
Kallelse

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträde med:

Forsknings- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-12-08

Tid: kl. 10:00-13:00

Plats: Almen Eklundavägen 2  samt digitalt

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas Ersättare underrättas
Margareta Ehnfors (KD), ordförande
Roger Rådström (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Inger Trodell Dahl (S)
Ewa-Leena Johansson (S)
Emilia Molin (C)
Isac Nordin (M)
Willhelm Sundman (L)
Lina Särén (SD)
Hendrik Bijloo (L)

Jonas Åkerman (S)
Johanna Svärd (S)
Eva Palmqvist (S)
Conny Harrysson (KD)
Maria-Pia Karlsson (C)
Ylva von Scheele (M)
Göran Gustafsson (M)
Marcus Willén Ode (MP)
Tom Persson (SD)

1 (116)



Föredragningslista

www.regionorebrolan.se

1. Val av justerare
Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
 
att   jämte ordföranden utse Lina Särén (SD) till justerare av nämndens protokoll med Isac 
Nordin (M) som ersättare.

2. Sammanträdestider 2021 forsknings- och utbildningsnämnden
Diarienummer: 20RS6927 Föredragande: Per Marcusson 

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att anta sammanträdestider för 2021

Sammanfattning
Forsknings- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2021. 
Förslag till sammanträdestider för 2021 är:

9 februari
9 april
16 juni
6 september
20 oktober
10 december

Beslutsunderlag
• Sammanträdestider 2021 forsknings- och utbildningsnämnden

3. Verksamhetsplan med budget 2021
Diarienummer: 20RS10489 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget för 2021

att ge forsknings- och utbildningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom 
området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen 
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Sammanfattning
Verksamhetsplanen med budget innehåller övergripande mål, inriktningsmål med 
indikatorer samt uppdrag som forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för samt inom 
berörda delar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM FOU-nämnd 201208 Verksamhetsplan med budget 2021
• Verksamhetsplan med budget Forsknings- och utbildningsnämnd 2021
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4. Svar på remissen Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om 
kliniska prövningar av humanläkemedel
Diarienummer: 20RS10294 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Läkemedelsverket (LV) har utifrån EU:s förändrade förordning avseende kliniska 
prövningar av humanläkemedel EU 536/2014 i en rapport till Socialdepartementet redovisat 
ett regeringsuppdrag avseende avgiftsfrågor.
Rapporten redogör för förslag till nya avgiftsnivåer för olika nivåer för LV bedömning 
utifrån LVs roll som huvudgranskare eller deltagande granskare vid studier inom EU som 
omfattar minst två medlemsstater samt för nationella studier. Övergripande gäller jämfört 
med dagens avgift om 50 000 kronor en avgiftsökning på 122-142 procent.

Region Örebro län anser:

•Att Läkemedelsverket bör ha en avgiftsnivå för granskning av kliniska läkemedelsstudier 
som är kostnadsneutral mot övriga EU länder
•Att eventuell underfinansiering bör hanteras enligt nuvarande modell med särskilda anslag
•Att icke-kommersiella läkemedelsprövningar, inklusive prövningar med SME huvudman, 
bör vara avgiftsfria
•Att staten bör ta ett övergripande finansieringsansvar även för kvarstående 
finansieringsfrågor för att etablera ett IT stöd med full funktionalitet från regionernas 
biobanksregister till LV ärendehanteringssystem utifrån att behovet av detta bygger på 
implementeringen av aktuell EU förordning.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM forsknings-och utbildningsnämnden 201208 Svar på remiss
• Svar på remiss om avgiftsförändringar till följd av EU-förordning om kliniska 

prövningar
• Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av 

humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

5. Svar på remiss U2020/05211 Tydliggörande av 
yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal studietimmar för läkar- och 
tandläkarexamen
Diarienummer: 20RS10703 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Departementspromemorian föranleds av ett behov av tydliggörande angående antalet 
undervisningstimmar inom utbildningar som leder till läkar- respektive tandläkarexamen för 
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att uppfylla EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Promemorian redogör för att denna 
miniminivå uppfylls vid dessa utbildningar vid svenska lärosäten, men att det utifrån 
yrkesdirektivet och kommissionens yttranden föreligger ett behov av att reglera detta i 
bilaga till högskoleförordningen.

Region Örebro län har inget att invända mot ett sådant förslag.

Beslutsunderlag
• FPM Forsknings- och utbildningsnämnden 201208 Svar på remiss Tydliggörande av 

yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal studietimmar för läkar- och 
tandläkarexamen

• Yttrande Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

• Remiss - Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

6. Nedläggning av folktandvårdens forskningskommitté
Diarienummer: 19RS9348 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att avsluta folktandvårdens forskningskommitté 2020-12-31

att budgetpost för sökbara medel inom folktandvården fortsatt är avsedda för odontologisk 
forskning men fördelning sker via Region Örebro läns forskningskommitté

att två ledamöter med odontologisk kompetens ingår i Region Örebro läns 
forskningskommitté från och med 2021-01-01

Sammanfattning
Forskningskommittén i Folktandvården har haft som uppdrag att fördela medel till stöd för 
forskning inom de odontologiska ämnesområdena. Samordning med regionens övriga 
fördelningssystem för interna forskningsmedel kommer öka kvalitén på ansökningarna och 
också ge ett mer tydligt system för föredelning av interna forskningsmedel i hela regionen.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM FOU-nämnd 201208 Nedläggning av folktandvårdens 

forskningskommitté
• Skrivelse till FOU kommittén-Nedläggning av Odontologiska forskningskommittén

7. Val av ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté
Diarienummer: 18RS7060 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att till ledamot i Region Örebro läns forskningskommitté för perioden 2021-01-01 –2021-
12-31 välja Carina Källestål, docent, odontologi samt Farhan Bazargani, docent, odontologi
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Sammanfattning
För att samordna den interna forskningsfinansieringen kommer Region Örebro läns 
forskningskommitté utökas med ledamöter med odontologisk bakgrund.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM FOU-nämnd 201208 Val av ledamöter till Region Örebro läns 

forskningskommitté

8. Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) kring 
specialistsjuksköterskeutbildning
Diarienummer: 19RS7770 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta

att motionen anses besvarad med hänvisning till redovisat yttrande.

Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) föreslår att Region Örebro län ska arbeta för att en 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård startas vid Örebro universitet.

I yttrandet redogörs för aktuella förhållande på nationell och samverkansregional nivå 
avseende specialistsjuksköterskeutbildningar såsom nationella och samverkansregional 
initiativ för samordning mellan regioner och lärosäten samt den pågående översynen av 
strukturen för framtida specialistsjuksköterskeutbildningar. Vidare redogörs för regionens 
samverkan med såväl Örebro universitet som andra lärosäten och specifikt den 
avtalsreglerade samverkan med Karlstad universitet som möjliggör för att 
verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning 
intensivvård kan ske inom Region Örebro län.

I yttrandet belyses också gemensamma åtgärder för att stärka och långsiktigt säkerställa en 
lärarkompetens vid Örebro universitet som kan säkra nuvarande utbildningsutbud och 
möjliggöra framtida förändringar.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM forsknings och utbildningsnämnden 201208 Svar på motion
• Svar på motion 19RS7770
• Motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

intensivvård

9. Meddeladne och delegationsebslut
Diarienummer: 19RS10114 Föredragande:  

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att ta meddelande och delegationsbesluten till protokollet.
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Sammanfattning
20RS10540 -Initiering av upphandlingsuppdrag ersättningsanskaffning biobanksrobot 
(biobankning vätskebaserad cytologi) 2,1 mnkr (ALF)

20RS7451 – VFU Avtal Dalarna

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM meddelande och delegationsbeslut december
• Anmälning av delegationsbeslut tom dec

10. Information
Föredragande:  

Sammanfattning
ALF-budget 2021
Covid-relaterade forskningsprojekt
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Sammanträdestider 2021 
forsknings- och 

utbildningsnämnden

20RS6927
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Nämndadministration, Per Marcusson 20xx-xx-xx Dnr: 20RS6927

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Sammanträdestider 2021 forsknings- och 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

att   anta sammanträdestider för 2021

Sammanfattning
Forsknings- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2021. 
Förslag till sammanträdestider för 2021 är: 

9 februari 
9 april
16 juni
6 september
20 oktober 
10 december 

Beslutsunderlag
FöredragingsPM Sammanträdestider 2021 forsknings- och utbildningsnämnden

Mats G Karlsson
Forskningschef

Skickas till:
Nämndens ledamöter och ersättare
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Verksamhetsplan med budget 
2021

20RS10489
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 2020-12-08 Dnr: 20RS10489

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2021

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

att   fastställa forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget för 
2021

att   ge forsknings- och utbildningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören 
inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge 
regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Sammanfattning
Verksamhetsplanen med budget innehåller övergripande mål, inriktningsmål med 
indikatorer samt uppdrag som forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för samt 
inom berörda delar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården.

