SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-16
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa
Tid och plats

08:00-10.50, Kronan, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar samt på distans

Beslutande

Angelica Katsanidou (S), ordförande, närvarar på distans, § 7 - § 14
Christer Jonsson (C), vice ordförande, närvarar på distans
Karin Helmersson (C), närvarar på distans, § 7 - § 14
Malin Sjölander (M), närvarar på distans
Pär-Gustav Johansson (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Linda Fleetwood (V), närvarar på distans
Jimmy Loord (KD), närvarar på distans

Tjänstepersoner

Jennie Hagberg, sekreterare, närvarar på distans
Cecilia Fagerström, forskningschef, närvarar på distans, § 7- § 14
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, närvarar på distans, § 7 - § 14
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, § 13 - § 15
Helen Persson, HR-direktör, närvarar på distans, § 8 - § 11
Marie Åberg Petersson, chef KTC, närvarar på distans
Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare, närvarar på distans

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

8- X

Ordförande

Angelica Katsanidou (S) § 7- § 14
Christer Jonsson (C) § 15

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Jennie Hagberg

Comfact Signature Referensnummer: 1099956

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Region Kalmar län

§8
Val av justerare av protokoll
Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa utser Malin Sjölander (M)
att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§9
Godkännande av dagordning
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa godkänner
dagordningen.

§ 10
Mötet öppnas - Välkomna
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Angelica Katsanidou går igenom dagens agenda.

§ 11
Strategi för klinisk forskning + Meriteringssystem
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Cecilia Fagerström informerar om Strategi för klinisk forskning i Region
Kalmar län, som antogs av regionstyrelsen den 10 februari 2021.
I Region Kalmar län finns förutsättningar att bedriva en stark och
framgångsrik klinisk forskning. Region Kalmar län är idag en del i ett
universitetssjukvårdssystem genom upparbetade samverkansavtal och
införande av läkarutbildning. Samverkan med Linköpings universitet (LiU)
och Linnéuniversitetet (LNU) gör det möjligt för regionen att ta del av
infrastrukturer för akademiska miljöer och finansiella resurser (ALF-medel)
för att idag erbjuda olika professioner bättre möjlighet till vetenskaplig
utveckling.
Utifrån en långsiktig målsättning att närma oss resultat i nivå med regioner
med universitetssjukvård, samt utöka samarbetet med våra
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universitetpartners och öka ambitionsnivån inom regionen avseende
högkvalitativ forskning är det nödvändigt att regionens akademiska miljö
utvecklas och blir starkare.
Syftet med strategin är att ge en långsiktig målbild för att främja och bedriva
klinisk forskning i en miljö där livslångt lärande, tvärprofessionell
samverkan och evidensbaserad vård kan stimuleras för utveckling och
förbättrad hälsa.
Region Kalmar län behöver utvecklas särskilt
inom tre områden för att på kort och lång sikt få forskningsaktiviteten att
utvecklas i rätt riktning:
- Högkvalitativ klinisk utbildning och forskarhandledning behöver
Säkerställas (samarbeta).
- Disputerade forskande medarbetare från olika professioner behöver
finnas, vara aktiva och stimuleras (stödja).
- Det akademiska ledarskapet behöver tydliggöras och integreras i den
dagliga verksamheten (sprida).
Till strategin kopplas en handlingsplan som innefattar aktiviteter både på
kort och lång sikt.
Helen Persson informerar om meriteringssystem inom Region Kalmar län.
Meriteringssystem har diskuterats länge. Det är i linje med
forskningsstrategin att stimulera till ökad forskning och uppmärksamma
behovet. Det är en utveckling som är samstämmig i sydöstra
sjukvårdsregionen och harmoniserar med övriga forskningsvärlden och inom
universiteten.
Ett förslag har utarbetats med ersättningsnivåer vid:
• Disputation
• Docentur
• AT/ST som forskar
• Kliniska Lektorat
Beslut kommer att tas i personalutskottet.

§ 12
FORSS
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Cecilia Fagerström informerar om Forskningsrådet i sydöstra Sverige FORSS.
FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional
samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära
områden. FORSS riktar sig till anställda i Region Jönköping, Region
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Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet,
Jönköping University eller Linnéuniversitetet.
En viktig princip för FORSS är att FoU-verksamhet ska bidra till att skapa
samarbeten över länsgränserna i regionen, mellan såväl klinisk verksamhet
som lärosäten. Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över
länsgränserna prioriteras därför och minst två län ska vara representerade i
projekt som beviljas anslag från FORSS.

