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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 jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3     

Varje dag lite bättre/Plattform Hälsa 

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

Bakgrund 
Utvecklingsdirektör Magnus Persson informerar om Varje dag lite bättre och 
om anmälningsläget gällande förbättringsprogrammet. Intresset är stort och 
många chefer har anmält sig där målet är att lyfta in kunskap och att den 
kunskapen ska leva vidare i organisationen. 
Inom Nära vård pågår ett målbildsarbete och det finns en samordnare dels 
för regionen och dels en samordnare för kommunen. I arbetet har man 
identifierat förändringskunskap och metodiker som viktiga. 
Inom sydöstra regionen finns det ett utvecklingsprogram för ledarpersoner 
inom hälso- och sjukvård med deltagare från Östergötland, Kalmar och 
Jönköping med träffar om hållbarhetsarbete, Agenda 2030 m.m. Det planeras 
för ytterligare en omgång inom utvecklingsarbete för sydöstra regionen. 
Vidare informeras om Brysselkontoret (BHSS) där inriktningen är transport, 
arbetsmarknad hälsa och vård, tillväxt och innovation samt gröna näringar 
och bioekonomi. BHSS har i uppdrag att omvärldsbevaka olika satsningar 
och projekt inom EU. 
Ordförandeskapet för Hälsoplattformen roterar och för 2022 är 
utvecklingsdirektör Magnus Persson ordförande och bistås av ett sekretariat 
samt BHSS. Syftet för Hälsoplattformen är att hitta möjligheter på den 
europeiska arenan och erfarenhetsutbyten medlemmar emellan. Målet för 
Hälsoplattformen är att samarbeten ska bidra till utveckling av regionernas 
verksamhet inom hälso- och sjukvårdssystem.  
Information lämnades om vilka aktiviteter som har genomförts under 2021 
med bl.a. erfarenhetsutbyten på olika teman med Emilia Romagna i Norra 
Italien. Några områden som eventuellt har identifierats för vidare samarbete 
är smarta hem i Nederländerna och att utveckla kommunikationsmaterial och 
utvecklingsområden är digitalisering, samverkan, psykisk hälsa för 
målgrupperna äldre samt barn och unga. 
I den fortsatta planeringen ingår försök till ett fysiskt besök till Italien för att 
utveckla lärande av varandra och skapa relationer. Utvecklingsdirektör 
Magnus Persson kommer att delta i konferensen IHI Göteborg i juni och 
presentera arbetet med Hälsoplattformen. Det pågår även planering att ta 
kontakt med Türingen i Tyskland gällande området digitalisering men ingen 
kontakt är ännu etablerad. 
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§ 4    

Forskningsbokslut 

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

Bakgrund 
Forskningschef Cecilia Fagerström redovisar handlingsplanen för att dels 
stärka forskarutbildning genom akademiska miljöer och ökad 
forskningsaktivitet inom primärvård och psykiatri.  
Vidare informeras om bakgrund till vad en akademisk enhet är där ett 
universitet och region gemensamt arbetar med forskning, utbildning, 
utveckling och fortbildning vid en klinik inom samtliga yrkesprofessioner i 
syfte att stärka och säkerställa en akademisk kultur. Syftet med en akademisk 
enhet är att stärka en klinisk patientnära forskning och ge bättre 
förutsättningar för kostnadseffektiv, evidensbaserad samt god och säker 
vård. Enligt nationellt kvalitetskrav ska akademiska enheter ha minst en 
disputerad medarbetare vid enheten. Det pågår samtal med chefer i 
Borgholm och Mörbylånga om ett avtal eller skrivelse för en akademisk 
enhet för Nära vård på Öland.  
Information lämnas även om forskningsstrategiska enheten i region 
Östergötland och dess uppdrag att ta fram förarbete och förslag om en 
forskarskola om nära vård. Målet är utbildning och ökat nätvärkande för 
områdena 

• Nära vård i teori och praktik 

• Skapa förutsättningar och förbereda sig för fortsatt forskning inom 
nära vård 

Syftet är att skolan ska bidra till att utveckla och förankra perspektivet Nära 
vård och ge kunskaper som är användbara och efterfrågade i fortsatt yrkesliv 
och forskarkarriär. 
Cecilia Fagerström redovisar Region Kalmar läns bokslut och aktiviteter 
under 2021 som bland annat innehåll, doktoranddagar, utökad budget för 
interna anslag 2022 för 29 doktorander, 8 disputationer, ny intern utlysning 
av driftmedel, utlysning av anslag för Covid-19 forskning genom VR, 7 
projekt med regionfinansierade ALF-medel, flera externfinansierade projekt 
och aktiviteter samt kontinuerliga nätverk och seminarium för 
forskningsintresserade. 
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Datum 
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Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa informeras om utlämning 
av data för forskningsändamål där flera dokument understryker vikten av att 
använda hälsodata. Det pågår en nationell dialog om tolkning av lagstiftning 
och även ett internt arbete kring utlämning av data för forskningsändamål 
utifrån juridiska och IT tekniska förutsättningar. 
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§ 5     

Information om Health Innovation of Sweden (HIOS) 