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2019 är Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarig 
forskningshuvudman för Region Örebro län. Nämnden ansvarar för verksamhetsplan 
och de mål som finns i planen. Verksamhetsplanens mål överensstämmer med de 
målsättningar som finns beskrivna i strategin för klinisk forskning och innovation.

Beredning
Information om verksamhetsplan med budget gavs till Forsknings- och 
utbildningsnämnden 2020-11-02
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 2020-12-08 Dnr: 20RS10489

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Verksamhetsplanen innehåller ambitioner, mål och uppdrag inom hållbar utveckling 
med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- 
och jämställdhetsperspektiv

Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsplanen innehåller budget för 2021

Uppföljning
Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i delårsrapporter för forsknings- och 
utbildningsnämnden samt i nämndens verksamhetsberättelse

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM

Verksamhetsplan med budget för forsknings- och utbildningsnämnden 2021

Mats G Karlsson 

Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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1 Inledning
Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för Forskning- och utbildningsnämnden.
Forskning- och utbildningsnämnden är ansvarig forskningshuvudman för Region Örebro län. 
Nämnden ansvarar för denna verksamhetsplan och de mål som finns i planen. 
Forskningsfrågorna är regionsövergripande och därför behövs samverkan med övriga nämnder 
och mellan förvaltningarna för att nå de uppsatta effektmålen och de specificerade uppdragen.

Verksamhetsplanen för FoU-nämnden påverkas självklart av den pågående pandemin. 
Pandemin sätter fokus på frågor kring forskning, utbildning och innovation men också de så 
kallade megatrender som finns i vår omvärld påverkar nämndens ansvarsområde. I pandemins 
spår syns också behovet av snabb och säker start av nya forskningsprojekt. Ett antal 
covidrelaterade forskningsprojekt har startat upp under 2020 och omfattar främst patienter i 
sjukhusvård men andra aspekter av covidpandemin kommer också att belysas. Det är viktigt att 
prioritera forskning, utbildning och innovation även när resurserna för detta också behövs inom 
sjukvården. Den nationella ALF-utvärderingen av den kliniska forskning som sköts upp ett år 
kommer nu att påbörjas under 2021.

Sedan årsskiftet finns en nationell Life Science-strategi fastställd. Vårdens och invånarnas 
hälsodata i kombination med biomedicinska utvecklingen ger nya möjligheter till innovation 
och större genombrott för artificiell intelligens, AI. AI innebär möjligheter bland annat i form av 
automation, proaktiva arbetssätt och analyser. Region Örebro län arbetar med att på en regional 
nivå kunna stärka och utveckla området Life Science med koppling till den nationella Life 
science-strategin och utifrån fastställd strategi för klinisk forskning och innovation.

Region Örebro län samverkar med Örebro universitet inom ramen för ett region- och 
universitetsövergripande samverkansavtal både avseende det regionala utvecklingsuppdraget 
och för det gemensamma universitetssjukvårdsuppdraget som bedrivs både på 
Universitetssjukhuset Örebro och på fler enheter inom regionen. Söktrycket mot universitetens 
vårdutbildningar utvecklas positivt, vilket kan komma att påverka Region Örebro läns 
utbildningsuppdrag och långsiktigt säkra kompetensförsörjning. Nyligen fick Örebro universitet 
besked om examensrätt för 6-årig läkarutbildning vid Örebro universitet vilket är positivt för 
hela regionen. Även universitetets examensrätt för vidareutbildning till hälso- och 
sjukvårdskurator är positivt. Arbetet med förändringar i bastjänstgöring för läkare (BT) kommer 
under året tas upp igen, då det sköts upp på grund av pandemin.

Inom den nära vården sker  en samverkan med länets kommuner. Det finns två akademiska 
vård- och omsorgsboenden, Trädgårdarna i Örebro och Akvarellen i Kumla, som är exempel på 
samverkan mellan Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner.

Inom den specialiserade vården och odontologin utvecklas också forskningsuppdraget med 
ökade publikationsvolymer, god bredd och bibehållen hög kvalitet. En ytterligare förstärkning 
av forskning kopplat till den högspecialiserade vården är en strategisk satsning. 
Universitetssjukvården är en drivkraft på den regionala, nationella och internationella arenan 
som attraherar studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv till Örebro län.

2 Vision och värdegrund
Region Örebro läns vision lyder:

• Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Det pågår arbete med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen.
Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är beslutad:
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• Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en 
utveckling för människornas bästa.

• Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
• Vi finns nära medborgarna under hela livet.
• Vi ser behoven hos varje person.

3 Syfte
Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning, utbildning och innovation i 
syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg samt att 
stärka Örebroregionens attraktivitet och utveckling – i dag och imorgon

4 Mål, strategier och uppdrag
Nämndernas verksamhetsplaner har sitt ursprung i Region Örebro läns verksamhetsplan. 
Effektmål för de olika verksamheterna har antagits i regionfullmäktige och därefter sorterats ner 
till den ansvariga nämnden. De olika perspektiven invånare och samhälle, process och resurs 
visar på hur regionens verksamheter ska styra mot visionen, Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

 

 

Utifrån regionens årliga omvärldsspaning identifierades ett antal områden där forskning och 
utbildningsnämnden ser ett behov att förtydliga och förbättra våra metoder och arbetssätt. Dessa 
uppdrag hittas under perspektivet process och resurser.

 

4.1 Perspektiv: Invånare och samhälle
Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste 
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målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska 
tillgodoses på bästa sätt.

Forsknings- och utbildningsnämnden är ett av fyra huvudområden inom detta perspektiv. 
Nämnden har tilldelats effektmål från regionfullmäktige för sitt område.

Effektmålen är långsiktiga och visar på vikten av en forskande och utbildande verksamhet. 
Forskning, utbildning och innovation kommer invånarna till godo genom att erbjuda 
evidensbaserad hälso- och sjukvård i utvecklingsfronten, bygga framtida evidens, utveckla 
innovativa lösningar och utbilda framtida medarbetare.

Forsknings- och utbildningsuppdraget genomförs i samverkan med invånare, närstående, 
patienter och civilsamhället genom att ta tillvara deras kunskaper, erfarenheter och vilja att delta 
i klinisk forskning och utbildning som medskapare.

Region Örebro län samverkar med Örebro universitet inom ramen för det gemensamma 
universitetssjukvårdsuppdraget. Inom den nära vården sker också en samverkan med länets 
kommuner. Universitetssjukvården är en drivkraft på den regionala, nationella och 
internationella arenan som attraherar studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv 
till Örebro län. Universitetssjukvård bedrivs inom hela bredden av Region Örebro läns hälso- 
och sjukvård inklusive odontologi och karaktäriseras av högkvalitativ hälso- och sjukvård, 
klinisk forskning, utbildning, innovation och samverkan med näringsliv, patienter och 
civilsamhället.

Effektmål 3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer 
länets invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.

