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Sammanträdesdatum 
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Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa   
 
Tid och plats 09:00 – 12.10, digitalt   
Beslutande 
 

Lena Granath (V), ordförande 
Angelica Katsanidou (S), §§ 1 – 2, 4 – 7    
Mattias Adolfson (S)  
Peter Wretlund (S) 
Malin Anell (S) 
Karin Helmersson (C) 
Emmy Ahlstedt (C) 
Malin Sjölander (M) 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Carl Dahlin (M), §§ 4 – 5, 7  
Jimmy Loord (KD) 
Carl-Wiktor Svensson (KD), §§ 5 – 7   
 

Tjänstepersoner Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, §§ 4 – 7  
Cecilia Fagerström, forskningschef, §§ 1 – 4, 7 
Marie Ragnarsson, samordnare nära vård, § 4  
Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, § 5 
Susanne Schaftenaar, analytiker, § 6 
Erik Stomrud, distriktsläkare och biträdande forskare vid Klinisk minnesforskning, Lunds 
universitet, § 7 
Ola Nordqvist, legitimerad apotekare och doktor i biomedicinsk vetenskap, 
Linnéuniversitetet, § 7   
Vilma Dahlgren, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-7  

 
  

Ordförande Lena Granath (V)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)   
  
Sekreterare Vilma Dahlgren 
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§ 1    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa godkänner dagordningen.  
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§ 2    

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa utser Malin Sjölander (M) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
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§ 3    

Varje dag lite bättre 

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

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, informerar om Region Kalmar läns 
arbete med förbättringsstrategin Varje dag lite bättre. Just nu pågår 
systematiskt förbättringsarbetet i 15 team. Cheferna involveras tidigt i 
processen och utbildas för att kunna stötta teamen i förbättringsarbetet. Flera 
förvaltningar har visat intresse för att utveckla sitt förbättringsarbete och har 
fått information om förbättringsstrategin i sina ledningsgrupper. Andra 
regioner har också visat intresse för Varje dag lite bättre, det kan framöver 
leda till utbyte med intresserade regioner.  
Beredningen får vidare information om att Kompetenscentrum sedan hösten 
2022 erbjuder en utbildning som kombinerar bemötandeutbildning med 
möjligheten att lära sig mer om digitalisering och e-hälsa.  
 
Region Kalmar län har också tagit initiativ till att utveckla regionens 
akademiska miljö. Inom initiativet integreras forskning, utveckling och 
utbildning med den kliniska vardagen.   
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§ 4    

Återkoppling om Hälsoplattformens besök i Emilia-
Romagna 

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

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, och Maria Ragnarsson, samordnare 
nära vård, informerar om Hälsoplattformens besök i den italienska regionen 
Emilia-Romagna under våren 2022. Hälsoplattformen är en del av Småland 
Blekinge Halland South Sweden och har syftet att mer effektivt nyttja den 
europeiska arenans möjligheter till utveckling av regionernas verksamhet. 
Besöket var del av ett samarbete som Hälsoplattformen har med Emilia-
Romagna och syftet var att få en insyn i hur Emilia-Romagna jobbar med 
nära vård.  
Emilia-Romagna jobbar mycket med förbyggande insatser samt på ett sätt 
som till stor del inkluderar invånare. Konceptet Casa della salute finns över 
hela Italien och liknar regional primärvård. Konceptet genomsyras av 
öppenhet och har ambitionen att anpassa sig till det område som 
verksamheten befinner sig i och inte tvärt om. Fler exempel på Emilia-
Romagnas arbete med nära vård är deras sköterskemottagningar för individer 
med kroniska diagnoser, ungdomsmottagningar som jobbar förebyggande 
med ungas psykiska och sexuella hälsa och psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar som inte kräver remiss. Verksamheterna jobbar 
aktivt för att inkludera civilsamhället i sitt arbete.    
Hälsoplattformen besökte också ett så kallat micro-area. Det är ett litet 
socioekonomiskt utsatt område, där hälso- och sjukvården och kommunen 
tillsammans jobbar för att förbättra hälsan bland invånarna i området. 
Tillsammans med civilsamhället anordnas aktiviteter och träffar för de som 
bor i området.  
Slutligen träffade Hälsoplattformen en grupp statistiker som har tagit fram en 
modell för riskbedömning av ohälsa hos invånare.   
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§ 5   

Nationella anhörigstrategin och Nationella 
kompetenscentrum anhöriga (NKA) 

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

Bakgrund 
Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga (NKA) informerar om NKA:s arbete med den nationella 
anhörigstrategin. 2017 tog NKA initiativ till en nationell anhörigstrategi för 
personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. NKA presenterade 
ett förslag till strategi och 2019 tog regeringen beslutet att påbörja arbetet 
med att utveckla strategin som sedan blev klar i april 2022. Syftet med 
strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att 
göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.  
 
1,3 miljoner vuxna i Sverige ger vård och stöd till närstående som är svårt 
sjuka eller har en funktionsnedsättning. 150 000 personer går ner i arbetstid 
eller slutar arbeta helt, det kostar anhöriga 152 miljarder kronor per år. I 
Kalmar län är det 3500 anhöriga som har gått ner i arbetstid eller slutat 
arbeta, det kostar de anhöriga i Kalmar län 4 miljarder kronor per år.  
 
