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Översyn av reglemente för FOU-rådet
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsens FoU-råd inrättades av Jämtland läns landstingsstyrelse 2012-0327—28 § 72, samtidigt antogs ett reglemente för rådet. Det finns nu en anledning att
se över reglementet. Bland annat utifrån att regionfullmäktige i juni 2018 fastställt
en reviderad forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy. Det finns också ett
uppdrag från regionstyrelsen till FoU-rådet om att stimulera forskning utanför
medicinområdet.

Forskningsområdet är mer aktuellt än någonsin. Hälso- och sjukvården står
inför stora förändringar och det pågår en mängd utvecklingsprojekt inom
Region Jämtland Härjedalen. Digitalisering har en allt mer central roll som
medför nya yrkeskategorier, annat arbetssätt, nya metoder och flöden. Denna
omställning ställer höga krav på Region Jämtland Härjedalen. Alla nya
arbetssätt och metoder behöver utvärderas på ett vetenskapligt sätt och
medarbetarna behöver utbildas den omställningen. Utbildningarna behöver
hänga med i den snabba utvecklingen. De senaste åren har det utifrån det gjorts
medvetna satsningar som fallit väl ut. I det nationella forskningsbokslutet för
2018 visare regionen goda resultat.
FoU-rådet inrättades utifrån att det fanns ett behov av en politisk gruppering med
fördjupad kunskap om FoU-verksamheten. Reglementet för FoU-rådet omfattar en
beskrivning av rådets uppdrag och organisation. Rådets uppdrag är bland annat att
bevaka strategiska och övergripande frågor av vikt för regionens samlade FoUverksamhet. Rådet ska också representera regionen i FoU frågor samt stimulera
samarbete med andra FoU-aktörer i länet. Den nya reviderade forsknings-,
utvecklings- och innovationspolicy är anpassad efter nuvarande organisation i
Region Jämtland Härjedalen och inkluderar även det regionala
utvecklingsperspektivet. Det innebär bland annat att policyn tydliggör att alla
yrkeskategorier, både inom regional utveckling och hälso- och sjukvården, ska
ha möjlighet till forskning, utvecklings- och innovationsarbete.

På regionstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017, § 214, presenterades en
rapport om Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamheten. I den
kunde konstateras att Region Jämtland Härjedalens FoUU-avdelning
framförallt är inriktad på det medicinska området och att en utmaning för
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framtiden är att få fler yrkesgrupper än främst läkare att forska. FoU-rådet fick i
uppdrag att se över möjligheterna att stimulera forskningen även utanför
medicinområdet i regionen. FoU-rådet har sedan dess tillsammans med FOUJämts forskningsledare i syfte att tillsammans med rådets ledamöter diskuterat
möjliga former av samverkan mellan de två verksamheterna, samt samverkan
mellan FoUU-avdelningen och förvaltningsområde Regional utveckling.
Regiondirektören har senare fått i uppdrag av styrelsen att utreda möjligheten
att samordna Region Jämtland Härjedalens arbete med forskning, utveckling
och innovation.
Det finns fortsatt ett stort behov av en politisk gruppering som kan fördjupa sig
inom området. Reglementet bör dock anpassas efter de nya förutsättningarna
inom forskningsområdet och Region Jämtland Härjedalens organisation för
forskning-, utveckling och innovation. På FOU-rådets möte den 25 februari fick
FOUU-direktör i uppdrag att till regionstyrelsens presidium initiera ett ärende
om arr ett nytt reglemente bör tas fram. Förslag till nytt reglemente bör
diskuteras i FOU-rådet.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att revidera reglementet för FoU-rådet
senast till regionstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019.
2. FOU-rådet får i uppdrag att följa arbetet.
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