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Regionstyrelsen

Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region Kalmar län 
och Linnéuniversitetet

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan Region 
Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad 
samverkan inom en rad områden och möjligheter till utveckling av ett 
nytänkande. Av särskilt intresse är framtida utveckling inom E-hälsoområdet 
där Region Kalmar län, som anses ligga långt fram, och Linnéuniversitet har 
E-hälsoinstitutet samt nu även satsar på en strategisk plattform E-hälsa. 
Avsikten med denna överenskommelse är att stärka båda parters 
gemensamma utvecklingskraft inom E-hälsa.

Syftet med samarbetet är att stärka e-hälsoområdet i Kalmar län samt att få 
ytterligare kraft i länets digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta 
område bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar läns medarbetare 
samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala 
området. 

Av samarbetsavtalet följer bland annat att Region Kalmar län utger 500 000 
kronor per år under åren 2019-2021 till E-hälsoinstitutet och strategisk 
plattform E-hälsa inom Linnéuniversitet. För detta åtar sig Linnéuniversitet 
att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år, med tillvaratagande av 
kompetens inom hälsoinformatik, hälsovetenskap, farmaci, vårdvetenskap, 
datavetenskap och design. De ska även erbjuda medarbetarna i Region 
Kalmar län kompetenshöjande workshops inom E-hälsa motsvarande åtta 
heldagar per år.

Kostnaden för avtalet finansieras inom befintlig ram.

Magnus Persson
utvecklingsdirektör
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Samarbetsavtal e-hälsa
mellan

Region Kalmar län
och

Linnéuniversitetet
Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad samverkan inom en rad 
områden och möjligheter till utveckling av ett nytänkande, vilket är till gagn för båda parter. Av 
särskilt intresse är framtida utveckling inom E-hälsoområdet där Region Kalmar län, som anses ligga 
långt fram, och Linnéuniversitet har E-hälsoinstitutet samt nu även satsar på en strategisk plattform 
E-hälsa. Avsikten med denna överenskommelse är att stärka båda parters gemensamma 
utvecklingskraft inom E-hälsa.

En god hälsa kräver långsiktiga insatser genom samverkan med olika aktörer. Sedan tidigare har 
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet goda samarbetsområden exempelvis inom fortbildning och 
vidareutbildning (bland annat ST-läkarkurs och fortbildning av sjuksköterskor). 

Denna överenskommelse är avgränsad till det direkta samarbetet mellan Linnéuniversitetet och 
Region Kalmar län. Utöver detta samarbete förutsätts att andra samarbeten (till exempel FORSS) 
med andra lärosäten och regioner fortgår och att dessa gagnas genom denna överenskommelse. 

Utvecklat samarbete 
Kalmar län har en stark profilering mot E-hälsa genom Linnéuniversitetets plattform för E-hälsa, E-
hälsoinstitutet, E-hälsomyndigheten samt Region Kalmar län. 

Parterna är överens om att utveckla det pågående samarbetet ytterligare genom att skapa ett E-
hälsokluster Kalmar län som inkluderar inkubatorsverksamhet, testbäddar samt kunskapsmiljöer på 
Linnéuniversitetet. 

Regionen har för sin del behov av en akademisk utbildning, forskning och utvärderingsstöd på nära 
håll för att förbättra kvaliteten i vården. Linnéuniversitetet kan tillgodose dessa behov genom 
adekvata utbildningar, forskarmiljöer samt genom att bistå vid utvärderingar. Linnéuniversitetet har 
för sin del behov av praktikplatser för sina studenter och kliniska miljöer för forskning, vilket regionen 
kan erbjuda och tillgodose. 

E- hälsoinstitut/strategisk plattform E-hälsa
E-hälsoinstitutet är organiserat under Linneuniversitet och kopplat till strategisk plattform E-hälsa 
inom Linnéuniversitetet. Parterna är överens om att fortsätta satsningen kring ett E-hälsoinstitut 
samt strategisk plattform E-hälsa. 

Syftet med samarbetet är att stärka E-hälsoområdet i Kalmar län samt att få ytterligare kraft i länets 
digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta område bidra med kunskapsutveckling för Region 
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Kalmar läns medarbetare samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala 
området. 

Parternas åtaganden
Region Kalmar län
Region Kalmar län åtar sig att:

 Verka för ett E-hälsokluster.
 Möjliggöra delad tjänstgöring mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet, bland annat 

genom finansiering av doktorandtjänster inom hälsovetenskap för anställda inom Region 
Kalmar län.

Linneuniversitetet
Linneuniversitetet åtar sig att:

 Möjliggöra delad tjänstgöring mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.
 Verka för ett E-hälsokluster.
 Utföra arbeten för bildandet av E-hälsokluster enligt särskilt avtal om utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel och villkor
Parterna är vidare överens om att samverka inom området e-hälsa genom att 

 Region Kalmar län utger 500 tkr per år under åren 2019-2021 till E-hälsoinstitutet och 
strategisk plattform E-hälsa inom Linnéuniversitet mot att Linnéuniversitet utför två 
forskningsbaserade utvärderingar per år, med tillvaratagande av kompetens inom 
hälsoinformatik, hälsovetenskap, farmaci, vårdvetenskap, datavetenskap och design, samt 
att erbjuda medarbetarna i Region Kalmar län kompetenshöjande workshops inom E-hälsa 
motsvarande 8 heldagar per år.

 Region Kalmar län tillför utvecklingsmedel för bildandet av E-hälsokluster inom ramen för 
projektet eHealth arena som följer särskild projektplan.

Avsikten med dessa medel är att de ska växlas upp med strukturfondsmedel från EU:s regionala fond.

Fakturering för tjänster inom samarbetsavtalet
Parterna är överens om att i de fall parterna ska fakturera varandra för tjänster ska enbart ersättning 
för direkta lönekostnader tas ut, inte ersättning för overheadkostnader.

Uppföljning av överenskommelsen
Överenskommelsen följs upp vid de regelbundna samverkansmöten som sker mellan ledningen för 
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Avtalstid
Denna överenskommelse gäller för åren 2019-2021. 

Kalmar 
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