SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa
Tid och plats

09:00-12.00, Kronan, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar samt på distans

Beslutande

Angelica Katsanidou (S), ordförande, närvarar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande, närvarar på distans
Karin Helmersson (C), närvarar på distans
Malin Sjölander (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Anders Falck, sekreterare
Cecilia Fagerström, forskningschef, närvarar på distans
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, närvarar på distans
Julia Ström, verksamhetsutvecklare, närvarar på distans
Lollo Olausson, verksamhetsutvecklare, närvarar på distans
Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Stefan Bragsjö, basenhetschef, närvarar på distans

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

1-7

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Anders Falck
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§1
Val av justerare av protokoll
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa utser Malin Sjölander (M)
att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§2
Godkännande av dagordning
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa godkänner
dagordningen.

§3
Mötet öppnas - Välkomna
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Persson går igenom dagens agenda. Magnus redogör för Region
Kalmar läns fokusområden för år 2021 samt Region Kalmar läns
övergripande strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Magnus går igenom tillägg från förra mötets dragning, bland annat om hur
Region Kalmar län ska genomföra tidiga insatser och utgå från bästa
tillgängliga kunskap i verksamhetsutvecklingen. Magnus informerar om att
Region Kalmar län har flera nominerade medarbetare till GötaPriset som
delas ut senare under år 2021.

§4
Informationsärende: Varje dag lite bättre –
Tjänstedesign ”Ett gemensamt projekt inom rehab i
sydöstra sjukvårdsregionen”
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Lollo Olausson, Julia Ström och Stefan Bragsjö informerar om ett arbete för
en bättre rehabilitering av ryggmärgs- och hjärnskadepatienter i Sydöstra
sjukvårdsregionen. Arbetet visar att sjukvården idag är bra på att hantera
akuta ryggmärgs- och hjärnskadepatienter, men inte lika utvecklad när det
kommer till den långsiktiga rehabiliteringsprocessen. Efterarbetet med de
livslånga skadorna behöver förbättras och det är mycket viktigt att
regionerna och kommunerna samverkar med varandra för att skapa en
trygghet för patienten och för att försöka förbättra vissa områden som
projektet identifierat.
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Projektet har använt sig av något som kallas för tjänstedesign, vilket är en
utvecklingsprocess. I denna process utgår man från användarens behov och
medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Tjänstedesign
tar sin utgångspunkt i en förståelse för användarens behov och upplevelse
oavsett om man utvecklar varor, tjänster, processer, miljöer eller budskap. En av
hörnstenarna är att man testar och samskapar lösningar tillsammans med
användare och de som ska utföra tjänsterna. Arbetet mynnade ut i att flera
rekommendationer lämnades till Sydöstra sjukvårdsregionen, bland annat att
förbättra stödet till patient och närstående, att utöka tillgången till
rehabiliteringsmedicinska vårdplatser där kompetens finns och att anpassa
kommunikationssystemen för arbete över organisationsgränserna.

§5
Informationsärende: Innovationsupphandling
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Björn Lagnevik från Innovation Skåne informerar om deras process vid
innovationsupphandlingar. Fördelen med innovationsupphandlingar är att
verksamheten har stora möjligheter att påverka hur slutprodukten blir i och
med att behovet preciseras i upphandlingen.
En innovationsupphandling innebär i korta drag att man identifierar ett
problem i verksamheten, utifrån det problemet formuleras sedan ett behov.
Behovet bryts därefter ned till något hanterbart som man arbetar vidare med i
projektform. En marknadssondering gällande det behov som preciserats är
viktig för att undersöka vilka lösningar som redan finns på marknaden och
en tidig dialog med företag på marknaden behövs för att förstå deras
synvinkel av behov och specifika krav.
Gällande mindre aktörers möjligheter på marknaden ser Region Skåne gärna
att det är ett större bolag som levererar tjänsten eftersom det ger en
långsiktig trygghet gällande service och uppgraderingar. Däremot vill
Region Skåne gärna att det större bolaget integrerar ett eller flera mindre
bolag i projekten som underleverantörer då det ofta är dessa som levererar
innovationshöjden i den nya lösningen.
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§6
Informationsärende: Apotekare och forskning nära
verksamheten
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Lina Hellström informerar om sitt arbete som klinisk apotekare och om sin
forskning. Klinisk apotekare är en relativt ny tjänst där arbetet sker ute i
vården. Målet som klinisk apotekare är att förbättra patientens
läkemedelsanvändning och att se till att patienterna känner sig delaktiga i
behandlingen. Eftersom det är en ny yrkeskategori i vården krävs det att
rollen som klinisk apotekare formas och utvecklas. Lina berättar att den
verksamhetsnära forskningen är viktig för att påverka verksamheten i positiv
riktning. Hjärtmottagningen i Kalmar har ett pågående där effekterna av en
klinisk apotekares närvaro på mottagningen undersöks. Resultaten visar
hittills att patienterna i högre utsträckning fortsätter ta sina mediciner och att
de känner mindre oro inför att ta sina mediciner. Lina har även ett samarbete
med eHälsoinstitutet där det ska utvecklas en långsiktig modell i
primärvården där en klinisk apotekare ska bli en del i vårdteamet.

§7
Informationsärende: Forskningsprojekt: Hur kan vi
tillsammans bygga trygg och säker vård för äldre i
Kalmar län?
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.

Bakgrund
Cecilia Fagerström informerar om samverkan för evidensbaserad vård.
Forskarens roll är att samla in kunskap i de områden där kunskapen saknas.
Regionernas och kommunernas roll är att skapa incitament och underlätta för
att den evidensbaserade vården ska kunna bedrivas. I Kalmar län är det
väldigt många som deltar, bland annat fyra kommuner och Region Kalmar
län. Det deltar även personer från Växjö, Halmstad och Karlskrona.
Finansiella partners är bland annat FORTE, Cancerfonden och Familjen
Kamprad stiftelsen. Samverkan har pågått i ungefär sju år och det finns flera
pågående forskningsprojekt i länet, just nu är det ett särskilt fokus på
patientens egenvård samt eHälsa.
Cecilia anger att det dragits värdefulla lärdomar gällande att bygga evidens
där både patienter och personal är delaktiga i projekten. De svårigheter man
möter är bland annat att hitta rätt timing för olika projekt, att våga hålla i
frågor och att ta bort gamla antaganden när det införs ny evidens. Cecilias
tycker att Kalmar län ska jobba vidare med att bygga evidens för att få
hållbara och varaktiga förändringar och för att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till det vi gör.
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