Indikatorer

• Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 
2030.  Det mäts via Vetenskapsrådet bibliometri med utgångsvärde i ALF *) 
2015, 50 procent ökning till 2022. *) ALF är förkortningen för ett avtal mellan den 
svenska staten och vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och 
utveckling av hälso- och sjukvården.

• År 2022 ska 90 procent av medarbetare som aktivt deltar i undervisningsuppdrag 
uppfylla universitetets/utbildningsanordnarens riktlinjer för pedagogisk kompetens.

• Kliniska studier som använder precisionsmedicin eller precisionsdiagnostik 
(individanpassad diagnostik och behandling) ska ha påbörjats senast 2022.

Effektmål 4. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters 
kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.

Indikatorer

• Andel prövningar av läkemedel och medicinsk teknisk utrustning, inklusive 
testbäddsverksamhet för innovationer, ska motsvara vad övriga 
universitetssjukvårdsaktörer utför år 2022.

• Andel publikationer planerade i samverkan med patientföreträdare ska öka till 10 
procent år 2022.

4.2 Perspektiv: Process
Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i 
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perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt 
övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur 
verksamheten ska utföras.

För att erbjuda regionens invånare bästa möjliga förutsättningar för hälsa, vård och omsorg 
behövs att den kliniska forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet, men också att 
den bedrivs i en miljö som ständigt utvecklas.

För att kunna nå en hög utvecklingspotential i  forskning, utbildning och innovation lyfter 
nämnden fram sju uppdrag varav tre är i samverkan med andra nämnder. Varje uppdrag kopplas 
till någon av de fyra arbetsmetoderna, kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling 
och regional utvecklingsstrategi. Dessa arbetsmetoder, tillsammans med målet Klinisk 
forskning, innovation och utbildningsmiljö med hög utvecklingspotential, genomsyrar 
nämndens arbete med att nå effektmålen.

Mål: Klinisk forskning, innovation och utbildningsmiljö med hög utvecklingspotential.

Indikatorer

• 2022 har FoU miljön bidragit till externrekrytering av minst fem disputerade 
medarbetare årligen (2019-2021).

• 2022 har antalet docentkompetenta medarbetare ökat med 50 procent jämfört med 
2015.

• 2022 är strukturer för BT, bastjänstgöring, och verksamhetsförlagd utbildning inom 
den 6-åriga läkarutbildningen etablerade.

Strategi: Kvalitet och utveckling

• Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
• Att leda för hållbarhet.
• Att involvera och motivera medarbetare.
• Att utveckla värdeskapande processer.
• Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Forskning, innovation och utbildning är centrala för regionens arbete med kvalitet och 
utveckling och avspeglas i den av nämnden fastställda strategin för klinisk forskning och 
innovation samt utbildningsstrategin, som är under översyn inför 2021.

 

Uppdrag 1: Att, i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden utreda en modell för att 
vid otillräckligt evidensläge delta i evidensuppbyggnad (FoU-nämnd) och/eller begränsa 
vårdutbudet (HS-nämnd).

Hälso- och sjukvården ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvecklingen av 
kunskap i ett brett perspektiv omfattande diagnos, behandling, läkemedel och medicinskt 
tekniska utrustningar är mycket snabb. Införandetrycket för nya forskningsrön, metoder 
utrustningar är stort, inte minst inom universitetssjukvården med dess nära 
forskningsanknytning. Universitetssjukvården ska självklart bygga på evidens men har också ett 
särskilt ansvar att tidigt införa och parallellt utvärdera leda evidensuppbyggnad utifrån nya 
forskningsrön från lokal eller internationell forskningsverksamhet. För att säkerställa att så kan 
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ske avser nämnderna genom ett vidareutveckla s.k. ordnat införande tillse att rutiner finns för att 
antingen delta i evidensuppbyggnad eller, om detta inte kan åstadkommas lokalt, i avvaktan på 
evidens aktivt avstå från att implementera sådan verksamhet och därmed begränsa vårdutbudet.

Uppdrag 2: Att, i samverkan med nämnden för hälso- och sjukvården, utifrån ett patient- 
och evidensperspektiv utarbeta en modell för införandet av riktade mottagningar, 
exempelvis för äldre och sjuka.

Hälso- och sjukvården ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvecklingen av 
vårdprocesser är mycket snabb både avseende organisatoriska modeller såsom riktade 
mottagningar och inom digitalisering av hälso- och sjukvård.  Universitetssjukvården har ett 
särskilt ansvar att utvärdera dessa nya arbetssätt.

Strategi: Digitalisering

• Att öka den digitala mognaden i organisationen.
• Att förändra och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar.

Digitalisering av såväl individens som vårdens hälso- och sjukvårdsdata är centrala processer i 
klinisk forskning samt för en välfungerande klinisk utbildningsmiljö. Utveckling av artificiell 
intelligens inom regionens verksamheter och inom nämndens ansvarsområde förutsätter och en 
välfungerande digitalisering. Utvecklingsmöjligheterna är stora men måste också ske med 
respekt för och med hänsyn tagen till individens rätt till rådighet över egna data.

Uppdrag 3: Att, med utgångspunkt från individens rättigheter kontinuerligt utveckla 
tillgänglighet, kvalitet och säkerhet för forskningsdata

Tillgänglighet till vårdens och individens vård- och hälsorelaterade data och dess kvalitet är av 
central betydelse för klinisk forskning. Detta måste dock ske med stor acceptans av individ och 
civilsamhälle och enligt aktuella regelverk. Arbetet drivs i olika nationella nätverk och 
plattformar såsom ForskaSverige.

Strategi: Hållbar utveckling

• Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och 
stödprocesser.

• Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande 
hållbarhetsfrågorna.

• Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp programmet för att försäkra att 
verksamheterna rör sig mot beslutade mål.

• Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och 
integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Utbildning, innovation och klinisk forskning är förutsättningar för en hållbar utveckling i alla 
dess perspektiv. I Agenda 2030 lyfts såväl "Hälsa och välbefinnande" som "God utbildning..", 
vilka båda vad avser regionens åtagande till stor del finns inom nämndens ansvarsområde. Ur en 
miljöaspekt utvecklas ständigt konceptet med resefria möten och en bredare 
forskningssamverkan, utifrån det nya och bredare samverkansavtalet med Örebro universitet, 
kan långsiktigt leda till nya forskningsområden som har direkt koppling till hållbar utveckling 
såsom logistik och additiv tillverkning.
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Samtidigt finns uppenbara målkonflikter att hantera där främst det stora behovet av en fördjupad 
internationalisering inom klinisk forskning för att bland annat stärka dess kvalitet och 
genomslagskraft ställer krav på möjligheter till ett effektivt resande inom och utom Europa.

Strategi: Regional utvecklingsstrategi 

• Att bidra till att nå RUS målsättningar.

Området vård och hälsa har i den regionala utvecklingsstrategin beskrivits som ett område med 
hög utvecklingspotential både avseende forskning, innovation och såld vård. Nämndens 
ansvarsområde är självklart centralt för denna utveckling och strategiska frågor belyses inom 
strategin för klinisk forskning och innovation.

Uppdrag 4: Att, i samverkan med länets kommuner och universitet, prioritera 
utvecklingen av utbildning, forskning och innovationsmiljöer inom den nära vården 
särskilt avseende äldres hälsa, sjukdomar och omsorg.

Hälso- och sjukvården och hela samhället står inför stora demografiska utmaningar med en allt 
större andel äldre i befolkning under det kommande decenniet kombinerat med ett relativt litet 
tillskott av yrkesaktiva. För att vidmakthålla och utveckla den nära vården både i dess hela 
bredd och särskilt avseende det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget krävs aktiv 
forskning inom områden som i dagsläget har en låg forskningsaktivitet. Ett viktigt steg i detta är 
att i samverkan med kommunerna kompetensutveckla medarbetarna och initiera 
forskarutbildning för dessa medarbetare. Innovationsmiljöer vidareutvecklas med berörda 
interna och externa aktörer.

