
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 
  

Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa   
 
Tid och plats 09:00 – 11.40   
  

Beslutande 
  
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 

Angelica Katsanidou (S) ordförande 
Christer Jonsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Malin Sjölander (M) 
Pär-Gustav Johansson (M) 
 
 
 
Linda Fleetwood (V) 
Jimmy Loord (KD) 
Mattias Adolfson (S) 
 

Tjänstepersoner Magnus Persson 
Cecilia Fager 
Helena Nilsson 
Lena Hagman 
Elmar Keppel 
Marie Nilsson sekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 24-30  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)  
 
 

 

  Sekreterare Marie Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-14 

 
 

 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 24   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa godkänner dagordningen 
för dagens sammanträde. 
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§ 25   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa utser Malin Sjölander (M) 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 26   

Varje dag lite bättre 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen om 
Varje dag lite bättre till protokollet. 

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, redovisar aktuell information i 
förbättringsarbetet. 
Den övergripande strategin för kvalitet och utveckling för Region Kalmar 
län omfattar sex områden som ger stöd för och ledning inför arbetet med 
förbättring, forskning och innovation: 

• Fokusera på att öka värdet för de vi är till för 
• Bedriv förbättringsarbete med systematik 
• Stöd forskning och innovation 
• Visa resultat öppet 
• Utgå från bästa tillgängliga kunskap 
• Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter för nya lösningar 

 
Strategi för klinisk forskning är antagen. Utvecklingen på forskningssidan 
har svängt och verksamheterna är positiva till att bedriva forskning och ser 
nyttan av klinisk och verksamhetsnära forskning för att driva regional 
utveckling. 
 
Omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet, att ta del och lära sig från 
andra branscher och trender. Ny teknik och den digitala processen ger 
möjlighet till nya arbetssätt.  
 
Inför Götapriset 2021, som är ett pris som delas ut till Sveriges bästa 
utvecklingsprojekt, har projektet Digital Ortopedkonsult, Region Kalmar län 
nominerats. 
 
En viktigt del i framtiden är att jobba med förutsättning för hälsa istället för 
att medicinera. Lära av varandra för att hitta förbättringar, ett tydligt 
exempel på detta är de vaccinationscentraler som sattes upp i samband med 
pandemin. 
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§ 27   

Utvecklingsarbetet som blev forskning 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen om, 
utvecklingsarbetet som blev forskning, till protokollet.  

Bakgrund 
Cecilia Fager, ambulanssjuksköterska och doktorand, redovisar 
utvecklingsarbetet inom ambulansverksamheten. Cecilia är verksam 50 % 
kliniskt och 50 % doktorandstudier. Sedan hösten 2019 deltar Cecilia i 
magisterkurs med uppgift att studera ambulanspersonalens erfarenheter hur 
ett specifikt beslutsstöd påverkar deras bedömning och hänvisning till 
patienter. 
Slas (Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan) 
har tagit fram riktlinjer för hur ambulansen ska hantera patienterna i sin 
verksamhet.  
Tidigare instruerade behandlingsriktlinjerna att om en patient inte vill 
medfölja ska ambulanspersonalen försöka övertala denne att medfölja. Nu 
ska patientens vårdbehov bedömas, därefter ska patienten hänvisas till rätt 
vårdnivå med rätt transportmedel alternativt egenvård med 
egenvårdsrådgivning.  
I doktorsavhandling kommer kunskapsbidraget förväntas bidra till att 
förbättra och utveckla ambulanspersonalens omhändertagande av patienter 
och deras närstående när hänvisning till egenvård tillämpas. 
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§ 28   

Kairo future, Högsbyprojeket 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen, om 
Kairo future, Högsbyprojektet, till protokollet. 

Bakgrund 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redovisar för projektet. 
Uppdraget innebär att se över hur man inom Region Kalmar län jobbar med 
regional utveckling. Syftet är att undersöka hur regionala satsningar i högre 
grad kan anpassas till lokala behov. 
Kairo Future har tillsammans med en analysgrupp med företrädare för 
Högsby kommun och Region Kalmar län tagit fram en rapport med syfte att: 

• Placera in Kalmar län i en framtidskontext 
• Ge ett kunskapsunderlag för inomregionala skillnader (och likheter) 
• Genomföra en arbets- och tillväxtanalys för Högsby kommun 

 
Megatrender som påverkar Kalmar län är bland annat varmare klimat, 
digitalisering, urbanisering och åldrande befolkning. 
 
Slutsatser i rapporten är de megatrender som driver världen framåt, att stå sig 
i ett kunskapsintensivare och urbaniserat samhälle, de nya krav som ställs på 
kommunala och regionala aktörers sätt att arbeta med sina respektive delar 
av samhällskontraktet. 
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§ 29  Ärendenummer   

Rapportering av uppdrag - Inkubatorsystem - Ehealth 
arena 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen, om 
uppdrag avseende Inkubatorsystem och Ehealth arena, till protokollet. 

Bakgrund 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redovisar arbetet med uppdrag 
21/04 - Utreda möjligheterna att etablera ett inkubatorsystem i länet samt 
uppdrag 21/05 – Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth 
Arena. Båda uppdrag är kopplade till forskning och utveckling. 
Dialog pågår med samarbetspartners i de båda uppdragen, det behöver 
skapas en struktur för arbetet, organisationsform behöver sättas och 
finansiering lösas.  
Uppdragen kommer att redovisas på regionstyrelsens sammanträde i februari 
2022. 
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§ 30   

Status i arbetet med Satsning för ökad patientsäkerhet 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen, om 
status i arbetet med Satsning för ökad patientsäkerhet, till protokollet. 

Bakgrund 
Lena Hagman, utvecklingsstrateg, regionstab lärande och förnyelse och 
Elmar Keppel, chefläkare Oskarshamns sjukhus, redovisar för arbetet med 
Satsning för ökad patientsäkerhet. Det finns en nationell handlingsplan för 
ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020-2024. Handlingsplanen ska 
stärka kommuner och regioner i patientsäkerhetsarbetet och bidra till att 
förebygga vårdskador, planen innehåller fem fokusområden: 

• Ökad kunskap om inträffade vårdskador 
• Tillförlitliga och säkra system och processer 
• Säker vård här och nu 
• Stärka analys, lärande och utveckling 
• Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 
En länsövergripande arbetsgrupp, med företrädare för kommunerna, 
regionen samt patient-/närståendemedverkan har bildats. Arbetsgruppen har 
genomfört en kartläggning över vad som görs inom dessa områden och 
utifrån detta har en regional handlingsplan tagits fram som blev klar i juni 
2021.  
 
I vår region görs mycket redan sedan många år inom områdena: 
 

• Fokus på kvalitet och patientsäkerhet på alla nivåer 
• Arbete för en god och säker vård med ett systematiskt och 

förebyggande förbättringsarbete 
• Nollvision för undvikbara skador 
• Goda resultat inom öppna jämförelser 
• Låg andel vårdskador, goda resultat för tryckskador och god 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
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