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

Bakgrund 
Projektledare eHealth Arena Fia Mårdfelt informerar om HIOS verksamhet 
och arbete. eHealth Arenas vision är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-
hälsans utveckling både nationellt som internationellt med fokus på tillväxt. 
Fokus är även på användandet och inte på utveckling av nya tekniska 
lösningar. De övergripande målen är att öka näringslivstillväxten inom e-
hälsoområdet samt öka användandet av e-hälsotjänster och produkter. 
eHealth Arena ska bidra till regionens mål inom regionalt tillväxtarbete, 
utveckling av vård och omsorg och digitalisering. 
HIOS består av flera partners i Sverige och ska göra det enkelt att utveckla 
framtidens digitala hälsotjänster för en jämlik och hållbar hälsa. Detta 
uppnås genom att erbjuda en nationell och gemensam ingång med 
värdeskapande tjänster inom digitalisering. Arbetet ska stärka regional samt 
europeisk samverkan och öka interaktionen mellan innovativa företag, 
offentlig sektor och akademi. HIOS fokusområden är cybersäkerhet, 
högpresterande datorer, AI och erbjuder tjänster inom miljöer för test och 
validering, utbildning och kompetensuppbyggnad, stöd för finansiering och 
nätverk för innovation. 
Fia Mårdfelt redovisar om European Digital Innovation Hubs (EDIH) – 
processen där Sverige skickar in 15 ansökningar om 30 miljoner som ska 
fördelas på 3–6 hubbar. De digitala innovationshubbarna är en del av EU-
programmet ”Digital” och hubbarna kommer att vara operativa under hösten 
2022 och projekttiden löper under 7 år. 
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§ 6     

Forskningscenter för biogas 

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

Bakgrund 
Miljösamordnare Carolina Gunnarsson informerar om biogas och en 
fossilbränslefri region 2030 som är ett länsmål sedan 2006. Målet innebär att 
Kalmar län ska minska utsläppen av klimatpåverkande gaser inom alla 
sektorer och utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp, en 
effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till 
hållbar utveckling. I en regional studie från 2018 kan man konstatera att 
biogasproduktionen i länet kan generera ökad ekonomi och fler 
arbetstillfällen för den sektorn. Region Kalmar läns samarbete med 
forskningscentret ger dubbelriktad kunskap, nätverk och möjlighet för länets 
mindre aktörer att komma närmare akademin. 
Föreståndare och vetenskaplig ledare Mats Eklund från Biogas Solutions 
Research Center informerar om forskningscentrets samarbete med 
Energimyndigheten, Linköpings universitet och Sveriges lantbruks 
universitet. Den nordiska modellen för biogaslösningar innefattar olika 
sektorer och i framtiden kommer mycket gas att användas inom industri och 
sjöfart. Den nordiska modellen med avfall in som uppgraderas till biogas gör 
modellen relevant globalt. Som klimatalternativ ersätter biogas bl.a. fossil 
näring, bygger upp markkol, metanreduktion från avfall och gödsel, ersätter 
fossila drivmedel och ersätter fossil näring anaerob vattenrening. 
Biogas Solutions Research Center har en långsiktig vision om att överallt där 
en biogaslösning stärker den övergripande resurseffektiviteten, finns den 
realiserad och bidrar till större samhällsutmaningar. Utmaningarna inom 
samhällsutveckling är stärkt bioekonomi och hållbara cirkulära städer samt 
regioner. Inom samhällsutmaningar finns minskad klimatpåverkan, stärkta 
flexibla och mer hållbara energisystem och hållbarhet inom transport, 
industri och jordbruk. Det finns även operativa utmaningar att framställa 
biogas. Biogaslösningar sammanfattas som bredast positiva handavtrycket 
för hållbarhet, bästa klimatprestanda, nya aktörer samt kapital inom biogas 
har kommit in på den svenska marknaden och att samarbete mellan 
lantbrukare och lantbrukare och gasföretag krävs. 
Biogasmarknadsutredningen betonar lantbrukssektorn för expansionen och 
transporter och industri för användning. 

8Comfact Signature Referensnummer: 1283705



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: John Wernberg
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627946)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4571ebe4c78d4028803ff55a3c857f52
DATUM & TID: 2022-02-14 08:31:48 +01:00

NAMN: Angelica Katsanidou
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: bae0a25351bf412e9a48c5faf0eda25e
DATUM & TID: 2022-02-14 10:55:48 +01:00

NAMN: Malin Sjölander
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 520dbd127757487a87d1674446cda268
DATUM & TID: 2022-02-14 11:16:54 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-14 11:16:59 +01:00
Ref: 1283705
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1283705

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll förstasida
	Beslut BerFoU 2022-02-08
Godkännande av dagordning
	Beslut BerFoU 2022-02-08
Val av justerare
	Beslut BerFoU 2022-02-08
Varje dag lite bättre/Plattform Hälsa
	Beslut BerFoU 2022-02-08
Forskningsbokslut
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BerFoU 2022-02-08
Information om HIOS
	Beslut BerFoU 2022-02-08
Forskningscenter för biogas
	Underskriftssida

		2022-02-14T10:17:02+0000
	Comfact AB




