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Förord

Sedan år 1994 har Dalarnas forskningsråd i samarbetet med dåvarande Lands-
tingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och sedermera Sveriges Kom-
muner och Landsting genomfört olika studier av hur Sveriges kommuner och 
landsting arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor. Fokus i studierna har 
dels legat på de FoU-miljöer som byggts upp i egen regi av kommuner och lands-
ting/regioner och med en egen grundfinansiering och dels på förekomsten av 
regionala forskningsstrategier. 

I början av 2004 arrangerades ett antal seminarier utifrån den forskningsstra-
tegi förbunden lämnat till regeringen och den statliga utredning om innovativa 
processer i kommuner och landsting (SOU 2003:90) som också utgjorde under-
lag till den forskningspolitiska proposition som kom våren 2005. Under semi-
narierna våren 2004 identifierades en rad aktiviteter kring FoU och innovativa 
processer. Idén om ett projekt i syfte att Identifiera, Kartlägga och Analysera 
dessa aktiviteter föddes (IKA-projektet). Tre delrapporter har hittills produce-
rats, dels en om de lokala och regionala FoU-enheterna som finns i alla län, dels 
en rapport om förekomsten av regionala forskningsstrategier och dels en nyligen 
släppt uppföljning av den första delrapporten.

Denna studie är således den fjärde i ordningen och en uppföljning av rapport 
två om förekomsten av regionala forskningsstrategier. 

Inom IKA projektet har vi beskrivit den ovan summariskt angivna utvecklingen 
och listat de olika initiativ till FoU som tagits från kommunerna, landstingen 
och regionerna. Vad vi tidigt kunde se var att stödet till FoU inte nödvändigtvis 
var baserat på verksamhetsbehov, i vart fall var dessa inte uttalade. Det fanns en 
tendens att stödja FoU utan att veta i vilket syfte och vad man sedan skulle kunna 
använda eventuella resultat till. I flera fall kunde vi se att stödet till forskning och 
utveckling till stor del bars på en idé, en föreställning, om att det är bra med FoU 
och att en kunskapsorganisation värd namnet därför bör engagera sig i och stödja 
sådan verksamhet. Det som saknades var ofta en kvalificerad beställarkompetens.

Det ovan beskrivna gapet mellan kommunalt och landstingskommunalt stöd 
till FoU och en verksamhets- och behovsanalys som anger riktningen var ett skäl 
till att SKL bad Dalarnas forskningsråd kartlägga omfattningen och inriktningen 
av policies och strategier som de facto finns som stöd för FoU-satsningarna. Ett 
underliggande syfte till uppdraget var att ge bränsle till ett samtal om utveck-
lingen av behovsstyrda FoU-strategier. Den första översikten av forsknings-
strategier genomfördes 2006/2007 och föreliggande studie är en uppföljning av 
denna. Studien syftar till att beskriva hur främst landets landsting och regionför-
bund i skrift formulerar sig när det gäller kunskapsförsörjning genom forskning 
och utveckling.

Arbetet har pågått under 2009–2010 och delrapporten är skriven av Thomas 
Tydén, chef för Dalarnas forskningsråd.

Stockholm, april 2010

Jonny Paulsson
FoU-samordnare
Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning

Sedan år 1994 har Dalarnas forskningsråd i sam-
arbetet med dåvarande Landstingsförbundet och 
Svenska Kommunförbundet och sedermera Sve-
riges Kommuner och Landsting genomfört olika 
studier av hur Sveriges kommuner och landsting/
regioner arbetar med forsknings- och utvecklings-
frågor. Detta arbete har döpts till IKA-projektet 
där akronymen står för ”Identifiera, Kartlägga och 
Analysera”. Fokus i studierna har främst legat på de 
FoU-miljöer som byggts upp i egen regi av kommu-
ner/landsting/regioner och med en egen grundfi-
nansiering. Studierna har resulterat i sju rapporter 
som finns listade längst bak i denna rapport. Studi-
erna visar ett växande engagemang för forsknings- 
och utvecklingsfrågor som bland annat tagit sig 
uttryck i att ekonomiskt stödja olika pågående FoU-
verksamheter och även att medverka till uppbygg-
nad av egna FoU-miljöer. Landstingen/regionerna 
har sedan länge medverkat med FoU-stöd inom den 
medicinska verksamheten och där de ekonomiska 
medlen kommit från såväl den egna verksamheten 
som statligt håll, till exempel i form av ALF-medel. 

Under det senaste decenniet har även landstingen/
regionerna fått ett större ansvar för att det bedrivs 
klinisk forskning inom verksamheten. En rad cent-
ra för klinisk forskning har byggts upp.

Inom det primärkommunala området har det, 
med bland annat visst statligt stöd, byggts upp FoU-
miljöer inom välfärdsområdet och då i första hand 
inom individ- och familjomsorgsområdet samt 
inom äldreområdet. Ett växande område är därutö-
ver forskning och utveckling i anslutning till LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade). 

Inom IKA projektet har vi beskrivit den ovan 
summariskt angivna utvecklingen och listat de oli-
ka initiativ till FoU som tagits från kommunerna, 
landstingen/regionerna och regionerna. Vad vi ti-
digt kunde se var att stödet till FoU inte nödvändigt-
vis var baserat på verksamhetsbehov, i vart fall var 
dessa inte uttalade. Det fanns en tendens att stödja 
FoU utan att veta i vilket syfte och vad man sedan 
skulle kunna använda eventuella resultat till. I flera 
fall kunde vi se att stödet till forskning och utveck-
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ling till stor del bars på en idé, en föreställning, om 
att det är bra med FoU och att en kunskapsorgani-
sation värd namnet därför bör engagera sig i och 
stödja sådan verksamhet. Det som saknades var ofta 
en kvalificerad beställarkompetens.

Syfte 

Det ovan beskrivna gapet mellan kommunalt och 
landstingskommunalt stöd till FoU och en verk-
samhets- och behovsanalys som anger riktningen 
var ett skäl till att SKL bad Dalarnas forskningsråd 
kartlägga omfattningen och inriktningen av policies 
och strategier som de facto finns som stöd för FoU-
satsningarna. Ett underliggande syfte till uppdraget 
var att ge bränsle till ett samtal om utvecklingen av 
behovsstyrda FoU-strategier. Den första översikten 
av forskningsstrategier genomfördes 2006/2007 
och föreliggande studie är en uppföljning av denna. 
Studien syftar till att kartlägga och analysera hur 
främst landets landsting/regioner och regionför-
bund i skrift formulerar sig när det gäller kunskaps-
försörjning genom forskning och utveckling.

