
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 

 
  

Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa   
 
Tid och plats 09:00 – 12.00, Kronan, regionhuset samt distans 
 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 
 

 
Angelica Katsanidou (S) ordförande till och med första delen del av § 36 
Christer Jonsson (C) ordförande från och med andra delen av § 36 
Karin Helmersson (C)  
Malin Sjölander (M)  
Pär-Gustav Johansson (M) 
 
 
Mattias Adolfsson (S) 

 

 

Tjänstepersoner Magnus Persson 
Helena Nilsson 
Daniel Sahlberg 
Olle Björneld 
Anne Lindell 
Pär Eriksson 
Jan Aidemark 
Ute Krüger 
Cecilia Fagerström  
Marie Nilsson sekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 31-36  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S) Christer Jonsson (C)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)   
  
 
Sekreterare 
 
  

 
Marie Nilsson 
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§ 31   

Godkännande av dagordning 

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

2Comfact Signature Referensnummer: 1239686



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-12-08 

 
 

 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 32   

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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§ 33   

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 och Daniel Sahlberg, 
verksamhetsutvecklare, regionstab lärande och förnyelse, informerar om 
Varje dag lite bättre – systematiskt förbättringsarbete.  
I arbetet med att revidera Varje dag-strategin har information och 
infallsvinklar från förvaltningar och verksamheter samlats in och utifrån 
detta har ett underlag tagits fram för regionens kommande arbete med 
systematiskt förbättringsarbete.  
Områdena i strategin och handlingsplanen har syftet att kompetenshöja 
verksamheterna. Områdena är följande: 
1. Fokusera på att öka värdet för de vi är till för 
2. Bedriv förbättringsarbete med systematik 
3. Stöd forskning och innovation 
4. Visa resultat öppet 
5. Utgå från bästa tillgängliga kunskap 
6. Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter i nya lösningar 
 
Systematiskt förbättringsarbete kräver kompetens inom både 
förbättringskunskap och förbättringsledning. För att göra arbetssättet 
tillgängligt för alla planeras att använda påbyggnadsmoduler (pusselbitar 
som kan kombineras för olika målgrupper).  
 
Planeringen inför 2022 är följande: 
 
• Gröna kortet sker i mars  
• Chefen som förbättringsledare sker i mars 
• Deadline för anmälan till utbildningar inom Förbättringsprogrammet är 

siste maj 
• Utbildningar inom Förbättringsprogrammet sker veckorna 36 – 41. 
• Naturlig start för systematiska förbättringsarbeten sker vecka 40. 
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§ 34   

Redovisning från utdata-enheten 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen 
från utdata-enheten till protokollet. 

Bakgrund 
Anne Lindell och Olle Björneld, systemförvaltare, team beslutsstöd, IT-
förvaltningen redovisar om utdata-enhetens arbete.  
Uppgifter registreras i Cosmic, Raindance, Heroma med mera och lagras i 
tre steg i det interna datalagret: 
- Rådata 
- Första fix, inaktiva kontakter, testpatienter med mera 
- Struktur och verksamhetsregler 

 
I datalagret finns det data från ett antal områden. Region Kalmar har egna 
uppföljningssystem, Business Objects samt QlikView.  
 
Återanvändning av vårddata ger nya möjligheter till ny kunskap och bättre 
vård. Syftet med datalager är återanvändning av vårddata för att minska 
administration, verksamhetsuppföljning och intern kvalitetskontroll samt 
processuppföljning/kvalitetsregister. Syftet är också att få fram ny kunskap 
(forskning).   
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§ 35   

Utvärdering digitala vårdmöten 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen om 
utvärderingen digitala vårdmöten till protokollet. 