Uppdrag 5: Att, strategiskt stärka forskning och innovationsmiljöer inom regionalt och 
nationellt högspecialiserad vård och inom folktandvården.

Universitetssjukhusen har enligt det nationella ALF avtalet ett särskilt ansvar för klinisk 
forskning. Universitetssjukhusen har också en central roll i regionalt och nationell 
högspecialiserad vård. Avgränsning och fördelning av högspecialiserad vård är en process som 
för närvarande bedrivs intensivt både sjukvårdsregionalt och nationellt. En forskningsförankring 
av dessa vårdnivåer är en långsiktig förutsättning för att både kunna och få bedriva dessa 
verksamheter. Regionen har också en likartad roll inom delar av odontologin vilket kräver 
speciella strategiska satsningar.
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4.3 Perspektiv: Resurs
Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en 
hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå 
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Effektmål 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, 
jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.

Indikatorer

• HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare 
medarbetarenkät.

• AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.

• Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.

• Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

• Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med 
föregående år.

• Region Örebro läns nya värdegrund ska påbörja att implementeras under året.

Uppdrag 6: Att vidareutveckla program för medarbetarnas engagemang i utbildning, 
forskning och innovation

Genom de nya förutsättningar som ALF finansierad forskning gett har förutsättningar för 
forskningsförordnande påtagligt förbättrats sedan 2015. Det finns dock fortfarande stora 
utmaningar att säkra kompetensbehovet inom regionens utbildningsuppdrag inom de olika 
vårdutbildningarna avseende samtliga nivåer. Särskilda satsningar på att utveckla ett 
interprofessionellt pedagogiskt utvecklingsprogram är prioriterat. Utveckling av innovativa 
idéer från medarbetare som inte är av direkt forskningskaraktär behöver också förbättras.

Effektmål 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt 
uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Indikatorer

• Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

5 Budget

5.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling
Den ekonomiska utvecklingen för forskning och utbildning har under de senaste åren varit god. 
I och med att Region Örebro län blev avtalsslutande part med staten kring läkarutbildningen får 
regionen ta del av de så kallade ALF-medlen.

Dessa medel ska användas för utveckling av den kliniska forskning och universitetssjukvården 
(ALF-ersättning forskning) och för att ersätta klinikerna för den verksamhetsförlagda 
utbildningen (ALF-ersättning utbildning).
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ALF-ersättningen för forskning har sedan starten till stor del använts för att skapa mer tid för 
forskning i form av sökbara forskningsförordnanden. En viss del avsätts också för investering i 
medicinteknisk utrustning.

5.2 Budgeterat utfall 2021
Coronapandemin 2020 påverkar budgetarbetet för 2021. Under våren 2020 drogs forskningstid 
in, då medarbetarna behövdes i vård och behandling av covidpatienter. Detta innebar att en del 
av ALF-ersättningen för forskning, genom ett tilläggsavtal med staten, kunde överföras till 
2021. Därför kommer budgeten för 2021 se annorlunda ut jämfört med 2020 men också 2022. 
Det blir ett år med mycket forskningstid att ta igen men också ekonomiska möjligheter att göra 
detta.

5.3 Ekonomiska nyckeltal forskning och utbildning
Lönekostnader för de externa forskningsprojekten har tidigare inte budgeterats. För att utfallet 
ska stämma bättre överens mot budget kommer dessa att ingå i budgeten från och med 2021. 
För 2021 är 11,8 mnkr lönekostnader för de externa forskningsprojekten, vilket förklarar den 
stora ökningen mot 2020.

Procent Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Lönekostnadsökningstakt 21,4 7,4 3,6

5.4 Resultatbudget forskning och utbildning

Belopp i mnkr Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Verksamhetens intäkter

ALF-ersättning, forskning 72,2 59,6 59,6

ALF-ersättning utbildning 25,7 25,0 25,0

ALF-ersättning utbildning, utfördelad -15,8 -13,5 -13,5

VFU-ersättning 2,2 2,2 2,2

VFU-ersättning, utfördelad -2,2 -2,2 -2,2

Externa projekt 40,0 47,4 0,0

Övriga intäkter 35,5 33,7 33,7

Summa intäkter 157,6 152,2 104,8

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -166,2 -151,5 -151,5

Externa projekt -40,0 -47,4 0,0

Övriga kostnader -70,4 -71,7 -71,7

Avskrivningar, inventarier -5,2 -3,0 -3,0
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Belopp i mnkr Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Summa kostnader -281,8 -273,6 -226,2

Verksamhetens nettokostnader -124,2 -121,4 -121,4

Finansnetto 0,0 0,1 0,1

Regionbidrag/- ersättning år 2020 121,3 121,3

Resultat *) -124,2 0,0 0,0

*) Resultat budget 2021 ska överensstämma med nämndens budgetram från 
regionfullmäktige

5.5 Driftbudget forskning och utbildning

Belopp i mnkr Budget 2021 Prognos 2020

Omsättn
ing

Varav 
budget- 

ram
Omsättn

ing
Varav 

region- 
bidrag

Externa forskningsprojekt 40,0 0,0 47,4 0,0

Forskning och utbildning 241,8 124,2 226,1 121,3

Summa 281,8 124,2 273,5 121,3

5.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Immateriella anläggningstillgångar

Byggnadsinvesteringar

Medicinteknisk utrustning 8,9 9 20

It-utrustning

Övrig utrustning 2 3 3

Summa 10,9 12 23

För 2021 är investeringarna beräknade till 10,9 miljoner kronor.

Medicintekniska investeringar uppgår till 8,9 miljoner kronor varav 8,0 miljoner finansieras 
med ALF-medel. De medicintekniska investeringar som inte finansieras med ALF-medel är:
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Klinik Enhet Utrustning Belopp 
(kr)

Kliniskt 
forskningscentrum

Kliniskt 
forskningslaboratorium

Analysutrustning för 
DNA,RNA och 
proteinbestämning

200 000

Kliniskt 
forskningscentrum

Kliniskt 
forskningslaboratorium

Kylcentrifug 60 000

Kliniskt 
forskningscentrum

Kliniskt 
forskningslaboratorium

Lågtemperaturfrys 150 000

Kliniskt 
forskningscentrum

Kliniskt 
forskningslaboratorium

Inkubator till plattläsare 500 000

Övriga investeringar uppgår till 2,0 miljoner och dessa finansieras helt med ALF-medel.

6 Organisation
Forsknings- och utbildningsnämnden är ansvarig forskningshuvudman inom Region Örebro län. 
Nämnderna ska se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna står under 
regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

FoU verksamheten leds regionövergripande av en FoU-chef och en FoU-organisation som är 
organisatoriskt hemmahörande huvudsakligen inom HS-förvaltningen. FoU-organisationens 
främsta uppdrag är skapa förutsättningar och ge stöd för klinisk forskning, utbildning och 
innovation.

Flertalet av medarbetare med FoU uppdrag har grundanställningar inom andra delar av 
regionorganisationen än FoU organisationen.

7 Uppföljning
Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för Forskning- och utbildningsnämnden.
Forskning- och utbildningsnämnden är ansvarig forskningshuvudman för Region Örebro län. 
Nämnden ansvarar för hela denna verksamhetsplan och de mål som finns i planen. 
Forskningsfrågorna är regionsövergripande därför behövs samverkan med övriga nämnder och 
förvaltningar för att nå de uppsatta effektmålen och de specificerade uppdragen.

Nämnderna ska se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna står under 
regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. 
Regionstyrelsen har arbetsgivaransvaret inom Region Örebro län.

Forsknings- och utbildningsnämnden följer också verksamheten genom de årliga 
forskningsbokslut som sammanställs. I dessa redovisas bland annat nyckeltal så som antal 
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publikationer, akademisk kompetens och pågående forskningsprojekt.