Metod

Materialet har samlats in på olika vis. Några lands-
ting/regioner och regionförbund tillhandahåller 
uppdaterade dokument via hemsidor. Där har delar 
av materialet inhämtats. I andra fall har hemsidor 
hänvisat till ansvariga personer som kontaktats via 
telefon och per mail. När hemsidor inte gett infor-
mation om vem man ska vända sig till när det gäl-
ler FoU-frågor har kontakt tagits via landstingen/
regionernas eller regionförbundens växel för att vi-
darekopplas till ansvarig för FoU-frågor. Materialet 
vi sammanställt och som återfinns i bilagan ”FoU-
strategier länsvis” består främst av FoU-policys/
strategier men även till viss del av regionala utveck-
lingsprogram (RUP),  verksamhetsplaner samt övri-
ga strategiska dokument som kan kopplas till FoU-
verksamhet för landstingen/regionerna respektive 
regionförbunden.

Vår sammanställning har inte skickats ut till de 
berörda för en granskning. Detta av flera skäl. Det 
viktigaste har varit att det inte är det exakta inne-
hållet som är av intresse. Det är det övergripande 
innehållet och framförallt utvecklingstendenserna 
som är av primärt intresse. Det exakta innehållet 
blir snart förändrat genom att dokumenten upp-
dateras, organisationer förändras, de ansvariga 
byter jobb med mera. Som ovan nämnts återfinns 
i bilagan en sammanställning av vårt material för 

respektive landsting/regioner och regionförbund. 
Vi har försökt att för varje organisation namnge en 
kontaktperson eller ange en webbadress så att den 
intresserade läsaren kan ta en egen kontakt och där-
med få tillgång till ett uppdaterat material. 
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Analys

I detta kapitel gör vi en övergripande kartläggning, 
beskrivning och analys av strategierna. Först re-
dovisas landstingen/regionernas strategier för att 
följas av regionförbundens. Strategierna är mycket 
olika till omfattning och innehåll. Allt ifrån att vara 
avgränsade till några verksamheter i regionen till 
att vara så gott som heltäckande för hela nationen.  
Efter en första genomgång av materialet har ett an-
tal nyckelord valts ut som en vägledning för en ana-
lys. Nyckelorden avgränsar ett antal områden som 
ansetts särskilt väsentliga och som är ofta förekom-
mande och omnämnda bland strategierna. 

Nyckelorden för landstingens/regionernas stra-
tegier är:

Syfte }

Mål }

Huvudområden }

Landstingets/regionens FoU-roll }

Ansvar }

Sa } mverkan

Finansiering }

Utvärdera och implementera }

Nyckelorden för regionförbundens strategier är.

Syfte }

Mål }

Strategisk } a områden

Finansier } ing

Samverkan }

Risken med den här sortens avgränsning är givetvis 
att någon väsentlig del av vad man försöker under-
söka missas. Men de ovan listade nyckelorden är vida 
och ska kunna fånga in och åskådliggöra de viktigaste 
aspekterna från FoU-strategierna. Vidare finns det 
även en viss risk för dubblering, en slags överlapp-
ning som resulterar i att man undersöker samma 
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sak flera gånger. Ett exempel på detta är nyckelordet 
”Samverkan” som dels återfinns som enskild rubrik 
och samtidigt berörs under andra områden, t ex. mål. 
Då syftet inte är att utvärdera eller rangordna strate-
gierna kan det i värsta fall bli tråkigt för läsaren men 
det påverkar inte undersökningens slutsatser.

Övergripande aspekter

Utvecklingstendenser
Bilden år 2007 var att flertalet landsting/regioner 
hade någon form av policydokument eller strategier 
som berörde forskning och utveckling medan det 
var mer sällsynt i landets regionförbund. Nu tre år 
sedan kan vi se vissa tydliga förändringar. År 2010 
kan vi konstatera att nästan alla landsting/regioner 
har en policy och eller strategi. Landstingen i Sörm-
land och Västmanland saknar ett sammanhållande 
dokument och landstinget Värmland har en mer än 
tio år gammal som enligt uppgift är i stort behov av 
uppdatering. Det är viktigt att konstatera att det inte 
nödvändigtvis behöver innebära att de inte är aktiva 
inom FoU-området. Tvärtom så har till exempel 
Landstinget Sörmland ett imponerande antal ak-
tiviteter på gång som är utförligt beskrivna av Lars 
Andåker, dåvarande landstingsdirektör i Sörmland, 
i boken ”Gott & blandat” (Tydén red 2009).  

Vad som dessutom förändrats är regionförbun-
dens arbete med forskningsfrågor. Vi kan här se en 
kraftig ökning. Vidare att flera av de regionförbund 
som ännu inte har skriftliga FoU-strategier nu ar-
betar aktivt arbetar med frågorna och flera av dem 
uttalar även att deras ambition är att snarast ta fram 
en strategi. Så frågan om forskningsstrategier och 
dess betydelsen är definitivt på agendan och det är 
en förändring som skett de senaste åren.

Mycket skiftande innehåll
Det finns en stor variation i forskningsstrategierna 
på en rad plan vilket återges närmare nedan. Till ex-
empel kan det uttalade syftet med strategin vara allt 
från att utveckla delar av den egna verksamheten, 
utveckla den regionala högskolan/universitet till 
att vara ett verktyg för att erhålla EU-medel. Några, 
framförallt landsting/regioner, har ett uttalat syfte i 
sina strategier att genom att man stöttar FoU-verk-
samhet gör man arbetsplatsen mer attraktiv och un-
derlättar rekrytering av kvalificerad arbetskraft. I 
flera strategier inryms flera av dessa syften. Vidare är 
strategierna olika vad avser omfång och djup. Några 
är bara på några sidor och några är inträngande do-
kument av stor omfattning.

Landstingen/regionerna

Nedan redogörs för de åtta nyckelord som tidigare 
angivits. Inledningsvis görs en redogörelse för syf-
ten, vidare kommer mål, huvudområden, landsting-
ets/regionens FoU-roll, ansvar, samverkan, finansie-
ring samt utvärdering och implementering.

Syften
FoU-strategierna för landstingen/regionerna i Sve-
rige har olika syften. De berör allt ifrån att utveckla 
samarbeten på internationell nivå till att fokusera 
resurser och utveckling av lokalt prioriterade forsk-
ningsområden. Ur strategierna har några särskilt 
omnämnda områden och nyckelord funnits vilka 
redovisas nedan.

Tydliggöra landstingets/regionens ansvar
Att tydliggöra ansvar fokuserar på landstingets/
regionens ansvar gällande FoU-verksamheter. Det 
avser exempelvis att:

Tydliggöra mål och inriktning för landstingens/ }

regionernas forsknings- och utvecklingsarbete.

Tydliggöra och stärka FoU-arbetets roll i lands- }

tingen/regionerna.

Tydliggöra strukturen för landstingens/regio- }

nernas FoU-arbete samt ekonomiska förutsätt-
ningar.