§ 13
Varje dag lite bättre
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län har sedan 2007 bedrivit utvecklingsarbete genom
arbetssättet ”Varje dag lite bättre”.
Utvecklingsdirektören Magnus Persson informerar om aktuellt från arbetet.
Övergripande strategin ”Varje dag lite bättre – kraften hos många” har
reviderats och är på väg upp för beslut i regionstyrelsen den 17 mars 2021.
Utvecklingsdirektörerna i Region Kalmar och Region Jönköpings län har
träffats.
Föreläsning om multimodalt ledarskap (fysiskt och digitalt) – framtidens
ledarskap:
Internt - Externt
Fysiskt – Virtuellt
Team - Ensam
Region Kalmar län har deltagit vid Mikrofestivalen i Jönköping.
Vid konferensen hölls en föreläsning av Carnegie UK, om vikten av vänlighet.
Oftast ser man mest till en relaterad agenda, men det finns också en relationell
agenda. Det mjuka relationella ger bättre resultat, ekonomi och engagemang.
Djupare mening, vänlighet, engagemang, empati och glädje ger ett bättre utfall
för patient och befolkning. Effekter av systematiskt arbetssätt.
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§ 14
KTC – Kliniskt träningscenter
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Marie Åberg Petersson informerar om Kliniskt träningscenter (KTC).
KTC har målsättningen att bidra till en ”säkrare vård och trygga
medarbetare”. KTC ska bedriva utbildningar inom:
•Vårdnära arbete
•Kvalitetsmetoder
•Kommunikation
KTC startade maj 2012 i Kalmar och året därefter i Oskarshamn och
Västervik. Organisatoriskt ligger KTC under Regionstab Lärande och
förnyelse och är till för alla förvaltningar.
Idag har KTC 27 medarbetare på tjänster från 10-100% , totalt ca 11
heltidstjänster. Yrkeskategorierna som arbetar på KTC är läkare,
sjuksköterskor, dietist, kurator, administratörer.
KTC får uppdrag centralt i Regionplan samt riktade från SKR och utifrån
önskemål i verksamheterna.
KTC utbildar medarbetare och instruktörer, hjälper till att samordna och
planera utbildningar med instruktörer ifrån verksamheten.
Färdighetsträning = moment/procedurträning som t.ex. venflon, kateter,
sonder, artärprovtagning.
Scenarioträning= träning för teamet i olika flöden som t.ex. trauma, barn på
akuten, blödning på gyn, nyfött barn med asfyxi, PROACT.
Idag bedrivs utbildning på många håll i vår region.
Till vissa utbildningar bjuds även kommunernas medarbetare in att delta.
Praktisk momentträning som t.ex. provtagning, infarter och trach.
HLR-utbildningar som t.ex. instruktörsutbildningar, huvudinstruktörsutbildningar, vuxen-HLR, barn-HLR samt HLR och första hjälpen.
PROACT- förebygg och behandla livshotande tillstånd.
Simulering i simulator
• Bronchoskopi
• Laparaskopi
• Ultraljud
• Artroskopi
Att lära sig samt träna på undersökningsmetoder och kirurgiska ingrepp i
simulator.
Introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor:
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Mentorskap och reflektionstillfällen
Fem obligatoriska samt valbara dagar
•
•
•
•
•

Kommunikation och bemötande
Vårdprevention
Vårdhygien och smittskydd
Säker läkemedelshantering
Anhörigkontakt och ”vi är varandras arbetsmiljö”

Nutrition
• Samordnar nätverk
• Utbildningsinsatser
• Nutritionsriktlinjer
Kompetensportalen
• Kursadministration
• Kvalitetssäkring, lärande och tester-KOMPETENSKORT

§ 15
Safety II och Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet
Beslut
Beredningen för forskning och utveckling samt e-hälsa noterar informationen
till protokollet.
Bakgrund
Gunhild Nordesjö Haglund och Magnus Persson informerar om Safety I
(Säkerhet I) och Safety II (Säkerhet II) samt Nationell handlingsplan för
ökad patientsäkerhet.
Safety I (Säkerhet I) och Safety II (Säkerhet II)

Nollvision för vårdskador
Vi har en nollvision för vårdskador, vilket innebär att vi strävar efter att
ingen patient ska drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med oss. Vården vi ger ska vara av hög
kvalitet.
Patientsäkerhet
Definitionen av patientsäkerhet är ”skydd mot vårdskada”, enligt
Socialstyrelsens termbank.
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Enligt WHO är definitionen av patientsäkerhet ”skydd mot att patienter
drabbas av misstag och oönskade effekter i samband med sjukvård”.
Safety 1 (Säkerhet- 1) utgår från att situationer när saker och ting blir rätt
och när de blir fel sker på olika sätt.
Säkerhet genom att eliminera och förebygga.
Grunden för säkerhet är att förstå normal variabilitet i prestation och
utförande.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården
2020-2024

Den Nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso-och
sjukvården 2020-2024
•

Innehåller övergripande mål, fokusområden, nationella åtgärder och
en plan för uppföljning.

•

Vänder sig till beslutsfattare

•

Ska stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner

•

Bidra till att utveckla och samordna patientsäkerhetsarbetet i landet.

Mål: Ingen patient ska drabbas av vårdskada
Vision: God och säker vård- överallt och alltid
Närvaro av säkerhet och frånvaro av skada.
Alla verksamheter och alla situationer.
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Handlingsplanen lyfter fram fyra grundläggande förutsättningar:
1. Engagerad ledning och tydlig styrning
2. En god säkerhetskultur
3. Adekvat kunskap och kompetens
4. Patienten som medskapare.

Handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden:
1. Ökad kunskap om inträffade vårdskador
2. Tillförlitliga och säkra system och processer
3. Säker vård här och nu
4. Stärka analys, lärande och utveckling
5. Öka riskmedvetenhet och beredskap

Patientsäkerhetsportalen finns på Region Kalmar läns intranät.
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undertecknare:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Malin Sjölander
SMS (+46704828220)
32259973c06e488f878772a1793421b6
2021-05-20 08:37:42 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Christer Jonsson
SMS (+46703212103)
d91051cd08a346fba9ea3fa485fb5885
2021-05-20 08:52:03 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Jennie Hagberg
SMS (+46705594566)
0fae54af3c3342f295ca612d626e7665
2021-05-20 10:05:19 +02:00
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Angelica Katsanidou
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2021-05-23 14:22:38 +02:00
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