8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och 
verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av 
verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill 
säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

Intern styrning
a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll
c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt 
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och 
ändamålsenlig.
e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, 
tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att 
verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika 
negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. 
Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och 
åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av 
verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med 
tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt 
utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att 
verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten 
inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid 
uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om 
den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin 
uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

8.1 Internkontrollplan
Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga 
nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. 
Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och 
regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:
Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med 
krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.
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Verksam
het Risk Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett 
systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete med användande av 
de resurser som i prioritering i förhållande till 
andra angelägna verksamheter, kan anslås. All 
berörd personal ska ha god kunskap om och 
medverka till att följa regelverk för 
informationssäkerhet,  att informationsklassa 
och riskbedöma vid inköp, upphandling och 
förändring som kan påverka 
informationssäkerheten.

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att 
informationsklassning av IT-stöd som innehåller
personuppgifter har genomförts i enlighet med 
riktlinje för informationsklassning. 
Dokumentnr434302. Rapportera hur många 
system som är klassade och hur många som 
återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska 
dokumentera vilka system som är 
informationsklassade  och vilka som kvarstår att 
informationsklassa (Dokumentationen ska inte 
ske i Stratsys) Inför årsrapporten för 
informationssäkerhet kommer denna 
dokumentation att efterfrågas.)

Informati
onssäkerh
et

Risken att verksamheten inte 
efterlever tillämplig 
dataskyddslagstiftning 
(GDPR och 
Patientdatalagen). Samt NIS-
direktivet och lag 
(2018:1174) om 
informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala 
tjänster.

Regionövergripande åtgärd: 
Informationsägare/objektägare ska säkerställa att 
identifierade informationssäkerhetsbrister 
åtgärdas.

Regionövergripande åtgärd: Involvera 
intressenter i 
förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten för att 
fånga deras krav och behov som en 
utgångspunkt i verksamhetens utveckling.

Regionövergripande åtgärd: Genomför 
systematisk uppföljning för att utvärdera 
arbetssätt och processers resultat.

Kvalitet 
och 
utvecklin
g

Risken att 
arbetssätt/processer inte utgår 
och tar hänsyn till 
intressenters krav och behov 
samt skapar förutsägbara 
resultat.

Regionövergripande åtgärd: 
Synliggör/kommunicera genomförda 
förbättringar gentemot verksamhetens 
intressenter.

Juridik Risken att otillbörlig 
påverkan, muta/bestickning 
och korruption förekommer.

Regionövergripande åtgärd: Implementera ny 
riktlinje när denna är framtagen och beslutad.

Medel tillförs för magisterutbildningarForskning
, 
utbildning 

Risken att verksamheten inte 
kan fullgöra 
utbildningsinsatser för Genomföra planerat utbildningsuppdrag
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Forsknings- och utbildningsnämnden, Verksamhetsplan med budget 15(15)

Verksam
het Risk Åtgärd

utbildningsanordnaren 
exempelvis Örebro 
universitet

Risken att inte uppfylla de 
lagkrav som åligger 
forskningshuvudmannen

Säkerställa resurser genom tillskapande av en 
internkontrollfunktion

och 
innovatio
n

Risken att berörda 
förvaltningar inte prioriterar 
det finansierade forsknings- 
och innovationsuppdraget

Bevaka forsknings- och innovationsaktiviteten 
via årliga forskningsbokslut

Regionövergripande risker och åtgärder

Regionövergripande risker och åtgärder inom HR och ekonomi hanteras inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Regional utveckling och redovisas i respektive 
nämnd.
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EU-förordningen om kliniska 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats Göte Karlsson 2020-12-08 Dnr: 20RS10294

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Svar på remissen Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att   förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Läkemedelsverket (LV) har utifrån EU:s förändrade förordning avseende kliniska 
prövningar av humanläkemedel EU 536/2014  i en rapport till Socialdepartementet 
redovisat ett regeringsuppdrag avseende avgiftsfrågor.
Rapporten redogör för förslag till nya avgiftsnivåer för olika nivåer för LV bedömning 
utifrån LVs roll som huvudgranskare eller deltagande granskare vid studier inom EU 
som omfattar minst två medlemsstater samt för nationella studier. Övergripande gäller 
jämfört med dagens avgift om 50 000 kronor en avgiftsökning på 122-142 procent.

Region Örebro län anser:

•Att Läkemedelsverket bör ha en avgiftsnivå för granskning av kliniska 
läkemedelsstudier som är kostnadsneutral mot övriga EU länder
•Att eventuell underfinansiering bör hanteras enligt nuvarande modell med särskilda 
anslag
•Att icke-kommersiella läkemedelsprövningar, inklusive prövningar med SME 
huvudman, bör vara avgiftsfria
•Att staten bör ta ett övergripande finansieringsansvar även för kvarstående 
finansieringsfrågor för att etablera ett IT stöd med full funktionalitet från regionernas 
biobanksregister till LV ärendehanteringssystem utifrån att behovet av detta bygger på 
implementeringen av aktuell EU förordning.
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats Göte Karlsson 2020-12-08 Dnr: 20RS10294

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Bedömning
Region Örebro län instämmer i rapportens reflektioner om att avgifter för 
totalfinansiering av LV kostnader för granskning av kliniska läkemedelsprövningar 
riskerar att få negativa effekter främst på icke-kommersiella studier och studier 
utgående från små och medelstora företag och därmed negativt påverka life science 
sektorns långsiktiga utveckling nationellt.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för miljö- barn eller jämställdhetsperspektiven kan ses av 
remissförslaget.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda avgifter för icke-kommersiella läkemedelsprövningar kommer belasta 
forskningsfinanseringssystemen nationellt och troligtvis också leda till ökade 
kostnader för Region Örebro län.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM till forsknings- och utbildningsnämnd den 8 december 2020.

Svar på remiss.

Remissen.

Mats G Karlsson
Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
Socialdepartementet
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Postadress
Region Örebro län

Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro

Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning
FoU stab, Mats G Karlsson, FoU chef 2020-12-08 20RS10294

s.remissvar@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se.

Ert diarienr. S2020/05515

Svar på remiss:  Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen 
om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från LV

Region Örebro län har givits möjlighet att inkomma med remissvar ang. ovanstående 
rapport.

Bakgrund
Läkemedelsverket har utifrån EU:s förändrade förordning avseende kliniska 
prövningar av humanläkemedel EU 536/2014  i en rapport till Socialdepartementet 
redovisat ett regeringsuppdrag avseende avgiftsfrågor.

Generellt sett har antalet kliniska läkemedelsprövningar minskat i Sverige under de 
senaste tio åren, ett flertal orsaker har diskuterats allt från hälso- och sjukvårdens 
bristande möjligheter att medverka till att Sverige är ett land med relativt begränsad 
och geografiskt spridd befolkning.

Ett flertal åtgärder på nationell och regional nivå har vidtagits t.ex. har Kliniska 
studier Sverige i samverkan mellan staten via Vetenskapsrådet (VR) och regionerna 
etablerats. Regionernas och de medicinska fakulteternas samverkan inom Biobank 
Sverige är också bl.a. ämnat för att underlätta hantering av kliniska läkemedelsstudier. 
Regeringskansliet liksom liknande satsningar inom Genomic Medicine Sweden och 
ATMP/CAMP1 initiativen. Staten medverkar i flera sammanhang via finansiering via 
VR/Vinnova/SweLife.

Parallellt har andra åtgärder såsom Läkemedelsverkets (LV) förändrade inställning till 
icke-kommersiella läkemedelsprövningar med införandet av avgiftsbeläggning 
sannolikt haft motverkande effekter på antalet läkemedelsprövningar. Dessa avgifter 
måste då hanteras inom de forskningsfinansierande systemen, inklusive regionernas 
och lärosätenas resurser, för att möjliggöra icke-kommersiella studier. Samtidigt 

1 Advanced Therapeutical Medical Products/Center for Advanced Medical products
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verkar stat och regionerna via Kommittén för klinisk behandlingsforskning just för 
dessa typer av studier.
Regeringens Life Science strategi är det senaste exemplet på nationella satsningar 
bl.a. inriktade mot dessa frågar. Flertal regioner, inklusive Region Örebro län, arbetar 
nu fram stödjande regionala Life Science strategier utifrån den nationella strategin.