Långsiktigt perspektiv
Ett långsiktigt perspektiv syftar inte minst till att 
landstingen/regionerna som huvudaktör bör pla-
nera och arbeta så det skapas förutsättningar för ett 
långsiktigt engagemang:

Strategin anger landstingets/regionens viljerikt- }

ning och det långsiktiga åtagandet i forskning och 
utveckling.

Strategin ska vara en riktningsanvisare för  }

landstingets/regionens långsiktiga engagemang 
i FoU samt utgöra en grund och utgångspunkt 
för vidare konkretiseringar och handlingsplaner 
inom området.

Gemensamma områden
Gemensamma områden beskriver ett antal syften 
vilkas fokus ligger i att identifiera strategiska forsk-
ningsområden som kan stärka och optimera nyttan 
för regionen:

Identifiera ett antal strategiska forskningsområ- }

den och initiera en diskussion om hur forskning 
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kan bedrivas för att optimera nyttan för kommu-
nerna.

Lyfta fram ett antal områden som är gemensam- }

ma för flera av de regionala aktörerna och som 
har stor betydelse för framtida utveckling och 
kan användas för att stärka regionens möjligheter 
att attrahera forsknings- och utvecklingsverk-
samhet.

Stärka och utveckla
Rubriken behandlar åtgärder för att tydliggöra, 
stärka och utveckla regionen gällande forskning:

Tydliggöra regione } ns styrkor och behov.

Bygga på område } n med starka forskningsmiljöer 
eller tydlig efterfrågan på utveckling av verksam-
heten inom regionen.

Hälsa i fokus
Hälsa i fokus omfattar skrivningar som betonar 
både individ och struktur där forskning ska:

Bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet. }

Utveckla verksamheter inom framför allt vård-  }

och omsorgsområdena samt även socialtjänst och 
skolhälsovård.

Samarbete/Samverkan
Samarbete och samverkan är, minst sagt, återkom-
mande ord i de flesta strategierna. Från strategierna 
går det att utläsa att det främst handlar om att öka 
samverkan från landstingen/regionerna med övriga 
regionala aktörer, kommuner samt universitet, hög-
skolor och näringsliv:

Samverkan mellan landstingen/ } regionerna och 
kommunerna.

Visa på ett väl fungerande samarb } ete mellan 
regionens aktörer.

Åstadkomma ett strukturerat förbättringsarbete  }

i en lärande organisation i nära samarbete med 
högskola och universitet.

Utveckla forskningen och implementera resultat
Flera av landstingens/regionernas forskningsstra-
tegier nämner faktorer som berör och påverkar 
utvecklingen och implementeringen av forsknings-
resultat. Landstingens/regionernas satsningar på 
FoU är en investering av skattemedel. Det är därför 
naturligt att en fråga av central betydelse är att de 
resultat som kommer fram via forskning redovisas 

och implementeras. Ett par exempel på texter som 
berör detta:

Forskningsförankra vården - Vårdförankra forsk- }

ningen.

Satsa på kompetensutveckling och kompetens- }

försörjning.

Verka för ständiga förbättringar och förnyelse  }

av verksamheter; möjliggöra att ny kunskap 
implementeras. Organisationen ska bidra till att 
ett vetenskapligt förhållningssätt främjas och 
stimulerar bredd inom klinisk forskning.

Ge förutsättningar för att aktivt verka för att  }

forsknings- och utvecklingsarbete ska bedrivas 
inom samtliga verksamheter så att kvaliteten 
ständigt förbättras.

Höja personalens }  kompetens och ge möjligheter 
till fler att bedriva FoU samt skapa förutsättning-
ar för en verksamhetsinriktad FoU.

Engagemang i FoU är grunden för utveckling, för- }

nyelse och ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta 
skapar förutsättningar för en god och säker vård.

Mål
Nedan redovisas några målbeskrivningar som stra-
tegierna innehåller. 

Samtliga verksamheter ska bidra
Alla verksamheter inom vård, omsorg och omvård-
nad ska använda sig av forsknings- och utvecklings-
arbete som stöd för lärande och utveckling. FoU-
verksamheter ska synliggöras och tillvaratas. Som 
ett led i detta kan landstingen/regionerna stödja, 
uppmuntra och stimulera anställda att ta initiativ 
till olika former av forsknings- och utvecklingsar-
beten. Vidare diskuteras möjligheter att ta fram 
kunskapsöversikter inom olika områden i syfte att 
bidra till kompetens- och kunskapsutveckling för 
anställda. Avslutningsvis diskuteras vikten av att 
synliggöra evidensbaserad kunskap.

Klinisk forskning
Landstingen/regionerna är enligt lag skyldiga att 
stimulera, underlätta och samordna klinisk- och 
patientnära forskning. Ett ofta uttalat syfte i strate-
gierna är att den kliniska forskningen ska föras ett 
steg vidare till att de facto stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvård. 
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Samverkan
Även under mål diskuteras samverkan. Främst 
handlar det om att utveckla ”Triple helix”, dvs. sam-
verkan mellan forskning (universitet/högskolor), 
samhälle och näringslivet. Samverkan med regio-
nala forskningscentrum, kommunala forsknings- 
och innovationsenheter betonas i några strategier. 
Vidare är förslag på att verka för delade forskar- och 
doktorandtjänster mellan kommuner och högsko-
lor exempel på initiativ till ytterligare samverkan.

Huvudområden
Klinisk- och patientnära forskning ges utan tvekan 
störst utrymme i strategierna. Nedan redovisas flera 
områden, både i text och i punktform.

Forskningsområden
Klinisk och patientnära forskning syftar inte enbart på 
den medicinska sjukvården utan omfattar även forsk-
ning om befolkningens behov av hälsa och välfärd på 
andra plan, t ex folkhälsoarbete. Den kliniska forsk-
ningen berör problem i den kliniska vardagen och 
innefattar även t ex. laborativ forskning, epidemiologi 
och statistik. Landstingen/regionerna ska uppmuntra 
patientnära klinisk forskning av hög vetenskaplig kva-
litet. Med detta givet, påpekar ett landsting/region, att 
det inte heller utesluter att även spetsforskning kan- 
och ges möjlighet att utvecklas lokalt.

Utöver den kliniska forskningen efterfrågas 
bredd i forskningen. Den högspecialiserade vården 
samt undervisningens och forskningens ställning 
behöver stärkas. Vidare nämns flera andra områden 
som landsting/regioner fokuserar forskning på, t ex. 
primärvården, psykiatrin, tandvården, omvårdnad 
och som tidigare nämnts folkhälsoarbete.

Fokusområden
De flesta landsting/regioner nämner några områ-
den som kräver större fokus. Dessa är inte nödvän-
digtvis direkt kopplade till FoU, men kan däremot 
på ett eller annat sätt bidra till utvecklingen. Detta 
kan innebära att systematiskt bedriva förbättrings-
arbete, organisera efter patienters väg i vården, visa 
resultatet öppet samt utforma IT-system som stö-
der nya arbetssätt.