Socialstyrelsens två utredningar om anhöriga visar att anhöriga främst 
önskar en god vård till sina närstående, men också rätten att bli sedd och att 
få vara delaktig i vården. Många anhöriga önskar också stödsamtal, 
avlastning och ekonomiskt stöd. Att vara anhörig kan ha negativa 
konsekvenser på den fysiska och psykiska hälsan. Studier, arbete, ekonomi 
och sociala kontakter kan också påverkas negativt.  
 
Inom ramen för den nationella anhörigstrategin har Socialstyrelsen fått tre 
uppdrag:  
- Redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom 

hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, och hur en kontinuerlig 
uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga 
kan utformas. 

- Ta fram ett kunskapsstöd om anhöriga som riktar sig till arbetsgivare, 
beslutsfattare och chefer samt personal och biståndshandläggare inom 
hälso- och sjukvård och omsorg.  

- Ta fram ett stöd som riktar sig till kommunala handläggare som utreder 
och fattar beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. 
Stödet ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i 
biståndsbedömningen.  

6Comfact Signature Referensnummer: 1555735



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-07 

 
 

 
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Kunskapsunderlaget - struktur och process 

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

Bakgrund 
Susanne Schaftenaar, analytiker och projektledare för kunskapsunderlaget 
2023, informerar om processen för framtagandet av kunskapsunderlaget. 
Kunskapsunderlaget är ett underlag till Regionplanen som tas fram varje år, 
men underlaget som tas fram 2023 är mer omfattande. Ett mer omfattande 
underlag görs vart fjärde år. Syftet är att samla in, analysera och presentera 
relevant fakta om förutsättningarna för ett friskare, tryggare och rikare liv 
och för en hållbar utveckling i Kalmar län. 
Kunskapsunderlaget 2023 innehåller ett nytt avsnitt om omvärldstrender. 
Omvärldstrenderna återkommer sedan som en röd tråd genom hela 
underlaget. Med grund i ”Uppdrag 23/03 - Inför framtagandet av 
kunskapsunderlag 2023 inarbeta faktaunderlag om elförsörjning i länet” från 
Regionplan 2023 – 2025 har också ett avsnitt om elförsörjning 
implementerats i underlaget.  
Arbetet med kunskapsunderlaget började i november 2022 med planering 
och datainsamling. Därefter tog arbetsgruppen fram ett stort utkast som nu 
ska förkortas och förtydligas. Arbetsgruppen jobbar löpande med deadlines 
för när utkast ska vara klara och kommer genomföra ett flertal interna 
workshops där underlaget diskuteras i arbetsgruppen.  
Arbetsgruppen består av en kärngrupp med analytiker, en 
folkhälsoepidemiolog och en strategisk rådgivare. Kärngruppen kompletteras 
med medarbetare som har sakkunskap inom infrastruktur, kollektivtrafik, 
elförsörjning och data om kostnad per patient. Styrgruppen består av Helena 
Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Magnus Persson, utvecklingsdirektör, 
och Sofia Hartz, planeringsdirektör. Avstämningar i kärngruppen och 
styrgruppen sker löpande under arbetets gång.  
Kunskapsunderlaget kommer presenteras för regiondirektörens 
ledningsgrupp den 8 mars 2023 och ska sedan vara klart den 31 mars 2023.  
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§ 7    

Hur tänker man när man börjar forska inom regionen? 
Två exempel 

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

Bakgrund 
Erik Stomrud, distriktsläkare och biträdande forskare vid Klinisk 
minnesforskning, Lunds universitet, och Ola Nordqvist, apotekare och 
doktor i biomedicinsk vetenskap, Linnéuniversitetet, informerar om sina 
erfarenheter av att forska samtidigt som de är anställda hos Region Kalmar 
län. Beredningen får också information om vikten av forskning och om vilka 
förutsättningar som gör det möjligt att forska och arbeta samtidigt. 
Erik Stomrud är distriktsläkare vid Emmaboda Hälsocentral och forskar 
kring kognitiva sjukdomar och neurologiska sjukdomar med kognitiva 
symptom. Erik är heltidsanställd hos Region Kalmar län, med 50% externt 
finansierad forskningstid. Den forskargrupp vid universitetssjukhuset i 
Malmö som Erik tillhör är en av de första forskargrupperna som har visat att 
Alzheimers kan påvisas i ett vanligt blodprov.     
Ola Nordqvist är apotekare i Region Kalmar län och har under 6 års tid 
forskat på halvtid, det har till 25% finansierats av Region Kalmar län. Olas 
doktorsavhandling om läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist blev en av de 
mest lästa på forskning.se under 2022.  
Att forska är nödvändigt för att utveckla all hälso- och sjukvård och 
forskning. Utfallet av en behandling påverkas av den miljö och population 
som den används i, så för att få kunskap om hur en åtgärd fungerar i 
praktiken behöver den studeras i den miljö där åtgärden är tänkt att 
användas. Primärvården lyfts fram som ett exempel på där de vetenskapliga 
frågeställningarna skiljer sig från den övriga sjukvården. Det beror på att 
primärvården främst arbetar med den samlade sjukdomsbilden. För att veta 
hur sjukdomar, behandlingar och andra åtgärder fungerar i primärvården är 
det alltså viktigt att de studeras och utvärderas i primärvården.  
 
Inom Region Kalmar län är 60 av 7000 anställda disputerade. För att 
anställda ska kunna forska samtidigt som de arbetar behöver det finnas 
förutsättningar som gör det möjligt och lönsamt för den anställde. En god 
forskningsmiljö är också individberoende, det behövs en bred kompetens och 
personer som kan driva forskningen framåt tillsammans. Forskning kräver 
också långsiktighet och god struktur.    
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