Rapporten konstaterar att det finns en successiv minskning av antalet ansökningar om 
nya studier. Rapporten redovisar också att avgiftsfrågan avseende icke-kommersiella 
läkemedelsstudier för närvarande är under rättslig prövning i ärenden som avvaktar 
kammarrättens dom.

 
Rapportens förslag
Rapporten redogör för förslag till nya avgiftsnivåer för olika nivåer för LV 
bedömning utifrån LV roll som huvudgranskare eller deltagande granskare vid studier 
inom EU som omfattar minst två medlemsstater samt för nationella studier. 
Övergripande gäller jämfört med dagens avgift om  50 000 kr en avgiftsökning på 
122-142 %. 

I dessa avgifter finanserias LV:s nuvarande verksamhet med marginellt resurstillskott 
för LV övergripande samordningsansvar enligt det nya ansökningsförfarandet med en 
gemensam EU portal som ska inkludera hanteringen inom LV, 
Etikprövningsmyndigheten samt regionernas Regionala biobankscentrum. Avgiften 
inkluderar då också en finansiering av viss del den ofinansierade samordningen till 
LV:s ärendehanteringssystem och regionernas dito inom de Regionala 
biobankscentrum, vilket hitintills varit en olöst fråga. Dock kvarstår frågan om  
finansiering av vissa funktionaliteter för kommunikation mellan portal och 
regionernas biobankshanteringssystem. Behovet av dessa lösningar kommer av 
landspecifika krav utgående från den svenska biobankslagen och implementeringen 
av EU förordningen. Problematiken i denna fråga har tidigare belyst2 och varit olöst.

Rapporten problematiserar förslaget om nya avgifter för full kostnadstäckning på LV 
enligt ovan och redogör också möjligheter att enligt EU artikel 86 och svensk 
förordning (2010:1167) möjliggöra andra principer för avgiftssättning inklusive 
avgiftsbefrielser för icke-kommersiella studier.

2 Ändringar av uppdrag om nytt tillståndsförfarande  kliniska prövningar av humanläkemedel och medicintekniska 

produkter (4.3.1-2019-042666) redovisades den 30 augusti 2019av LV.
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Rapporten redogör också för att tidigare initiativ för att belysa denna problematik. I 
rapporten lyftes möjligheten för avgiftsbefrielse för akademiska forskare och små och 
medelstora företag (SME).3

Region Örebro län instämmer i rapportens avslutande reflektioner om att avgifter för 
totalfinansiering av LV kostnader för granskning av kliniska läkemedelsprövningar 
riskerar att få negativa effekter främst på icke-kommersiella studier och studier 
utgående från SME och därmed negativt påverka life science sektorns långsiktiga 
utveckling nationellt.

Region Örebro län anser med ovan angivna skäl
Att Läkemedelsverket bör ha en avgiftsnivå för granskning av kliniska 
läkemedelsstudier som är kostnadsneutral mot övriga EU länder

Att eventuell underfinansiering bör hanteras enligt nuvarande modell med särskilda 
anslag

Att icke-kommersiella läkemedelsprövningar, inklusive prövningar med SME 
huvudman, bör vara avgiftsfria

Att staten bör ta ett övergripande finansieringsansvar även för kvarstående 
finansieringsfrågor för att etablera ett IT stöd med full funktionalitet från regionernas 
biobanksregister till LV ärendehanteringssystem utifrån att behovet av detta bygger 
på implementeringen av aktuell EU förordning.

Örebro 2020-xx-yy

Margareta Ehnfors
Ordförande
Forsknings- och utbildningsnämnden
Region Örebro län

3 Innovationsfrämjande aktiviteter inom och utom Läkemedelverkets förordning (2007:1205) 
med instruktion för Läkemedelsverket (Rapport från Läkemedelsverket 2018-04-26)
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats G Karlsson 2020-12-08 Dnr: 20RS10703

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Svar på remiss U2020/05211 Tydliggörande av 
yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att   förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till 
Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Departementspromemorian föranleds av ett behov av tydliggörande angående antalet 
undervisningstimmar inom utbildningar som leder till läkar- respektive 
tandläkarexamen för att uppfylla EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Promemorian 
redogör för att denna miniminivå uppfylls vid dessa utbildningar vid svenska 
lärosäten, men att det utifrån yrkesdirektivet och kommissionens yttranden föreligger 
ett behov av att reglera detta i bilaga till högskoleförordningen.

Region Örebro län har inget att invända mot ett sådant förslag.

Bedömning
Region Örebro län har inget att invända mot förslaget.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven kan ses av 
remissförslaget.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av remissförslaget för Region Örebro län kan ses. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats G Karlsson 2020-12-08 Dnr: 20RS10703
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Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Beslutsunderlag
FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnd den 8 december 2020.

Yttrande: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.

Remissen.

Mats G Karlsson
Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
Utbildningsdepartementet
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Postadress
Region Örebro län

Regionkansliet
Box 161, 7 0E1 16 Örebro

- p: ost@ regionenö regionorebrolan.se

Besuksadress
- klvnda2ägen 37 Örebro

Tel@ E19p6E3 1E EE
Organisationsnvmmer@ 3, 31EEpE164

Tjänsteställe7 handläggare Datvm Beteckning
FoU stab7 Mats G Karlsson7 FoU chef 3E3Ep13pE8 3ERS1E0E,

v.remiss2arö regeringskansliet.se
- rt diarienr U3E3E/E5311

Remissvar - Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav 
på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Region Örebro län har givits möjlighet att inkomma med remissvar ang. ovanstående 
departementspromemoria.

Departementspromemorian föranleds av ett behov av tydliggörande ang. antalet 
undervisningstimmar inom utbildningar som leder till läkar- resp. tandläkarexamen 
för att uppfylla EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. 

Promemorian redogör för att grundprincipen för det svenska högskolesystemet är att 
examinera mot förväntade studieresultat (learning outcome) enligt ECTS (European 
Credit Transfer System) där 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en veckas 
heltidsstudier. Tandläkarprogrammet är på 300 hp och läkarprogrammet är idag på 
330 hp och kommer när den 6-åriga  utbildningen genomförs att omfatta 360 hp. 

Yrkeskvalifikationsdirektivets definierar dock studietimmar, aktiv undervisning eller 
egenstudier med aktiv uppföljning, med miniminivå på 5000 respektive 5500 timmar 
för respektive examen.

Promemorian redogör för att denna miniminivå uppfylls vid dessa utbildningar vid 
svenska lärosäten, men att det utifrån yrkesdirektivet och kommissionens yttranden 
föreligger ett behov av att reglera detta i bilaga till högskoleförordningen.

Region Örebro län har inget att invända mot ett sådant förslag.
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Örebro 2020-12-08

Margareta Ehnfors
Ordförande
Forsknings- och utbildningsnämnden
Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 0- 0- 81- 80D : nrR 149 S42w.

i i i PregÖonorebrolanPse

Bostadress
9 egÖon x rebro län

6o3 1D12, 7- 1 1D x rebro
E8postR regÖonen@regÖonorebrolanPse

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Nedläggning av folktandvårdens forskningskommitté

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar

att   avsluta folktandvårdens forskningskommitté 2020-12-31

att   budgetpost för sökbara medel inom folktandvården fortsatt är avsedda för 
odontologisk forskning men fördelning sker via Region Örebro läns 
forskningskommitté

att   två ledamöter med odontologisk kompetens ingår i Region Örebro läns 
forskningskommitté från och med 2021-01-01

Sammanfattning
Forskningskommittén i Folktandvården har haft som uppdrag att fördela medel till stöd 
för forskning inom de odontologiska ämnesområdena. Samordning med regionens 
övriga fördelningssystem för interna forskningsmedel kommer öka kvalitén på 
ansökningarna och också ge ett mer tydligt system för föredelning av interna 
forskningsmedel i hela regionen.