Landstingen/regionerna behöver satsa resurser 
på att organisera verksamheter kommuner emel-
lan och mellan kommunerna och landstinget. Ny 
lokal kunskap kan med fördel utvecklas genom aus-
kultation. Övriga fokusområden som landstingen/
regionerna vill utveckla ligger i ett brett spann från 
fritidsområden, kultur i vården till övergripande 
tekniska satsningar. Tekniksatsningar är av speciellt 

intresse då staten prioriterar energi, klimat, trans-
port och miljö och stora satsningar väntas även i 
framtiden inom dessa områden. Nedan listas övriga 
exempel som landstingen/regionerna menar behö-
ver utvecklas/utredas:

Ett hållb } art samhälle.

Samverkan (nationellt och internationellt, lands- }

ting/regioner, regionförbund, kommunförbund, 
universitet, högskolor samt näringsliv).

Utb } ildning

Utv } ärdering

Livskvalitet }

Idrott }

Kulturarv }

Historia }

Turism }

Upplevelser }

Entreprenörskap }

Verksamhetsutveckling }

Lärande }

Skog }

Energi }

Miljö }

Distansoberoende tjänster (callcenter m.m.) }

Folkhälsa }

Den samtida ohälsan }

Bassjukvård }

Högspecialiserad sjukvård }

Evidensbaserad sjukvård }

Kvinnors hälsa }

Åldrandets sjukdomar }

Mötet med patienter (långvariga och bestående  }

funktionshinder samt dess anhöriga)

De hälsofrämjande insatsernas effekter }

Biobanker }

Kvalitetsregister och databaser }
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Utmaningar
Landstingen/regionerna står inför flera utmaningar. 
Tre grundbultar i detta sammanhang är att synlig-
göra, möjliggöra och nyttiggöra FoU-verksamheter. 
En minskad FoU-kompetens i ledningsfunktio-
nerna kan vara en förklaring till att detta åsidosatts 
i verksamheterna likväl som ändrade värderingar 
kring arbete och fritid då det idag, enligt skrivning-
arna i några FoU-strategier, inte är lika aktuellt att 
ägna fritiden till forskning. Vidare har ett ökat krav 
på effektivitet och ekonomistyrning medfört kor-
tare reflektionstid vilket minskar utrymmet för att 
upprätthålla och utnyttja forskning.

I några strategier framhålls att landstingen/re-
gionerna på senare år tvingats släppa önskemålet/
kravet på att överläkare ska vara disputerade p.g.a. 
att allt för få sökande kan uppvisa sådana meriter. 
FoU-kompetens har vidare fått ett oklart meritvär-
de för sjuksköterskor och paramedicinare.

En annan utmaning för landstingen/regionerna 
och sjukvården är att den tid som läggs ner på fors-
karutbildning och forskningsmeritering oftast inte 
värderas lika tungt som klinisk verksamhet vilket 
kan medföra sämre karriär- och löneutveckling för 
den som väljer att forska.

Behålla kompetent personal
En viktig uppgift för landstingen/regionerna är att 
behålla kompetent personal. Med kompetent per-
sonal i detta sammanhang menas personal med 
FoU-kompetens. Ur strategierna kan man utläsa 
att det bedöms vara av stor betydelse att rekrytera 
chefer som besitter FoU-kompetens. Vidare ska se-
dan kompetent personal behållas, t ex. genom att 
erbjuda kvalificerad utbildning samt stöd till egen 
forskning och utveckling. På andra plan i organi-
sationerna handlar det istället om att utöka möj-
ligheterna för att komma i kontakt med forskning, 
synliggöra FoU-aktiviteter och skapa fler tillfällen 
för kvalificerad handledning. Detta bör gälla all per-
sonal i organisationen. Med det här i åtanke kan or-
ganisationer och dess ledarskap komma att behöva 
förnyas då det handlar om att skapa en miljö som 
stimulerar kunskapstillväxt och personlig utveck-
ling. Landstingens/regionernas ansvar för vårdens 
infrastruktur är viktig, den behöver utvecklas så att 
den på ett bredare plan stödjer FoU.

Landstingen/regionerna kan inte uppnå sina mål 
utan att värna om tillgången till forskarutbildad 
personal i verksamheten. I samverkan och tillsam-
mans med universiteten och högskolorna finns det 
möjlighet att skapa s.k. kombinationstjänster för 
flera personalkategorier och samtidigt redan vid 

rekrytering, i den mån det går, efterfråga och vär-
desätta FoU-meriter. Den vetenskapliga bredden är 
viktig för att ny kunskap ska spridas på ett objektivt 
och vetenskapligt sätt. Ett bidragande sätt för att 
möjliggöra detta är att skapa kliniska lektorat och 
adjunktstjänster. Ett annat sätt är att argumentera 
för värdet av centrala FoU-enheter.

Samverkan
Samverkan under rubriken ”huvudområden” syftar 
till att samverka och bedriva forskning inom alla 
förvaltningar, inom alla verksamhetsområden och 
av alla medicinska professioner i hälso- och sjuk-
vården. Bred forskning gynnar specialistområden 
vilka i sin tur drar tills sig externa bidrag. Det syf-
tar alltså till att bedriva samverkansprojekt mellan 
olika vetenskapsområden, folkhälsovetenskapliga 
projekt, hälsoekonomiska bedömningsprojekt osv. 
Samverkan mellan huvudmän och personalgrupper 
lyfts fram i strategierna, t.ex. kvalitetsfrågor och om 
äldres och vuxna med funktionshindernedsättning-
ars inflytande i vård- och omsorgsverksamheter.

Landstingets/regionens FoU-roll
Landstingen/regionerna har flera roller som berör 
FoU. Landstingen/regionerna ska verka som regio-
nala FoU-aktörer då de både agerar huvudman för 
hälso- och sjukvården och som arbetsgivare i tjänste- 
och kunskapsorganisationer.

I några strategier betonas att landstingen/regio-
nerna har ett ansvar att driva på FoU-verksamheter 
med utgångspunkt från landstingets/regionens tre-
delade uppdrag om vård, forskning och utbildning. 
Landstingen/regionerna bör upprätta handlings-
planer med konkreta mål samt visa hur de ska mä-
tas, följas upp och rapporteras.

Stödja, stimulera och skapa förutsättningar
Landstingen/regionerna bör stödja, stimulera och 
skapa goda förutsättningar för FoU. Detta kan göras 
på flera sätt; ge vetenskaplig handledning, bidra med 
hjälp vid ansökningar (EU-stöd), anordna utbildning 
och forskningsprojekt, förhandsgranska projekt, 
sprida information och forskningsresultat, ha över-
blick, utveckla kontakter (högskolor och universitet) 
samt ge administrativt stöd till de som bedriver FoU. 

