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Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Tjänstgörande ledamöter 
Margareta Ehnfors (KD) (ordförande) 
Fredrika Jakobsen (S) (vice ordförande) 
Inger Trodell Dahl (S) 
Henrik Johansson (L) 
Lina Särén (SD) 
Johanna Svärd (S)  ersätter Ewa-Leena Johansson (S) 
Eva Palmqvist (S)  ersätter Emilia Molin (C) 
Conny Harrysson (KD)  ersätter Isac Nordin (M)
Göran Gustafsson (M)  ersätter Ulrika Björklund (M)

Övriga närvarande 
Nathalie Bäckbring, sekreterare 
Mats G Karlsson, forskningschef 
Helena Sävenstrand, enhetschef 
Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef utbildningscentrum §30 
Louise Olsson, docent på Camtö §31
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Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Innehållsförteckning 

§26 Protokollsjustering 
§27 Regelverk och ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté 

2022-2024 
§28 Ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L) om 

ambulanssjukvårdarutbildning i Örebro län 
§29 Anmälnings- och meddelandeärenden till forsknings- och 

utbildningsnämnden 10 december 2021 
§30 Utbildningsstrategi för Region Örebro län 2021-2030 
§31 Information om Camtös verksamhet 
§32 Information 
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Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

§ 26 Protokollsjustering

Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att ordföranden och Henrik Johansson 
(L) justerar dagens protokoll med Göran Gustafsson (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 24 december 2021 
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Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

§ 27 Regelverk och ledamöter till Region Örebro läns
forskningskommitté 2022-2024 
Diarienummer: 21RS9736 

Sammanfattning 
Region Örebro läns interna medel för forskning fördelas i konkurrens och 
fördelningen görs, efter en ansökningsprocess, av regionens forskningskommitté. 
Utöver detta fördelar forskningskommittén också medel från regionens 
donationsstiftelser. 

Regelverket för forskningskommittén och sökande fastställer sammansättningen av 
ledamöter i forskningskommittén samt de kriterier som krävs för att vara behörig att 
ta del av regionens forskningsanslag. Regelverket är giltigt i tre år och samma 
tidsperiod gäller för val av kommitténs ledamöter. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-12-10, Regelverk

och ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté 2022-2024
 Regelverk forskningskommittén och sökande 2022-2024

Yrkanden 
Margareta Ehnfors (KD) yrkar att forsknings- och utbildningsnämnden delegerar till 
ordförande i nämnden att till regionstyrelsen föreslå representant till universitetets 
vakanta plats.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att forsknings- och 
utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen 

att besluta om regelverk för Region Örebro läns forskningskommitté samt sökande 
2022-2024 samt 

att till ledamöter i forskningskommittén för tiden 2022-01-01 – 2024-12-31 välja 

Anderzén Carlsson Agneta, Ordförande, docent, sjuksköterska, 
Universitetssjukhusets forskningscentrum, 

Dreifaldt Mats, Vice ordförande, med dr, överläkare, Kärl-Thorax kliniken, 

Bazargani Farhan, docent, övertandläkare, Specialisttandvård, tandreglering 
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Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Bäck Anna-Karin, doktorand, röntgensjuksköterska, Röntgen och sjukhusfysik 

Eliasson Alf, med dr, övertandläkare, Specialisttandvård, oral protetik, 

Forsberg, Anette, docent, fysioterapeut, Fysioterapiavdelningen, 

Hjelmqvist Hans, professor, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, 

Hylén Ulrika, doktorand, sjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum 

Jarl Gustav, docent, ortopedingenjör, Universitetssjukhusets forskningscentrum, 
Ortopedteknik, 

Joelson Anders, med dr, överläkare, Ortopediska och handkirurgiska kliniken 

Meehan Adrian, med dr, överläkare, Geriatriska kliniken, 

Msghina Mussie, docent, överläkare, Allmänpsykiatrisk öppenvård, 

Nilsing Strid Emma, med dr, fysioterapeut, Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum 

Olivecrona Magnus, docent, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, 

Sagerfors Susanna, med dr, överläkare, Ögonkliniken, 

Stenmark Bianca, med dr, sjukhuskemist, Molekylärdiagnostik, Laboratorie- 
medicinska kliniken, 

Sundqvist Martin, med dr, överläkare, Mikrobiologi, Laboratoriemedicinska 
kliniken, 

Svantesson-Sandberg, Mia, docent, specialistsjuksköterska, Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum, Palliativa konsultteamet, 

Szabo Eva, med dr, överläkare, Kirurgiska kliniken 

Söderbergh Annika, med dr, överläkare, Hud och reumatologi 

Valachis Antonios, docent, överläkare, Onkologiska kliniken 

van Nieuwenhoven Michiel, docent, överläkare, Medicinska kliniken, 

Vink Martin, med dr, ST-läkare, Laboratoriemedicinska kliniken, 

Universitetsrepresentant vakant samt 

Sida 6 av 13



Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

att   delegera till ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden att till 
regionstyrelsen föreslå representant till universitetets vakanta plats.  