Ärendebeskrivning
Inom Region Örebro län har två parallella forskningskommittéer funnits, Region 
Örebro läns forskningskommitté och folktandvårdens forskningskommitté. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 0- 0- 81- 80D : nrR 149 S42w.

i i i PregÖonorebrolanPse

Bostadress
9 egÖon x rebro län

6o3 1D12, 7- 1 1D x rebro
E8postR regÖonen@regÖonorebrolanPse

Forskningskommittén i Folktandvården har haft som uppdrag att fördela medel till stöd 
för forskning inom de odontologiska ämnesområdena. Samordning av ansökningar 
från folktandvården med övriga ansökningsförfaranden inom regionen skulle höja 
kvalitén på ansökningarna. Det kan också styra den odontologiska forskningen mot ett 
ökat samarbete med forskare vid Örebro universitet, Region Örebro läns övriga 
kliniska forskning och forskare verksamma i övriga Sverige och internationellt. 
Framtida ansökningar om medel för forskningsprojekt inom odontologi att kommer att 
sökas hos Region Örebro läns forskningskommitté via Researchwebb. Redan idag är 
exempelvis ALF-medel sökbara för medarbetare inom folktandvården. 

I samband med denna förändring bör två ledamöter med odontologisk kompetens 
väljas in i Region Örebro läns Forsknings- och utbildningsnämnd. 

Bedömning
Bedömningen är att denna förändring kommer tydliggöra Region Örebro läns totala 
interna forskningsfinansiering samt öka kvalitén på ansökningarna. Det blir inte någon 
förändring i tilldelning av medel då budgetposten inte förändras. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Vid val av ledamöter från odontologin ska jämn könsfördelning eftersträvas.

Ekonomiska konsekvenser
Anslag till projektmedel finns idag inom NOC Nationellt Odontologiskt Centrum och 
fördelas i dag av folktandvårdens forskningskommitté. Denna budgetpost kommer 
finnas kvar inom folktandvården men fördelning av medel kommer att ske via Region 
Örebro läns forskningskommitté. Denna budgetpost kommer vara öronmärkt för 
odontologisk forskning. 

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i och med sammanställning av fördelade medel från Region 
Örebro läns forskningskommitté.

Beslutsunderlag
FPM

Yttrande angående nedläggning av Folktandvårdens forskningskommitté
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 0- 0- 81- 80D : nrR 149 S42w.

i i i PregÖonorebrolanPse

Bostadress
9 egÖon x rebro län

6o3 1D12, 7- 1 1D x rebro
E8postR regÖonen@regÖonorebrolanPse

Mats G Karlsson

Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
Forskningskommitténs sekreterare
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Till Region Örebro läns Forsknings- och utbildningsnämnd 
2020-10-07

AAngående nedläggning av Folktandvårdens forskningskommitté

Folktandvårdens (FTV) forskningskommitté fördelar till anställda inom FTV (tillsvidareanställning 
och aktuell tjänstgöring omfattande minst 25 %) på uppdrag av Region Örebro läns Forsknings- och 
utbildningsnämnd medel till stöd för forskning inom de odontologiska ämnena. Kommittén har fem 
ledamöter och forskningsledaren är ordförande. Kommittén sammanträder tre gånger årligen i 
anslutning till de tre återkommande ansökningstillfällena som ligger 15/2, 15/5 och 15/10. De medel 
som kommittén fördelar härrör från medel för Nationellt Odontologiskt Centrum (NOC) vilket är 
ersättningar för kunskapsuppbyggnad som överenskommits mellan Regionstyrelsen och 
Folktandvårdsnämnden. Innevarande år utgör NOC medlen 13,5 miljoner kr. Cirka 3 miljoner av dessa 
13,5 miljoner fördelas till Folktandvårdens forskningsenhet varav ca hälften, 1,5 miljon utgör sökbara 
forskningsmedel för projektkostnader. Under innevarande år uppgår dessa medel till 1.35 miljoner kr. 

Folktandvårdens forskningskommittés ledamöter har en nära relation till de sökande som ofta är 
tandläkare i specialisttandläkarutbildningen (ST-utbildning) eller doktorander. De medel som delats ut 
de senaste två åren har vanligen haft som syfte att avsluta mindre forskningsuppgifter i ST-
utbildningen eller för färdigställande av enstaka forskningsartiklar efter genomgången kurs i 
vetenskaplig metodik i odontologi. Projekten har sällan varit knutna till större forskningsprojekt med 
vidare forskningsfrågor drivna av grupper av odontologiska forskare. 

Ett samordnande av ansökningar för forskningsmedel med Region Örebro läns forskningskommitté 
skulle höja kvalitén på ansökningarna och styra den odontologiska forskningen mot ett ökat samarbete 
med forskare vid Örebro universitet, Region Örebro läns övriga kliniska forskning och forskare 
verksamma i övriga Sverige och internationellt. Forskningschef Mats G Karlsson, Tandvårdsdirektör 
Ola Fernberg och Forskningsledare vid Folktandvården Carina Källestål har överenskommit att 
anhålla hos Region Örebro läns Forsknings- och utbildningsnämnd om att  Folktandvårdens 
Forskningskommitté upphör från 31 december 2020. 

Skulle denna anhållan beviljas kommer framtida ansökningar om medel för forskningsprojekt inom 
odontologi att tillställs Region Örebro läns forskningskommitté via Researchwebb. I samband med 
denna förändring bör två odontologer väljas in i Region Örebro läns Forsknings- och 
utbildningsnämnd. 

Särskilda öronmärkta medel för odontologisk forskning härrör från NOC och bör uppgå till ca 1,5 
miljoner kr. Den budgetmässiga fördelningen av medel överenskoms mellan Forsknings- och 
utbildningschef Mats G Karlsson och Tandvårdsdirektör Ola Fernberg. Handläggning av fördelade 
medel sker i samverkan mellan Odontologiska forskningsenhetens Forsknings- och 
utbildningsadministratör (Anna Bäck) och Enhetschefen för FOU staben (Helena Sävenstrand).

Således önskar vi att Forsknings och utbildningsnämnden tar beslut om att lägga ner Folktandvårdens 
forskningskommitté.

Vänligen

Carina Källestål, Forskningsledare Odontologiska forskningsenheten 
Folktandvården Region Örebro län, Box 1126, 701 11 Örebro
Tel internt:24183, Mobil:+46702249833
E-mejl: carina.kallestal@regionorebrolan.se
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Val av ledamöter till Region 
Örebro läns 

forskningskommitté

18RS7060
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 2020-12-08 Dnr: 18RS7060

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnden

Val av ledamöter till Region Örebro läns 
forskningskommitté

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

att   till ledamot i Region Örebro läns forskningskommitté för perioden 2021-01-01 –
2021-12-31 välja Carina Källestål, docent, odontologi samt Farhan Bazargani, docent, 
odontologi

Sammanfattning
För att samordna den interna forskningsfinansieringen kommer Region Örebro läns 
forskningskommitté utökas med ledamöter med odontologisk bakgrund.  

Ärendebeskrivning
Inom Region Örebro län har två parallella forskningskommittéer funnits, Region 
Örebro läns forskningskommitté och folktandvårdens forskningskommitté. För att 
samordna den interna forskningsfinansieringen inom regionen föreslås att 
folktandvårdens forskningskommitté upphör (19RS9348) och två ledamöter med 
odontologisk kompetens väljs in Region Örebro läns forskningskommitté.

Carina Källestål är docent inom odontologi samt forskningsledare vid odontologiskt 
forskningscentrum inom folktandvården. Farhan Bazargani är docent inom odontologi 
samt aktiv inom odontologiskt forskningscentrum inom folktandvården.

