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§ 9.

Val av justerare samt förslag på justeringsdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordföranden utse Peter Freij (S) att justera protokollet samt
att justering sker 2016-05-10
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-04-20, med
tillägg av;
Punkt 6 - Information om aktuell forskning inom rättspsykiatrin.
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Information - Regionala innovationsstrategin
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Samordnare Agatha Uhlhorn, regional utveckling informerade om den regionala
innovationsstrategin (RIS).
Ett samverkansavtal finns nu mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.
Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på olika nivåer i form av
till exempel forskning och projekt inom flera delar av respektive organisation.
Syftet med avtalet är samverkan som är en nyckel för att bidra till respektive
organisations mål. Avtalet ska skapa en grund för en god samverkan genom att slå fast
arbetsformer och områden av intresse.
I den regionala innovationsstrategin finns 3 mål.
Mål 1 beskriver att Kronoberg ska 2025 - utveckla länets styrkor genom
utmaningsdriven samhandling mellan akademi, näringsliv, offentlig och civil sektor.
Mål 2 beskriver att Kronoberg har 2025 - en förbättrad tillgång till och nyttjandegrad av
olika sorters kompetens samt ökad förändringsvilja och innovationsförmåga.
Mål 3 beskriver att Kronoberg har 2025 - ett ökat antal nya konkurrenskraftiga företag
samt ett ökat antal nyttiggjorda innovativa idéer.
Yttrande
Lennart Värmby (V), Lars Andersson (L), Roland Gustbée (M), Elizabeth Peltola (C)
och Peter Freij (S) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Information - Företagsfabriken i Kronoberg AB
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
VD:n för Företagsfabriken i Kronoberg AB, Helena Collin informerade.
Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator och en del av
innovationstödsystemet i Sverige och ägs av Videum AB, Region Kronoberg och
Linnaeus University Development AB. Företagsfabriken grundades år 2009.
Företagsfabrikens uppdrag är att hitta nystartade tillväxtbolag som drivs i
aktiebolagsform och som under sex månader genomgår screening, förinkubation och
utvärdering inför en jury sammansatt av representanter från näringslivet. Efter godkänd
juryutvärdering erbjuds bolaget en plats i Företagsfabriken.
Därefter har företaget under ca två års tid tillgång till Företagsfabriken där man då bland
annat arbetar med planer, checklistor och nätverk.
I dagsläget är det fem företag som är i process i Företagsfabriken och under ett år
brukar det vara ca 15 företag.
39 bolag har framgångsrikt avslutat inkubationsprocessen.
Videum Virtuell Room som är en unik innovationsmiljö invigs på Videum den 17 juni.
Yttrande
Lennart Värmby (V) och Lars Andersson (L) yttrade sig under informationen.

Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 13.

FoU-beredningens rutiner 2016
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att fastställa FoU-beredningens rutiner 2016
Sammanfattning
Information om FoU-beredningens rutiner 2016.



Beslutsunderlag
FoU-beredningen rutiner 2016
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Forskningskoordinator Märta Wallinius, rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö,
informerade om aktuell forskning inom rättspsykiatrin.
Inom rättspsykiatriska kliniken arbetar idag två registerade doktorander med områdena:

 Reglering av känslor och agression mot egen och andra personer - patienter inom
rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö
 Agression och disinhibition (det som gör att någon går över gränsen) - att hämma
impulser - patienter inom rättspsykiatriska regionkliniken och kriminalvårdsklienter,
Växjö.
I samverkan med Linnéuniversitetet sker forskning kring patienter inom rättspsykiatrin
och deras anhöriga. Unga vuxna män i kriminalvården samt diagnostisk stabilitet hos
rättspsykiatriska patienter är två andra forskningsområden. I samverkan med Klippans
kommun och barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne så görs tidiga preventiva insatser
mot problemskapande beteenden.
Yttrande
Lennart Värmby (V), Peter Freij (S), Cheryl Jones Fur (MP) och Roland Gustbée (M)
yttrade sig under ärendets behandling

Paragrafen är justerad
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§ 15.

Aktuella ärenden - Uppdrag - Grön rehabilitering Dnr 14LTK1152
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att ge utvecklingsdirektören i uppdrag attutreda vad som finns inom Region Kronoberg
idag vad gäller grön rehabilitering samt
att därefter etablera kontakt med SLU Alnarp.

Sammanfattning
FoU-beredningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheter till ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering inom Region
Kronoberg.
Yttrande
Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att utreda vad som finns inom Region Kronoberg idag vad gäller grön rehabilitering
samt
att därefter etablera kontakt med SLU Alnarp

Expeditieras till:
Utvecklingsdirektören


Beslutsunderlag
§60 RS Grön rehabilitering
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Aktuella ärenden - motionen om skogsforskning Dnr 15RK1841
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet samt
att ordföranden följer arbetet.
Sammanfattning
Uppföljning av FoU-beredningens beslut (FoUB 2016-02-18 §3) angående motionen om
skogsforskning.
Motionen behandlades på regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12.
Utdrag från protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12
"§ 80. Svar på motion – Skogsforskning 15RK1841

Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen samt
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens förslag i
utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin."

Beslut om motionen fattas på regionfullmäktiges sammanträde den 27 april.
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Kurser och konferenser - rapporter
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) rapporterade från konferensen "International Forum on Quality
and safety in Healthcare".
Konferensen hålls två gånger per år och i år hölls den i Göteborg och i Singapore.
Från Kronoberg var det 31 deltagare varav 2 politiker. Övriga representerade olika
avdelningar och yrkeskategorier från hela hälso- och sjukvården.
Programmet var upplagt med seminarier och föreläsningar med föredragande från hela
världen. Några exempel följer nedan:
Donald M. Berwick föreläste om att uppnå mål i organsationer. Hur mål, incitament,
kampanjer med mera inte påverkar utfall om de inte följs av möjlighet att ändra
beteende och arbetssätt. Verktyg och arbetsmaterial sätter gränser för vad som går att
uppnå.
Outcomes To Measure Effective Improvment - handlade om att nya algoritmer hittar
vårdrelaterade skador i journalsystemet som aldrig rapporterats. Under 1% av skador
som upptäcktes på detta sätt var rapporterade manuellt.
Olivia Wigzell; The Birthplace Of Quality Improvement - Om svenska framgångar på
folkhälsans område. Även om svårigheter i svenska systemet. Framförallt med
tillgänglighet.

Förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Kurser och konferenser - inbjudningar
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att ledamöterna är välkomna att anmäla sig till konferensen - Sol, vind,vatten och bio kraftsamling sydost! 30/5, Växjö
Sammanfattning
Inbjudan förelåg till konferensen;

 Sol, vind,vatten och bio - kraftsamling sydost! 30/5, Växjö


Beslutsunderlag
Inbjudan-program
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Planering av kommande sammanträde
Beslut
FoU-berdningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Planering av sammanträdet den 20 juni:






Verksamhetsplan hälso- och sjukvården ur ett forsknings/utvecklingsperspektiv
Lägesrapport FoU-strategin
Samverkansavtal Linnéuniversitetet
Information om rehabträdgården på Sigfridsområdet
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Övriga frågor
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomisk rapport per mars månad för FoU-beredningen är bifogad med kallelsen.



Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport FoUB Mars 2016
Paragrafen är justerad
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