Det är av central betydelse att alla yrkeskatego-
rier och verksamheter ges möjlighet att delta i FoU. 
Detta innebär att en positiv miljö skapas som stimu-
lerar kompetensutveckling och kunskapssökande. 
En möjlighet är att skapa olika FoU-forum vilka 
ansvarar för att stödja och skapa förutsättningar för 
FoU-verksamheter.
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Avslutningsvis är det viktigt att hela tiden fort-
sätta stimulera utveckling för FoU samt avsätta tid 
för utvärdering. Detta kan med fördel göras tillsam-
mans inom regionen och med andra aktörer, inte 
minst universitet och högskolor.

Ansvar
Landstingen/regionerna har som huvudman ett 
övergripande ansvar i FoU-arbetet. De bör verka för 
att formulera konkreta mål, följa upp dessa, stimu-
lera kunskapstillväxt, skapa förutsättningar för att 
delta i FoU-arbete och se till att forskningskompe-
tens ses som en merit vid tjänstetillsättning och lö-
nesättning.

Landstinget har även ett ansvar för att skapa ett 
aktivt deltagande i FoU-verksamheter. De ska vida-
re utveckla hälso- och sjukvården, skapa intressanta 
och attraktiva arbetsplatser samt arbetsinnehåll. 
Viktigt i dessa sammanhang blir att utveckla infra-
strukturen och miljöer som bidrar till utveckling av 
FoU-verksamheter.

Ansvaret ligger inte enbart på landstingens/re-
gionernas ledning. Alla berörda ska bidra med sitt 
strå till stacken. Alla förvaltningar, divisioner och 
verksamhetsområden måste således ha personer 
med definierat ansvar för FoU i ledningsgrupperna. 
Detta för att tillförsäkra att forskningens intressen 
är kända och beaktas vid viktigare beslut om inves-
teringar och verksamhet. Chefer på alla nivåer har 
samtidigt ett ansvar för att skapa positiva miljöer 
som stimulerar till kunskapstillväxt och skapar för-
utsättningar för olika yrkeskategorier och verksam-
heter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Samverkan
De flesta strategierna redogör för behov och ut-
veckling av samverkan mellan landsting/regioner, 
universitet, högskolor och näringsliv. Samverkan 
ska ske på flera plan och med fler FoU-aktörer, inte 
minst lokalt men även regionalt, nationellt och i vis-
sa fall även internationellt. Ett led i detta kan vara 
gränsöverskridande projekt samt utbildningar.

Flera landsting/regioner lyfter fram att forsk-
ningen är en nationell och internationell angelägen-
het. Forskargrupper har ofta, utöver sitt nationella 
samarbete, även ett internationellt nätverk och 
samarbetar med olika forskargrupper utomlands. 
För att kunna bedriva framgångsrik forskning krävs 
både ett nationellt och internationellt kontaktnät 
och samarbete. Klimatet för forskning inom lands-
tinget skall därför stimulera forskarna till samver-
kan regionalt, nationellt och internationellt. 

För att utveckla samverkan mellan FoU-aktörer 

behöver mötesplatser skapas på olika nivåer. Stra-
tegierna anger exempel som visar på gemensamma 
mötesforum för universitetsledning och landstings- 
regionledning, för personalansvariga i landsting/
regioner och universitet, för FoU-råd från univer-
sitetet, landsting/regioner och länets kommuner. 
Andra samverkansmöjligheter för landstingen/re-
gionerna och kommunerna emellan kan vara perso-
nalutveckling, utvecklingsarbete, forskningsprojekt 
och utbildningar.

Finansiering
Finansieringen av landstingens/regionernas forsk-
ning sker dels med statliga medel genom ALF- och 
TUA-avtalen, genom riktade anslag som landstings-
styrelsen fattar beslut samt med ett mer direkt stöd 
från olika förvaltningar/kliniker.  

I strategierna finns resonemang om att FoU-
resurserna bör styras mot långsiktigt prioriterade 
behov, problemområden och grupper. Några lands-
ting/regioner avsätter årligen medel för FoU till oli-
ka förvaltningar vilka i sin tur satsar på forsknings-
områden kopplade till verksamheten. Samtidigt 
pekar några på landstingens/regionernas uppgift 
och ansvar att motivera anställda att söka externa 
bidrag.

ALF-medlen ska, enligt några landsting/regioner, 
i så stor utsträckning som möjligt främja klinisk 
forskning. Vidare lyfts det fram att forskningsstöd 
ska erhållas i en så öppen konkurrens som möjligt 
samt att man bör stimulera forskarna som är verk-
samma vid landstingen/regionerna  att söka så stor 
extern finansiering som möjligt. 

Finansieringen av den medicinska forskningen 
sker idag i Sverige dels med statliga medel till uni-
versitet med medicinska fakulteter dels från lands-
tingen/regionerna (i huvudsak de med medicinsk 
fakultet vid det egna universitetet) och dels med ex-
terna medel. Den statliga finansieringen har minskat 
i betydelse och en allt större del av den medicinska 
forskningen finansieras idag via externa medel. Det-
ta leder till en hård konkurrens om externa medel 
som ofta ges under kort tid, vilket skapar osäkerhet 
för kontinuitet i forskargruppen. Aktiviteter pågår 
nationellt för att stärka finansieringen till forsk-
ningen vid de medicinska fakulteterna och öka lång-
siktigheten i satsningarna.

Utvärdera och implementera
Flera påpekar att FoU-strategier inte är ett färdigt 
dokument utan att de ska uppdateras och komplet-
teras i takt med att nya frågor växer. Strategierna 
och de befintliga FoU-verksamheternas inriktning 
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och arbete behöver årligen prövas. Ansvarig för 
kontinuerlig uppföljning av förvaltningarnas FoU-
arbete torde rimligen ligga på respektive chef och 
redovisas i verksamhetsberättelser. Vidare bör det 
åligga respektive verksamhet att, i den utsträckning 
det går, sprida resultaten vidare i länet (och natio-
nellt/internationellt).

Regionförbunden

Nedan redovisas regionförbundens FoU-strategier 
utifrån de tidigare listade nyckelorden som var syf-
ten, mål, strategiska områden, finansiering och av-
slutningsvis samverkan.

Syften
Relativt få FoU-strategier redovisar några övergri-
pande syften. I flera dokument går det dock att ur-
skilja möjliga syften i målformuleringar eller inbäd-
dat i texten.

Några arbetar för att skapa en tydligare profil på 
den nationella och internationella arenan för att 
öka regionens konkurrenskraft medan andra lägger 
fokus på att tillvarata och utveckla gemensamma in-
tressen inom regionen. 

