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§ 73. Val av justerare, eventuellt inkomna ärenden, föregående protokoll från 2020-09-16
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Nina Fållbäck Svensson.
FUI-rådet beslutar
att:

utse Nina Fållbäck Svensson till justerare.

§ 74. HTA – lägesrapport
1. Organisation i norra sjukvårdsregionen
Clas Ahlm och Nina Fållbäck Svensson föredrog.
Namnförslag har ännu inte inkommit från alla regioner. Det är beslutat om 1,5 tjänst och NRF
bidrar med finansiering under en projektfas under 2021. Nina Fållbäck Svensson vill gärna
delta under möte när FOU-cheferna träffas för att diskutera finansieringslösningen.
Region Västerbotten har det stora ansvaret i den här frågan, men övriga regioner måste också
bidra med sin kompetens och vi kan även ta hjälp från andra regioner. Skåne har kommit långt
och Ingemar Pettersson, FoU-chef, kommer gärna och berättar mer om hur de har arbetat.
Det är även mycket viktigt att universiteten är delaktiga i HTA-arbetet och deltar i
framtagandet av organisation och arbetssätt.
2. Nationell arbetsgrupp
I den nationella arbetsgruppen, NAG, kopplad till Kunskapsstyrningen kommer Göran
Larsson, då som FoU-chef för Region Västerbotten, att representera norra sjukvårdsregionen.

FUI-rådet noterar informationen.

§ 57. Visare Norr
Förtydligande av förskjutning av medel
Jeanette Sundberg föredrog.
1) Förslag för förskjutning av medel 2019 - 2020
De som erhöll medel för 2019 - 2020, och som inte redan förbrukat medlen, får använda
medlen även under kalenderåret 2021. Därigenom förskjuts även slutredovisningen ett år
framåt och ska vara gjord senast 22-04-30.
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2) Förslag för förskjutning av medel 2020 - 2021
De som erhöll medel för 2020 - 2021, och som inte redan förbrukat medlen, får använda
medlen även under kalenderåret 2022. Därigenom förskjuts även slutredovisningen ett år
framåt och ska vara gjord senast 23-04-30.
FUI-rådet beslutar
att:

bifalla förslaget.

Tilldelning av medel 2021
Erling Englund föredrog (se bilaga 1a,1b).
Tilldelningsförslaget bidrog till viss diskussion, framför allt utifrån könsfördelningen. Nina
Fållbäck Svensson önskade en motivering till den låga andelen kvinnor som tilldelats medel
för att delge politiken. Erling förklarade att det är poängen, dvs ansökans kvalité, som är det
styrande.
Förslag inför kommande år som lyftes fram:
- Synliggöra de eventuella samarbetsprojekt som bedrivs mellan våra regioner
- Poängtera för politiken vikten av att lyfta fram och satsa på de juniora forskarna och i
så fall äska särskilda medel för detta.
- För att inte bli vag i återkopplingen till etablerade forskare om varför de ej erhållit
medel, när kvalité är det vi poängsätter, bör ett arbete göras kring kriterier och
gränsdragning för beviljande av medel.

FUI-rådet beslutar
att:

bifalla Beredningsgruppens tilldelningsförslag för Visare Norr 2021.

att:

en längre punkt ska avsättas på kommande FUI-råd för att diskutera vilka
kriterier och vilka gränsdragningar som ska gälla vid beviljandet av 2022 års
medel.

Ny ordförande i Beredningsgruppen
Erling Englund föredrog.
Då mandatperioden på 3 år tar slut efter årets omgång för nuvarande ordförande, Magnus
Domellöf, behöver en ny ordförande för Beredningsgruppen tillsättas av FUI-rådet.
Ordförande lyfter frågan om hur denna tillsättning har hanterats tidigare. Det råder viss
osäkerhet kring detta inom rådet, men de senare ordförandeskapen har tillsats via universiteten.

Norra sjukvårdsregionförbundet
FUI-RÅDET

2020-11-25
PROTOKOLL

4 (6)

Ordförande föreslår att även denna punkt lyfts på kommande FUI-råd.
FUI-rådet beslutar
att:

bifalla förslaget.

§ 76. Barnmorskeprogrammet
Margareta Persson, Umeå Universitet föredrog (se bilaga 2).
Genomströmningsprocenten är väldigt hög på programmet, men det är tillgången på VFUplatser som är avgörande för att kunna skala upp programmet ytterligare.
Clas Ahlm tipsar om gott samarbete med Österbotten i Finland för andra program och kanske
det kan vara en möjlighet även för barnmorskeprogrammet.
Förutsättningarna för studenterna skiljer sig åt mellan regionerna. Vissa erbjuder betald
utbildning, subventionerat boende och kurslitteratur medan andra inte kan göra det.
Vi har långa avstånd i norr och det blir kostsamt för studenterna.