Bakgrund 
Pär Eriksson, epidemiolog, regionstab lärande och förnyelse och Jan 
Aidemark, docent, Linnéuniversitetet, redovisar för utvärdering av digital 
vårdmöten, ett samarbete mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.  
Bakgrunden är att videomöten ska ersätta fysiska möten vid återbesök inom 
specialistvården, videmötestjänsten breddinförs i Region Kalmar län, 
användningen ökar men är begränsad och det finns behov av evidensbaserad 
kunskap. 
WHO lyfter fram vikten av digitalisering inom hälso- och sjukvården, vilket 
ökar möjligheten att nå globala mål. WHO har släppt riktlinjer och guide i  
syfte att få fram evidensbaserade rekommendationer. 
Det goda videmötet – guide för genomförande är på gång och innehåller 
områden som: 

• Tekniken 
• Förberedelser såsom lokalen, klädsel, möblering etc. 
• Skillnaden mellan fysiskt och digitalt möte, kroppsspråk, talspråk med m 
 
Genom individuella intervjuer har man konstaterat lite skiftande åsikter 
kring digitala vårdmöten. Alla har olika förutsättningar och skillnader i 
videomöten och det blir ett annat förhållningssätt när det gäller digitala 
möten.  
 
När det gäller tekniksupport så har man inte noterat någon ökad belastning. 
 
Informationen om att möjligheten till digitala vårdmöten måste dock 
förbättras. 
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§ 36   

AI baserad diagnostik vid bröstcancer samt utveckling 
av universitetssjukvårdsenhet 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa noterar informationen om 
AI baserad diagnostik vid bröstcancer samt utveckling av 
universitetssjukvårdsenhet till protokollet. 

Bakgrund 
Ute Krüger, överläkare klinisk patologi, informerar om arbetet inom patologi 
samt projektet AI baserad diagnostik vid bröstcancer.  
Patologi är det huvudsakliga arbetet för att diagnostisera och lägga grunden 
för fortsatt behandling av patienten. Proverna scannas in och kan därmed 
diagnostiseras via skärmen och dokumenteras för att snabbt skickas vidare 
inför behandlingsmöjligheter. 
I projektet SwAIPP,(Swedish Artificiell Intelligens Precision Pathology) 
som pågår under 2,5 år, ska verktyg skapas för behandling av patienter.  
Förväntade resultat av projektet är: 

• klinisk tillämpning  
• implementering av diagnostiska lösningar i praktiken 
• världsledande miljö för precisionhälsa 
• minska diagnostiska fel 
• förbättra behandlingsbeslut 

 
Cecilia Fagerström, forskningschef, regionstab lärande och förnyelse, 
informerar om utvecklingen av universitetssjukvårdsenhet (USV). Region 
Kalmar län har tillsammans med Region Östergötland, Region Jönköping 
och Linköpings universitet tagit fram universitetssjukvårdsstrategi för 
införande av universitetssjukvårdsenheter. Dokumentet pekar ut riktlinjerna 
för universitetssjukvård och de åtgärder som behövs för att nå 
målsättningarna.  
Universitetssjukvårdsmiljöer kännetecknas av hög kvalitet, ett uttalat 
uppdrag för forskning och en incitamentsstruktur som stimulerar 
kunskapsutveckling. 
Under 2020 genomfördes en enkät (innehållande 27 minikrav) till 
basenhetschefer. Efter inventeringen om möjliga USV-enheter så var 
medicinkliniken först ut med att skicka in underlag/kartläggning för att bli 
USV-enhet. Dock nådde de inte kraven och gick inte vidare för beslut.  
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Datum 
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Uppdraget att utse USV-enheter beskrivs i det nationella RALF och 
anslutningsavtalet, en viktig grund för USV och samarbetet.  
Ett nytt RALF och anslutningsavtal håller på att tas fram och innehåller 
bland annat: 
Verksamhetschef vid en USV-enhet ska var disputerad, särskilt avsatta 
forskningsmedel tas bort, Linköpings universitet ska vara förstahandsvalet 
som samarbetspartner i samarbete vid klinisk forskning och läkarutbildning. 
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