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Protokoll 

Forsknings- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

§ 28 Ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L) om
ambulanssjukvårdarutbildning i Örebro län 
Diarienummer: 21RS11115 

Sammanfattning 
Henrik Johansson (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till forsknings- och 
utbildningsnämnden om att säkra framtida rekryteringsbehov av 
ambulanssjukvårdare. Henrik yrkar att forsknings- och utbildningsnämnden ska ge 
forskningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten att inom Örebro län utbilda 
ambulanssjukvårdare. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-12-10,

Ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L)
 Ledamotsinitiativ om Ambulanssjukvårdarutbildning för framtiden

Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

att ta emot ledamotsinitiativet samt 

att ge forskningschefen i uppdrag att utreda behovet av utbildning av 
ambulanssjukvårdare i länet. 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

 

§ 29 Anmälnings- och meddelandeärenden till forsknings- och 
utbildningsnämnden 10 december 2021 
Diarienummer: 21RS4089 

 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
21RS8631, Undertecknat avtal mellan Region Örebro län och Region Värmland om 
lönemedels-fördelning för AT-forskare under år 2022 
21RS8624, Undertecknad överenskommelse mellan Region Örebro län och Region 
Värmland om lönemedelsfördelning för forskar-ST 
21RS9553-13, Avtal mellan Region Örebro län och Karolinska universitetssjukhuset 
om medicinsk studie 
18RS1167-10, Beställning av frysskåp, MT 2018-0066B, beslut 27 september, 
beviljat belopp 50 885 kronor 
21RS9316-2, Avtal mellan Region Örebro län och Lipus AB avseende SPUR-
granskningar av Region Örebro län Projektparts godkännande 
21RS9303-1, Genomic Medicine Sweden, externt diarienummer 2021-03660, 
projektperiod 2021-09-15 - 2024-12-31 
21RS10422-2, Avtal mellan Region Örebro län och Örebro Universitet om 
uppdragsutbildning inom introduktion till klinisk forskning 7,5 högskolepoäng 
21RS10427, Avtal mellan Region Örebro län och Örebro Universitet om 
uppdragsutbildning inom klinisk forskning och prövning i praktiken 15 
högskolepoäng 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-12-10, anmälnings- 

och meddelandeärenden 
 21RS8631 
 21RS8624 
 21RS9553-13 
 18RS1167-10 
 21RS9316-2 
 21RS9303-1 
 21RS10422-2 
 21RS10427-2 
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

 

§ 30 Utbildningsstrategi för Region Örebro län 2021-2030 
Diarienummer: 21RS8846 

 
Sammanfattning 
Region Örebro län har ett stort uppdrag inom klinisk utbildning och detta sker i nära 
samverkan med Örebro universitet, länets kommuner och andra 
utbildningsanordnare. För att tydliggöra och utveckla den kliniska utbildningen inom 
regionen föreslås en ny utbildningsstrategi som sträcker sig fram till 2030. 
 
Strategin sätter upp tre övergripande mål. För att nå målen lyfter också strategin fram 
fyra prioriterade områden med identifierade utvecklingsbehov. 
 
Övergripande mål: 
Att erbjuda klinisk utbildning av hög kvalitet 
Att erbjuda klinisk utbildning med hög utvecklingspotential 
Att erbjuda klinisk utbildning som bidrar till kompetensförsörjning 
 
Prioriterade områden: 
Kunskapslyft för kliniska handledare 
Utveckling av digitala utbildningsstöd 
Tydliggöra pedagogiska uppdrag 
Internationalisering inom klinisk utbildning 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-12-10, 

Utbildningsstrategi för Region Örebro län 2021-2030 
 Utbildningsstrategi Region Örebro län, 2021-2030 
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Utbildningsstrategi för Region Örebro län 2021-2030 
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2021-12-10 

 

§ 31 Information om Camtös verksamhet 
 
Louise Olsson informerar om Health Technology Assessment och Centrum för 
evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder, HTA-
enheten Camtös, verksamhet. 

Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) är en HTA-enhet 
inom Region Örebro län. Deras uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och 
sjukvård. 

HTA innebär en opartisk sammanställning av det aktuella kunskapsläget för en 
metod eller annan insats inom hälso- och sjukvården genom systematisk kartläggning 
och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar en utvärdering av 
nytta och risk för patienter samt en etisk och hälsoekonomisk analys. Camtö följer en 
strikt arbetsmetodik baserat på Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU:s, rekommendationer. 
 
Camtö välkomnar frågor från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården 
avseende evidensläget för en specifik fråga som är av relevans för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt inför ett eventuellt införande av nya metoder men en genomlysning 
av redan införda metoder är också angeläget. 

Louise presenterar även Camtös aktuella projekt.  
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§ 32 Information 
 
Mats G Karlsson och Helena Sävenstrand informerar nämnden om ALF-utvärdering, 
ALF-budget samt Angeläget och pressmeddelanden. 
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