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Tjänstgörande ledamöter
Margareta Ehnfors (KD) (ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ewa-Leena Johansson (S)
Emilia Molin (C)
Henrik Johansson (L)
Lina Särén (SD)
Johanna Svärd (S) ersätter Roger Rådström (S) (vice ordförande)
Eva Palmqvist (S) ersätter Inger Trodell Dahl (S)
Ylva von Scheele (M) ersätter Isac Nordin (M)
Närvarande ersättare
Conny Harrysson (KD)
Övriga närvarande
Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef
Helena Sävenstrand, enhetschef
June Fors, nämndsekreterare
Kristina Berglund, nämndsekreterare
Niklas Tiedermann, kanslichef §19
Per Thunberg, enhetschef CEBIO §20
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§ 15

Sammanträdesdatum
2021-09-06

Protokollsjustering
Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att ordföranden och Lina Särén (SD)
justerar dagens protokoll med Ulrika Björklund (M) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 20 september 2021.
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
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Delårsrapport 2021, Forsknings- och utbildningsnämnden
Diarienummer: 20RS10489
Sammanfattning
Forsknings- och utbildningsnämndens delårsrapport är uppföljning av forskningsoch utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget, vilken i sin tur utgår från
förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges
verksamhetsplan. Uppföljning av forsknings- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan med budget sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med
verksamhetsberättelse.
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar forsknings- och utbildningschef Mats G
Karlsson och enhetschef Helena Sävenstrand beslutsunderlaget.
Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna forsknings- och utbildningsnämndens delårsrapport januari – juli,
2021.
Skickas till
Regionstyrelsen
Regionkansliet
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
2021-09-06

Val av ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté
Diarienummer: 18RS7060
Sammanfattning
Fyllnadsval av ledamot i Region Örebro läns forskningskommitté.
Forskningskommittén består av 23 ledamöter, inklusive ordförande och vice
ordförande. Två av ledamöterna, Lars Breimer, docent, klinisk kemi och Carina
Källestål, docent odontologi avslutar sina nuvarande uppdrag i kommittén i och med
pensionsavgång och kompletterande val behöver göras.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnd 2021-09-06, val av
ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar enhetschef Helena
Sävenstrand beslutsunderlaget.
Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att till ledamöter för forskningskommittén för perioden 2021-09-06--2021-12-31
välja Martin Vink, disputerad, ST-läkare, klinisk kemi och Alf Eliasson, disputerad,
specialisttandläkare, protetik.
Skickas till
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
Forskningskommitténs sekreterare
Paragrafen är justerad
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§ 18

Sammanträdesdatum
2021-09-06

Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS4089
Sammanfattning
Forsknings- och utbildningschefen har på delegation fattat följande beslut:
1. Avtal avseende cytologibiobankning mellan Region Örebro län och Region
Värmland, 21RS5494-1.
2. Överenskommelse om samarbete gällande klinisk studie (CoVacc) mellan Region
Örebro län och Umeå universitet, 21RS2756-2.
3. Covid-relaterad förlängning av pågående ALF-förordnande upphör 1 juni 2021,
21RS48-7.
4. Verksamhetschefsområden samt direktrapporterande enheter inom Område FoU,
21RS6329-1.
5. Avsiktsförklaring mellan forskning och utbildning Region Örebro län och OnMed
avser samarbete kring utveckling av cancerbehandlingsformen
ElectroChemoTherapy (ECT), 21RS6621.
6. Stödbrev från Region Örebro län i samband med ansökan om medel i Fortes
utlysning ”God och jämlik akut vård för äldre sköra genom patientdelaktighet och
samverkan”, 21RS6193.
7. Beställning Real-time PCR system MT 2021-0099, 2021-05-20, 21RS4188.
8. Beställning Simulator MT 2021-0053, 2021-05-28, 21RS692.
9. Beställning Analysutrustning för DNA, RNA och proteinbestämning, MT 20210035, 2021-06-16, 21RS410.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-09-06, anmälningsoch meddelandeärenden
 21RS5494-1 Undertecknat avtal om cytologibiobanken mellan Region Örebro
län och Region Värmland (vätskebaserad cytologi) år 2021
 21RS2756-2 Överenskommelse mellan Umeå universitet och Region Örebro län
om samarbete gällande klinisk studie_CoVacc
 21RS48-7 Beslut 2021 05 27 Covid-relaterad förlängning av pågående ALFförordnande upphör
 21RS6329-1 Beslut 2021 06 21 Verksamhetschefsområden samt
direktrapporterande enheter inom Område FoU
 21RS6621. Undertecknad avsiktsförklaring mellan OnMed och Region Örebro
län
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21RS4188 2021.05.20_Utrustningsbeställning 2021-0099
21RS692 Utrustningsbeställning 2021-0053
21rs410 2021.06.16_Beställning MT 2021-0035 för analysutrustning