Mål
Rubriken redogör för övergripande mål som stra-
tegierna fokuserat på. Två huvudrubriker samman-
fattar målen, stödja/utveckla/sprida forskning och 
samverkan.

Stödja/utveckla/sprida forskning 
Strategierna pekar på flera möjliga tillvägagångssätt 
för att stödja, utveckla och förmedla forskning. In-
ledningsvis behöver forskningsbehoven identifieras 
på regionnivå. Några strategier pekar på behovet av 
att få fram bättre beslutsunderlag vid initierande av 
FoU och annan kunskapsgenerering. Flertalet stra-
tegier pekar på vikten av att samla ihop och sprida 
FoU och annan relevant kunskap till och från olika 
källor. Metoder för interaktion mellan forskning 
och praktik bedömer flera vara i stort behov av att 
utvecklas.

Några strategier resonerar kring att den nationel-
la och internationella konkurrenskraften kan stär-
kas som ett resultat av en utvecklad forsknings- och 
utvecklingsverksamhet vid regionens akademier, 
forskningsinstitut och företag. Det gäller främst regio-
ner som har universitet vilka bland annat har attrahe-
rat fler europeiska och internationella partnerskap än 
tidigare. På så sätt har dessa stärkt sin kunskapsbas i 
regionen, sin attraktionskraft för nödvändig forsk-

nings- och utvecklingskompetens samt sin förmåga 
att knyta till sig resurser från internationella källor. 
Ytterligare satsningar kan innebära att ge regionens 
FoU-aktörer förutsättningar att, i högre grad än tidi-
gare, påverka inriktningen på nationella och europe-
iska program för forskning och utveckling.

Samverkan
Samverkan tar även i detta fall sin utgångspunkt 
från ett regionalt och ett internationellt perspektiv.
Ett återkommande resonemang kretsar kring hur 
akademin, näringsliv och olika samhällsorgan ska 
kunna samverka på ett framgångsrikt sätt i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för forskning och ut-
veckling vilket i sin tur genererar innovationer och 
regional utveckling i privat- och offentlig verksam-
het. I flera strategier betonas vikten av att finna me-
toder som förbättrar kunskapsöverföringen mellan 
särskilt näringslivet och universitetet och högskolor.

Andra, mer internationellt präglade strategier, 
betonar istället ett effektivt utnyttjande av de natio-
nella och internationella FoU-resurserna som regi-
onen kan kanalisera genom partnerskap. Detta kan 
exempelvis ske genom att verka för att fler företag, 
som verkar inom regionens tillväxtområden, blir 
delaktiga i europeiska partnerskap och EU:s pro-
gram. I samarbeten med europeiska partners kan de 
utveckla produkter/tjänster och marknader och på 
så sätt stärka företagens innovationsförmåga, kon-
kurrenskraft och tillväxttakt.

Strategiska områden
I flera strategier betonas att regionen behöver satsa 
på strategiska områden för att stärka förutsätt-
ningar för tillväxt och sysselsättning. Som exempel 
på detta kan nämnas en strategi där man fokuserar 
på att begränsa klimatförändringar med bibehållen 
global tillväxt, skapa utrymme för mer energieffek-
tiva produktionsprocesser och en ökad användning 
av förnybar energi.

Flera strategier skriver övergripande om t ex be-
hovsrelaterad forskning, forskning och utveckling 
för tekniska lösningar, utveckling av regional infra-
struktur för forskning och utveckling med uppbygg-
nad av strategiska allianser och regionala nätverk. 
Många strategier betonar forskningens roll för re-
gionens kompetensförsörjning. Andra nyckelord 
som återkommer är  globalisering samt att ta vara 
på regionens särskildhet.

Radar man upp de områden som de olika strate-
gierna anger blir listan lång. Nedan återges ett antal 
av dessa:
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Vård, hälsa, biomedicin och bioteknik samt  }

välfärd

Energisystem, förnybara energikällor och energi- }

effektivisering

IKT-tillämpningar }

Material- och produktionsteknik och energief- }

fektivisering

Rymd }

Skog och trä, skogsbioteknik och skogsteknik }

Gruva och mineraler }

Kreativa näringar  }

Säkerhet  }

Hållbart nyttjande av naturresurser  }

Transportfordon, logistik och transportsäkerhet  }

Samverkan och nätverksbyggande }

Gemensamma uppdrag }

Program för adjungerade lärartjänster och aka- }

demisk kompetensutveckling 

Regional kurs- och konferensverksamhet inom  }

FoU

Satsning på  } särskilda forsknings- och problem-
områden

Stödstrukturer för kunskapsbaserad vård  }

Förbättrad information och återföring från pågå- }

ende och avslutade FoU-projekt

Kunskapsspridning }

Kompetensförsörjning och informationssprid- }

ning

Finansiering
Överlag redogörs det förhållandevis lite för vad det 
kostar att genomföra strategierna samt hur detta 
skall finansieras. Ökade externa bidrag och FoU-bi-
drag från andra instanser, t ex. näringsliv och ideell 
verksamhet aktualiseras och att detta skall medföra 
till att man blir en ledande forskningsregion och 
kan locka till sig forskare i världsklass. Strategiska 
allianser som ett sätt att öka FoU-finansiering hos 
EU:s ramprogram betonas av några.

Samverkan
Samverkan för regionerna diskuteras främst på tre 
nivåer; regionalt, internationellt samt tvärsekto-
riellt.

Regionalt
Flera pekar på betydelsen av att fördjupa och utvid-
ga en systematisk diskussion mellan regionala ak-
törer, universitet, högskolor, forskningsinstitut och 
företag kring samverkan inom prioriterade forsk-
nings- och utvecklingsområden. 

Internationell samverkan
Några strategier har en tydlig inriktning mot inter-
nationell samverkan, såväl i norden, i Europa som 
i övriga världen. Internationellt starka forsknings- 
och innovationssystem beskrivs i flera strategier 
som en av de allra viktigaste globala konkurrens-
faktorerna. Samverkan mellan universitet, högsko-
lor, näringsliv, forskarparker, offentliga aktörer och 
föreningslivet drar till sig nationella och internatio-
nella resurser och fler företag. 

Tvärsektoriellt
Betydelsen av att arbeta tvärs över olika sektorer 
betonas. Många frågeställningar berör olika de-
lar av den offentliga verksamheten och även den 
privata verksamheten. Ett samarbete är ibland en 
nödvändighet. Detta får också indikationer på hur 
forskningen skall bedrivas där den traditionella 
disciplinindelningen inom akademin kan vara hin-
drande. Det är även skälet till att flera strategier 
betonar vikten av mångdisciplinär forskning. Dess-
utom beskrivs i strategierna att de nationella forsk-
ningsprogrammen ofta är tvärsektoriella.
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Bilaga – FoU-strategier länsvis
I denna bilaga redovisas FoU-strategier länsvis. Det som skrevs i inledningen till huvud-
rapporten om hur materialet samlats in förtjänar att upprepas är så att läsaren rätt kan 
värdera materialet.

