
på Linnéuniversitetet med CISA, Centrum för interprofessionell samverkan och
sambruk inom akut vård.
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Kurs och konferens 2017 17RK111

Beslut
FoU-beredningen beslutar
att utse Christer Ivarsson att representera FoU-beredningen vid årskonferens för
Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering i Växjö 16-17 mars.
att FoU-beredningens ledamöter erbjuds möjlighet att delta i Digitala veckans dag
kring eHälsa i Kalmar 27 mars.
Sammanfattning
- Vid FoU-beredningens sammanträde 2016-12-01 beslutades att beredningens
ledamöter erbjuds möjlighet att delta vid årskonferens för Svensk förening för klinisk
träning och medicinsk simulering i Växjö 16-17 mars 2017, Anmälan görs via länk
http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=UA9FAeKD+1HpxwPh0B/
KYg==&ecid=/2kKUeqSuQ5B/+PDtOSg8w==&ln=swe&view=category&template
=desktoph
Vid anmälan ska Region Kronobergs organisationsnummer 23 21 00-0065 samt
FoU-beredningens referensnummer 0810 043 anges.
- Digitala veckan arrangeras av IEC (Information Engineering Centre) 27 mars - 4
april i Linnéregionen. En dag kring eHälsa planeras i Kalmar 27 mars.
Se http://digitalaveckan.se/ för mer information.
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Övriga ärenden
Beslut
FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mikael Johansson avslutar i och med dagens sammanträde sitt vikariat för Roland
Gustbée som ledamot i FoU-beredningen.
Paragrafen är justerad
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