FUI-rådet noterar informationen.
§ 77. Rapport från ViL-, VFU- och Utbildningsgruppen
Linda Wahlqvist och Carina Olovsson lämnar rapport från senaste mötet (se bilaga 3).
Reviderat regionalt VFU-avtal
Synpunkter har inkommit från Universiteten gällande § 6 Vaccinationer och screening.
Avtalet kan fastställas om det tydligt framgår att det är de lokala överenskommelserna som
gäller.
Verksamhetsplaner för arbetsgrupperna
Arbetsgruppernas verksamhetsplaner är reviderade, förutom för Utbildningsgruppen som ej
genomfört något möte sedan den senaste rapporteringen. Planerna ska fastställas av FUI-rådet.
FUI-rådet noterar informationen och beslutar
att:

Linda Wahlqvist delger förslag på formulering av avtalets §6 för godkännande av
universiteten.

att:

Linda Wahlqvist skickar ut verksamhetsplanerna för påsyn inför fastställande på
kommande FUI-råd.
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§ 78. Sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet - rapport från dialog med Socialstyrelsen
Nina Fållbäck Svensson föredrog.
Bra dialog, summeringen är att vi behöver ha en strategisk nivå där vi möter kommunerna och
kan samla våra olika perspektiv och skapa förståelse för varandra. Viktigt dock att uppdraget
blir konkret. Uppslag var; se nya arbetssätt och arbetsroller, utveckla där det brister, ta lärdom
av andra, behövs en arena i arbetet.
Nina fick uppdraget att samordna en arbetsgrupp för arbetet att tillskapa det Sjukvårdsregionala
vårdkompetensrådet och FUI-rådet bör bistå med 2-3 representanter.
FUI-rådet beslutar
att:

utse Kristina Lejon, Carina Olovsson och Eva Strömsten till representanter i
arbetsgruppen.

§ 79. Rapport från Läkemedelsverket
Nina Fållbäck Svensson ville försäkra sig om att samtliga fått ta del av rapporten.
FUI-rådet noterar informationen.
§ 80. Ordförandeskap 2021 samt mötesplan
Nina Fållbäck Svensson föredrog.
Norrbotten står på tur att överta ordförandeskapet, men då man är inne i en stor
organisationsförändring är läget för osäkert.
Nina Fållbäck Svensson ställer frågan till Göran Larsson, som blivande FoU-chef i Region
Västerbotten, om RV kan ta sig an uppdraget och han ställer sig positiv.
FUI-rådet beslutar
att:

Region Västerbotten erhåller ordförandeskapet 2021.

att:

första mötet för året förläggs den 18:e feb kl9-12.
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§ 81. Övriga frågor
81.1 Norrskenkonferensen
Region Norrbotten är arrangör av kommande Norrskenskonferens och utifrån problematiken
dels som lyftes i punkten ovan dels utifrån pandemin, är frågan om den ska skjutas fram
ytterligare ett år.
Beslutet ska fattas av Forum Norr men FUI-rådet kan lämna en rekommendation. En digital
variant är möjlig om man anser sig ha resurserna.
FUI-rådet beslutar
att:

lämna rekommendationen att skjuta fram Norrskenskonferensen ytterligare ett år.

81.2 Utbildningsdepartementet efterfrågar antal examinerade
Kristina Lejon delger att utbildningsdepartementet önskar redovisning av exakt antal studenter
som kommer att examineras inom ett antal yrken. Det ligger även ett förslag om att ändra
ersättningsmodellen till att enbart ge ersättning utifrån antal uttagna examina, till skillnad för
idag då även antal antagna till programmen ger ersättning.
Detta är inget lätt uppdrag och lärosätena kommer att föra dialog med varandra och delge
varandra sina remissvar.
Även regionerna kan tillsammans ge sin bild av detta och de utmaningar som finns kring ex
VFU-platser. Man bör även poängtera de långa avstånden som medför extra kostnader. Ska vi
kunna utöka antalet studenter så måste även dessa behov tillgodoses vilket kräver mer
ersättning från staten.
Carina Olovsson föreslår att VFU-arbetsgruppen får i uppdrag att sammanställa regionernas
utlåtande.
FUI rådet beslutar
att:

bifalla förslaget
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