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§ 9.

Val av justeringsperson samt tid för justering
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordförande utse Roland Gustbee justera dagens protokoll.
Justeringen av protokollet sker den 29 april kl. 12.00

Paragrafen är justerad
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§ 10. Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkänna föredragningslistan daterad 2015-04-08 med följande tillägg under
punkt 7; Övriga frågor:
- FoU-medel
- Kartläggning av pågående forsknings- och utvecklingsarbete

Paragrafen är justerad
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§ 11. Information - projekt
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén informerade om projekten BO-IT, Bo-conncet
och Push-the line.
År 2012 tog Växjöhem ett initiativ till att starta BoIT med en strävan om utvecklad
IT-infrastruktur samt ett rikt utbud av tjänster och service för morgondagens bostäder.
Projektet sker i samverkan mellan bostadsföretag inom SABO (Sveriges Allmännyttiga
Bostadföretag). Det finns även en regional samverkan där Region Kronberg är
involverade i utvecklingsarbetet. Växjöbostäder har en visningslägenhet där den nya
tekniken kan demonstreras. Lägenheten har haft många studiebesök och används även
för utbildning av personal.
Push the Line och BoConncet är två projekt i regional samverkan, där Region
Kronoberg är en av de involverade parterna. Projektägare är Linnéuniversitetet.
Projekten handlarbåda om närliggande område till BoIT fast med huvudfokus på nya
teknologiska möjligheter för att underlätta kvarboende för äldre.
Push the Line pågår 2014-2015. Projektet har fått ekonomiskt stöd från VINNOVA.
BoConnect pågår 2015-2016. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Kampradstiftelsen.
Yttrande
Lennart Värmby, Roland Gustbee och Magnus Söderström yttrade sig under ärendets
behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 12. Information - Utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården
i Region Kronoberg
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Solveig Svensson, verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsavdelningen informerade.
Utvecklingsenheten arbetar för verksamhetsutveckling och systematiskt
förbättringsarbete mot målet en kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Utvecklingsenheten
är en motor i regionens kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling och ett stöd för
hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Utvecklingsenheten
 leder utvecklingsarbeten inom flera prioriterade områden, bland annat inom
processerna stroke, hjärtsvikt och cancer, vilket innebär att de är ansvariga för att driva
utvecklingsarbetet och/eller införandet.
 stödjer hälso- och sjukvårdens övergripande utvecklingsarbete och verksamhets- och
vårdutveckling genom att förmedla och/eller tillhandahålla metodstöd och utbildning.
 samordnar olika utvecklingsområden inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde. Exempel på områden är öppna jämförelser, tobaksavvänjning
och rehabiliteringsgarantin.
 förvaltar ett antal processer och kvalitetsverktyg som Synergi - avvikelshantering/
Tilda - ett kompetensverktyg/ EsMaker - ett enkätverktyg
Information om pågående arbete finns på Region Kronobergs webb.
Yttrande
Lennart Värmby, Cheryl Jones Fur, Roland Gustbee, Peter Freij och Magnus
Söderström yttrade sig under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 13. Samverkansavtal - aktuellt läge
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Agata Uhlhorn, samordnare för innovationsfrågor, regional utveckling, informerade om
samverkansavtalen mellan Regionförbundet Södra Småland (RFSS) Linnéuniversitetet
(LNU) och Regionförbundet i Kalmar län (RFKL). Överenskommelsen gäller perioden
2014-01-01 -- 2018-12-31 med möjlighet till justering under årens lopp.
Överenskommelsen innehåller 3 prioritetingar:
Ökad kompetens i Linnéregionen
 Kompetens och erfarenhet - studenter på arbetsmarknaden
 Kompetenshöjning inom näringsliv, offentlig sektor och universitet
 Kompetensinflöde och internationalisering
Förnyelse och utveckling i Linnéregionen
 Entreprenörskap för tillväxt och förnyelse
 Innovation för verksamhetsutveckling
 Regional förnyelse genom internationellt samarbete
Styrkeområden med innovation och forskning i fokus
 Fokusområden från regionala innovationsstrategier i Kronoberg och Kalmar
 Linnéuniversitetes framtidsstrategi
I Linnéregionen pågår flera projekt med entreprenörskap, samverkan och
innovationsutveckling i fokus. Som exempel kan nämnas "Det entreprenöriella
universtetet", "Smart Housing Småland" och "Brysselkontoret Småland-Blekinge South
Sweden"
Ingeborg Franzén informerade om samverkansavtalet mellan landstinget Kronoberg
och Linnéuniversitetet

Avtalet löper under perioden 2010-2015. Arbete pågår med översyn av nytt avtal. Varje
samarbetsområde ska regleras i separata överenskommelser. Syftet med
överenskommelsen är att stärka parternas gemensamma intressen kring hälso och vård
för att åstadkomma en bättre vård samt för att säkerställa tillången på kompetent
personal. FoU Kronoberg ska vara en länk mellan Linnéuniversitetet och landstinget
Kronoberg i det direkta samarbetet.
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Beröringspunkter
Linnéuniversitetet har behov av praktikplatser och kliniska forskningsmiljöer och
landstinget har behov av akademisk utbildning och patientnära klinisk forskning för att
förbättra kvaliteten i vården. Samarbetet ska bygga på gemensamma intressen, ge
möjlighet till kunskapsöverföring och nytänkande. Samarbetet ska bygga vidare på de
plattformar som redan finns.
FoU Kronoberg har påbörjat dialog om förnyat samverkansavtal med Linnéuniverstietet
och berörd ledning inom Region Kronoberg kommer innan sommaren att ha dialog
kring vilka prioriteterade områden som är särskilt viktiga för kommande femårsperiod.
Yttrande
Roland Gustbee, Lennart Värmby och Magnus Söderström yttrade sig under ärendets
behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 14. Kurser och konferenser
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att Roland Gustbee och Lennart Värmby deltar i seminariet "Närproducerad el för
Regional Utveckling" den 27 april i Växjö.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har inbjudan till följande seminarium inkommit:
 Närproducerad el för Regional Utveckling, 27 april

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Inbjudan-program 27 april
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§ 15. Övriga frågor
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet,
att ge presidiet i uppdrag att samverka med Katarina Hedin kring FoU-medeln,
att inbjuda Katarina Hedin till FoU-beredningens sammanträde i juni.
Sammanfattning
 Ekonomisk rapport
Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över FoU-beredningens ekonomi.
 Beslut av FoU-medel i Region Kronoberg
Pia Andersen informerade om arbetsgången för att bevilja Regions Kronobergs FoUmedel. De ansökningar som kommer in för Regions Kronobergs FoU-medel bedöms
av ett vetenskapligt råd som även fördelar den pott som finns. Ansvaret att skriva på
ansökningarna är delegerat till verksamhetschefen på FoU Kronoberg, Katarina Hedin,
i samverkan med FoU beredningen. Under föregående mandatperiod hade FoU
beredningen delgerat denna samverkan till beredningens presidium. Vårens FoUmedel är fördelade av vetenskapliga rådet och ska undertecknas i början av maj.
Katarina Hedin kan komma till FoU beredningens möte i juni och berätta om vilka
projekt som tilldelats medel.
Länkar
Länkar till utvecklingsprojekt där utvecklingsenheten bidrar och forsknings-och
utvecklingsprojekt där FoU Kronoberg bidrar mejlas till ledamöterna.

Paragrafen är justerad
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