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar forsknings- och utbildningschef Mats G
Karlsson beslutsunderlaget.
Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
2021-09-06

Svar på ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L)
Diarienummer: 21RS6306
Sammanfattning
Henrik Johansson (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om det regionala
säkerhetsarbetet för att hindra hot, våld och trakasserier mot personal vid regionen
eller av regionen eller samarbetspartners.
Då frågorna i ledamotsinitiativet inte ligger inom forsknings- och
utbildningsnämndens mandat föreslås nämnden besluta att avvisa Henrik Johanssons
(L) ledamotsinitiativ.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnd 2021-09-06,
ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L)
 Ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L) om det regionala säkerhetsarbetet
för att hindra hot, våld och trakasserier mot personal vid regionen eller av
regionen eller samarbetspartners
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar forsknings- och utbildningschef Mats G
Karlsson och kanslichef Niklas Tiedermann beslutsunderlaget.
Yrkanden
Henrik Johansson (L) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: "att
nämnden får information om Region Örebro läns arbete för att förhindra hot, våld
och trakasserier mot medarbetare inom Region Örebro län vid nästkommande
sammanträde."
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med sitt tilläggsyrkande mot Henrik
Johanssons (L) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
med ordförandens tilläggsyrkande.
Beslut
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att avvisa ledamotsinitiativet, samt
att nämnden får information om Region Örebro läns arbete för att förhindra hot,
våld och trakasserier mot medarbetare inom Region Örebro län vid nästkommande
sammanträde.
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Sammanträdesdatum
2021-09-06

Information
Verksamhetsplan med budget 2022
Mats G Karlsson och Helena Sävenstrand informerar nämnden om innehållet i
förslag till forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2022.
Ärendet bereds av nämnden vid dagens sammanträde och ledamöterna ges möjlighet
att komma med inspel. Nämnden fattar beslut i oktober.
ALF-styrgrupp
Mats G Karlsson informerar om att den nationella utvärderingen är uppskjuten på
grund av pandemin. Utvärderingen kommer att ske under hösten 2021 och
slutrapporten presenteras hösten 2022.
Regionstyrelsens ordförande och rektor på Örebro universitet har i en skrivelse till
Utbildningsdepartementet framfört synpunkter på finansiering av läkarutbildningen
som Örebro bedriver. Vi nämndens möte i oktober får nämnden ta del av innehållet i
skrivelsen.
Center for Experimental and Biomedical Imaging in Örebro (CEBIO)
Verksamhetschef Per Thunberg informerar om verksamheten och de
forskningsprojekt som pågår och är på gång. En magnetkamera är placerad på
Universitetssjukhuset Örebro som används i forskningssyfte. Per presenterar de
forskningsprojekt som pågår, i dagsläget är det 4 stycken och 6 stycken kommer att
starta inom kort. En beskrivning ges över verksamheten sedan starten den 1 juni
2020 och hur magnetkameran används inom forskningen. När kameran inte används
i forskningssyfte så utförs kliniska undersökningar.
ForskaSverige
Mats G Karlsson informerar om ForskaSverige, en politiskt oberoende stiftelse som
verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess
tillämpning. Stiftelsen arrangerar årliga workshops för medlemmarna där ett antal
påverkanspunkter tas fram som riktar sig mot rikspolitiken. Mats redovisar de
punkter som tas upp i nu aktuell rapport.
Paragrafen är justerad
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