Inledning

Insamlingen har skett på olika vis. Några landsting/
regioner och regionförbund tillhandahåller upp-
daterade dokument via hemsidor. Där har delar av 
materialet inhämtats. I andra fall har hemsidor hän-
visat till ansvariga personer som kontaktats via tele-
fon och per mail. Material har därefter inhämtats på 
samma vis. När hemsidor inte delgivit information 
angående FoU-verksamhet har kontakt tagits via 
landstings- eller regionförbunds växel för att vidar-
ekopplas till ansvarig för respektive FoU-verksam-
het. Materialet består av både FoU-policys, regiona-
la utvecklingsprogram (RUP), verksamhetsplaner 
samt övriga strategiska dokument som kan kopplas 
till FoU-verksamhet för landstingen respektive re-
gionförbunden.

Vår sammanställning har inte skickats ut till de 
berörda för en granskning. Detta av flera skäl. Det 
viktigaste har varit att det inte är det exakta inne-
hållet som är av intresse. Det är det övergripande 

innehållet och framförallt utvecklingstendenserna 
som är av primärt intresse. Det exakta innehållet 
blir snart förändrat genom att dokumenten uppda-
teras, organisationer förändras, de ansvariga byter 
jobb med mera.Vi har försökt att för varje organi-
sation namnge en kontaktperson eller ange en we-
badress så att den intresserade läsaren kan ta en 
egen kontakt och därmed få tillgång till ett uppda-
terat material. 
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Blekinge län

Landstinget Blekinge

Kontaktperson: Birgitta Lundberg, chef, Blekinge 
kompetenscentrum. tel 0455-73 78 00,  
mobil 0734-471285,  
e-post: birgitta.lundberg@ltblekinge.se
www.ltblekinge.se/bkc

Landstinget Blekinge har en FoU-strategi som grun-
dar sig på en utredning från 2004-2005. Dokumen-
tet finns på: http://www.ltblekinge.se/download/18.
3ce1d3fa11361fddbb48000554/FoU_strategi.pdf

Strategin fastställdes politiskt 2006 och gäller 
tills vidare. I dagarna diskuteras om den eventuellt 
skall uppdateras.

Syften med FoU-strategin
De övergripande syftena med forskningsstrategin är 
dels att tydliggöra mål och inriktning för landsting-
ets forskning och utvecklingsarbete, dels lyfta fram 
potentialen i att samverkan mellan landstinget och 
Blekingekommunerna ger effektivare användning 
av forskningsbaserad kunskap för att utveckla sina 
verksamheter inom främst vård- och omsorgsområ-
dena men även inom socialtjänst och skolhälsovård.

Landstingets FoU-uppdrag, BeHoV 2010
Att det är angeläget för landstinget att bedriva FoU-
verksamhet har även styrkts genom de många och 
samstämmiga uppfattningar från professionerna 
i samband med arbetet med BeHoV 2010. I en ut-
präglad tjänste- och kunskapsorganisation som 
landstinget utgör, är kvalitetsutveckling och kom-
petenshöjning grundläggande för att kunna svara 
upp mot nya förutsättningar och behov. I detta sam-
manhang är FoU ett viktigt strategiskt instrument. 
Detta kräver i sin tur inte bara insatser från intres-
serade och engagerade medarbetare utan också en 
tydlig struktur för landstingets FoU-arbete samt 
inte minst ekonomiska förutsättningar.

FoU - viktigt för genomförande av BeHoV 2010
Den blekingska hälso- och sjukvården står inför 
stora strukturella förändringar kopplat till BeHoV 
2010. En ny grundstruktur för hälso- och sjukvår-
den har växt fram utifrån medborgarnas behov och 
värderingar. Av kartläggningen inom BeHoV 2010 
framgår samtidigt att ”forskning bedrivs i mycket li-
ten omfattning i Blekinge”. En beskrivning av lands-
tingets behov av forskning och utveckling relaterat 

till den nya grundstrukturen i den blekingska hälso- 
och sjukvården har därför ansetts viktig för ifråga-
varande strategiarbete och ingår också i det uppdrag 
som landstingsstyrelsen givit styrgruppen.

Tre huvudområden/forskningsinriktningar
Grundforskning och patientnära forskning, staten 
har ett tydligt ansvar för grundforskningen medan 
landstingen, med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, 
bedriver klinisk eller tillämpad forskning.

Vårdvetenskaplig forskning, utgår från ett flerveten-
skapligt och mångprofessionellt perspektiv i studiet 
av förebyggande, omvårdande och rehabiliterande 
åtgärder.

FoU för ökad tillväxt i Blekinge, bygga en tydlig in-
frastruktur för den regionala forskningen sett ur ett 
blekingskt välfärds- och tillväxtperspektiv. Samver-
kan med Blekinge Tekniska Högskola och Bleking-
ekommunerna samt även Region Blekinge.

Landstingets FoU-roller
Lagstiftningen ger ett lagstadgat ansvar för lands-
tinget att bestämma inriktning och
omfattning för sitt FoU-arbete. Men det finns också 
andra skäl som utgör viktiga utgångspunkter för 
landstinget som FoU-aktör. Dessa kan beskrivas i 
form av tre olika ”roller”.

Landstinget som huvudman för hälso- och sjuk- }

vården i Blekinge.

Landstinget som arbetsgivare i en tjänste- och  }

kunskapsorganisation.

Landstinget som regional FoU-aktör. }

Dessa roller är utgångspunkter för utformningen av 
föreliggande FoU-strategi.

Landstinget som huvudman för  
Hälso- och sjukvården i Blekinge

FoU - viktigt för att förverkliga landstingets över-
gripande mål
Landstinget Blekinge har fyra strategiska och över-
gripande mål för att nå visionen om bra,
tillgänglig och hälsofrämjande vård:

Lika villkor }

Trygghet och tillgänglighet }

Effektivitet }

Prioriteringar }
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Landstingets FoU-verksamhet är ett viktigt medel 
för att stödja och utveckla dessa mål.

Landstingets FoU-verksamhet skall därför bidra 
till att utveckla landstingets alla verksamheter ge-
nom tillämpad forskning. Detta sker genom:

att stödja och stimulera i första hand verksam- }

hetsanknuten FoU.

att skapa goda förutsättningar för FoU-arbete  }

inom samtliga hälso- och sjukvårdande (inklusive 
tandvården) verksamhetsområden i landstinget.