Bedömning
Föreslagna ledamöter har god kunskap om odontologisk forskning och kommer 
komplettera övriga ledamöter i nämnden.
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Helena Sävenstrand 2020-12-08 Dnr: 18RS7060

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Forskningskommittén består efter valet av dessa två ledamöter av 12 män och 11 
kvinnor. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses av valet.

Uppföljning
Kompletterande utnämningar sker vid behov av forsknings- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM

Mats G Karlsson 

Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
Forskningskommitténs sekreterare
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats G Karlsson 2020-12-08 Dnr: 19RS7770

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings och utbildningsnämnden

Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) kring 
specialistsjuksköterskeutbildning

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta

att   motionen anses besvarad med hänvisning till redovisat yttrande.

Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) föreslår att Region Örebro län ska arbeta för att en 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård startas vid Örebro 
universitet.

I yttrandet redogörs för aktuella förhållande på nationell och samverkansregional nivå 
avseende specialistsjuksköterskeutbildningar såsom nationella och samverkansregional 
initiativ för samordning mellan regioner och lärosäten samt den pågående översynen 
av strukturen för framtida specialistsjuksköterskeutbildningar. Vidare redogörs för 
regionens samverkan med såväl Örebro universitet som andra lärosäten och specifikt 
den avtalsreglerade samverkan med Karlstad universitet som möjliggör för att 
verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningen till specialistsjuksköterska med 
inriktning intensivvård kan ske inom Region Örebro län.

I yttrandet belyses också gemensamma åtgärder för att stärka och långsiktigt 
säkerställa en lärarkompetens vid Örebro universitet som kan säkra nuvarande 
utbildningsutbud och möjliggöra framtida förändringar.

Bedömning
Utifrån givet yttrande görs bedömningen att motionen kan anses besvarad. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
FoU stab, Mats G Karlsson 2020-12-08 Dnr: 19RS7770

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden den 8 december 2020.

Svar på motion.

Motionen.

Mats G Karlsson
Forsknings- och utbildningschef

Skickas till:
Regionstyrelsen
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Postadress
Region Örebro län

Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro

Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum
FoU, HS, Mats G Karlsson, FoU chef 2020-11-04 Dnr: 19RS7770

Svar på motion 
"Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård”

Region Örebro län samverkar nära med Örebro universitet avseende akademiska 
vårdutbildningar på grund- och avancerad nivå inklusive bl.a. flera 
specialistsjuksköterskeprogram. Regionen samverkar också med ett antal övriga 
lärosäten avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under akademiska 
vårdutbildningar vilka ej ges vid Örebro universitet. Detta gäller ett antal olika 
utbildningar såsom fysioterapiprogrammet, men även ett antal 
specialistsjuksköterskeutbildningar där regionen via avtal med lärosäten erbjuda VFU 
inom regionens hälso- och sjukvård.

Vad gäller intensivvårdsinriktningen finns en hög kompetens inom Region Örebro 
läns hälso- och sjukvård vilken då alltså ställs tillförfogande för studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård via samverkan och avtal med 
Karlstad universitet.

Generellt sett är i regel tillgången på VFU platser den mest begränsande faktorn för 
akademiska vårdutbildningar snarare än antal lärosäten som erbjuder själva 
programmet. Ett närliggande exempel är att Region Örebro län samverkar med andra 
lärosäten avseende VFU under barnmorskeutbildning där för närvarande Örebro 
universitet avstått från att aktivera denna utbildning.

I Uppsala-Örebro samverkansregionen har det sedan flertal år också funnits en dialog 
mellan de sju regionerna och samtliga lärosäten med vårdutbildningar på grund och 
avancerad nivå inom regionen. Denna struktur formaliseras för närvarande inom 
strukturen Nationella vårdkompetensrådet. Ett av de områden som denna regionala 
struktur har hanterat och kommer att hantera är samverkan mellan lärosäten och 
regioner för att säkerställa ett adekvat utbildningsutbud med hela samverkansregionen 
som bas för lärosätenas utbud och för VFU.

På nationell nivå har specialistsjuksköterskeutbildningarna också nyligen utretts1 och 
utredningen ha även varit föremål för remiss. I denna utredning lyftes olika modeller 
för den framtida specialistsjuksköterskeutbildningen. I avvaktan på att utredningen 

1 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77
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leder till beslut om den framtida examinationsordningen för specialistsjuksköterskor 
kommer sannolikt flertalet av landets lärosäten inte att förändra utbudet av 
specialistsjuksköterskeutbildningar.

Dialoger förs kontinuerligt med Örebro universitet avseende utbildningsutbudet inom 
ramen för ingångna samverkansavtal. Goda förutsättningar finns långsiktigt för att 
utveckla lärosätets utbildningsutbud såväl avseende grundutbildningar som 
vårdutbildningar på avancerad nivå såsom specialistsjuksköterskeutbildningar bl.a. 
genom den nära samverkan som föreligger mellan Institutionen för Hälsovetenskaper, 
kliniska verksamheter och regionens forskningsaktiva. Exempel på detta är ett 
påbörjat program för att inom ett flertal inriktningar inrätta lektorat med förenad 
anställning för disputerade medarbetare mellan universitetet och regionen. Även 
andra förordnandeformer för att långsiktigt stärka lärarkompetensen inom olika 
program och inriktningar genomförs på olika nivåer. Genom dessa åtgärder byggs en 
bredare och på sikt hållbar kompetens för att säkerställa nuvarande utbildningsutbud 
och möjliggöra nya gemensamma satsningar när ett antal utestående frågor, främst det 
framtida nationella regelverket för specialistsjuksköterskeutbildningen fastställts.
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Meddeladne och 
delegationsebslut

19RS10114
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-12-08 Dnr: 19RS10114

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Forsknings- och utbildningsnämnd

Meddeladne och delegationsebslut

Förslag till beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

att   ta meddelande och delegationsbesluten till protokollet. 

Sammanfattning
20RS10540 -Initiering av upphandlingsuppdrag ersättningsanskaffning biobanksrobot 
(biobankning vätskebaserad cytologi) 2,1 mnkr (ALF) 

20RS7451 – VFU Avtal Dalarna

Beslutsunderlag
FöredragningsPM meddelande och delegationsebslut

Mats G Karlsson
FoU-chef

Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Tjänsteställe och handläggare Datum Beteckning
2020-10-28

Postadress
Region Örebro län
Forskning och Utbildning
701 85 Örebro

Besöksadress
Södra Grev Rosengatan 

Telefon
019-602 10 00, vx

Organisationsnr
18-232100-0164   

Plusgiro
12 25 00-2 

E-post
omradefou@regionorebrolan.se 

Internet
www.regionorebrolan.se

Till 
Forsknings- och utbildningsnämnden
Region Örebro län
nathalie.backbring@regionorebrolan.se

Anmälan av i delegation fattade beslut

Område Område FoU

Klinik/enhet

Befattning

Insänt av Catrine Haglund

Företrädarskap: Attestera och skriva under avtal inom ramen för fullmäktiges verksamhetsplan och budget, 
vilka blir bindande för Region Örebro län. Befogenhet att fatta beslut i organisationsfråga. Även rätt att 
besluta om att avstå att svara på remiss.
Ekonomi: Fördelning/omfördelning av ekonomiska medel inom sin del av förvaltning 
Upphandling: Upphandlingsinitieringar på belopp under 1 000 000 kr behöver inte anmälas. Alla 
tilldelningsbeslut upp till 10 000 000 kr.

Vilket beslut har fattats Av vem (namn, titel/klinik) Diarienummer
Initiering av upphandlingsuppdrag
ersättningsanskaffning biobanksrobot
(biobankning vätskebaserad cytologi)
2,1 mnkr (ALF)

Direktupphandlingsformulär samt 
upphandlingskontrakt 2020-11-16

Mats G Karlsson 20RS10540

VFU-avtal Dalarna Mats G Karlsson 20RS7451
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Tjänsteställe och handläggare Datum  
2017-01-31
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