FoU och BeHoV 2010
Utredningen BeHoV 2010 framhåller vikten av öka-
de ambitioner vad avser forskning och utvecklingsar-
bete. Utredningen uttrycker också vilken inriktning 
som landstingets FoU-verksamhet bör ha. Denna 
bedömning grundar sig på den strategiska överblick 
som utredningen har och den bedömning av hälso- 
och sjukdomsutvecklingen i nära framtid som utred-
ningen gjort. Detta har lett fram till att prioritering 
för de närmaste åren sker av följande områden:

kvinnors hälsa }

åldrandets sjukdomar }

mötet med patienter med långvariga och bestå- }

ende funktionshinder och deras anhöriga

de hälsofrämjande insatsernas effekter }

För FoU-verksamhetens del innebär det att de prio-
riterade områdena kommer att stimuleras särskilt 
men att andra diagnosområden och prioriterade 
verksamheter som t ex övrigt folkhälsoarbete även 
framledes kommer att aktivt stödjas. Förslag till 
FoU-verksamhetens interna och externa inriktning 
samt resurstilldelning anser styrgruppen bli före-
mål för politisk prövning i samband med landsting-
ets årliga planerings- och budgetprocess.

Vidare berörs under ”Landstinget som huvud-
man för Hälso- och sjukvården i Blekinge” ett flertal 
fokusområden. Underrubriker redogör för; 

FoU - en förutsättning för utveckling av verksamhe-
ten, Den patientnära forskningen behöver stärkas, 
Kunskaper/evidens- en grund för förändring med 
patienten i fokus, Medarbetarnas kunskapssyn 
viktig för utvecklingen, Hur har tidigare forsknings-
medel använts?, Mest angeläget för medarbetarnas 
FoU-arbete är tid och struktur, Kliniska prövningar 
av läkemedel, Forskning som komplementär- och 
alternativ medicin (KAM), De medicinska nätverken 
är viktiga för landstingets FoU och Forskning måste 
vara internationellt orienterad.

Landstinget som arbetsgivare

FoU och personalutveckling
Syftar på olika tillvägagångssätt för att behålla kom-
petent personal och vidareutveckla dem i organisa-
tionen.

Detta ska göras genom att erbjuda kvalificerad ut-
bildning och stöd till egen forskning och utveckling, 
försöka rekrytera chefer som besitter FoU-kompe-
tens då forsknings- och utvecklingsfrågorna är av 
strategisk betydelse i ledarskapet inom landstinget, 
ytterligare stärka sambandet med bl. a. Blekinge Tek-
niska Högskola genom att tillsammans skapa ”klinis-
ka” lektorat och adjunktstjänster, förnyelse av orga-
nisationen och ledarskap, skapa en positiv miljö som 
stimulerar kunskapstillväxt och personlig förkovran, 
öka möjligheterna för personalen att ta del av och 
komma i kontakt med forskning och forskare samt 
öka förutsättningar för att själva bedriva FoU.

FoU-verksamhetens organisation
Landstingets FoU-verksamhet bör enligt styrgrup-
pen knytas så nära verksamheten som möjligt och 
bör följaktligen organiseras i tre nivåer - basenhet, 
förvaltning och central landstingsnivå, som en tre-
stegsraket där drivmedlet är personalens ambition, 
kreativitet och intresse. FoU-verksamheten skall ta 
till vara och utveckla den FoU-kompetens som re-
dan finns och stimulera till nya insatser. De tre ni-
våerna är:

Verksamhetsnivå, basenhetsnivå  }

- FoU- viktigt för medarbetarna som går som AT- 
och ST-utbildningar. 
- FoU är rekryteringsbefrämjande. 
- FoU för ett bättre ledarskap.

Förvaltningsnivå  }

- Varje förvaltning bör ha en särskild FoU-ansva-
rig där övergripande ansvar berör att stimulera 
till FoU, ta tillvara intresset för att medverka till 
utveckling av verksamheten, sprida kunskaper 
och erfarenheter, stödja och hjälpa alla perso-
nalkategorier vad gäller forsknings- och utveck-
lingsprojekt, vara en naturlig förbindelse till 
basenheternas FoU-arbete samt till det centrala 
kompetens- och utvecklingscentrumet.

Kompetens - och utvecklingscentrum på övergri- }

pande landstingsnivå 
- Nytt forsknings-, kompetens- och utvecklings-
centrum 
- Vetenskapligt råd och operativ ledning för forsk-
ningen
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FoU-samverkan med Blekingekommunerna
FoU-samverkan med Blekingekommunerna inne-
fattar en rad gemensamma åtgärder, Stärkt samver-
kan för patienternas bästa, Gemensam kunskapsbas, 
Gemensam personalutveckling, Gemensamt utveck-
lingsarbete, Gemensamma forskningsprojekt och Ge-
mensamma utbildningar.

Landstinget som regional FoU-aktör
Samspelet med andra aktörer är viktigt för utveck-
ling av landstingets FoU.

Landstingets samspel med universitet och hög-
skolor behöver utvecklas. Två strategiskt viktiga 
områden bör lyftas fram i detta sammanhang. För 
det första bör universitet och högskolor fortsätta 
och vidareutveckla arbetet med att föra in kun-
skaper om evidensbaserad vård i utbildningarna. 
För det andra bör landstinget utveckla formerna 
för att initiera FoU-insatser och klinisk forskning 
inom de områden där kunskapsläget i vården inte 
är tillfredsställande. Det kan bl.a. ske genom tydliga 
prioriteringar vid användning av FoU-medlen. På 
vår interregionala forskningsarena finns några ak-
törer som är särskilt betydelsefulla för landstingets 
forskning och utveckling inom hälso- och sjukvår-
den. Dessa är bl.a. samverkansparterna inom Södra 
Regionvårdsnämnden, universitetssjukhusen i 
Lund/Malmö, universiteten i Lund/Malmö, Rådet 
för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige 
(HSF), Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Region 
Blekinge och Blekingekommunerna.

Samverkan med Blekinge Tekniska Högskola nås 
genom gemensamma forskningsprojekt, utbild-
ningar och kliniska tjänster. Samverkan med Region 
Blekinge nås genom att låta FoU verka som utveck-
lingsmotor. Avslutningsvis diskuteras en övergri-
pande samverkan för tillväxt i regionen där regiona-
la initiativ och regionala lösningar är en avgörande 
förutsättning samt att universitet och högskolor ska 
ses som ”motorer” i den regionala utvecklingen.

Det refererade dokumentet ger  
avslutningsvis följande förslag:

att målet för landstingets FoU-arbete är att det  }

skall bidra till att blekingarna även framdeles 
garanteras hög kvalitet i behandling och omvård-
nad,

att syftet med FoU-strategin är att tydliggöra mål  }

och inriktning för landstingets FoU-arbete samt 
att stärka FoU-samverkan med Blekingekommu-
nerna och Blekinge Tekniska Högskola (BTH),

att FoU-arbetet skall utgöra ett verksamt medel  }

att genomföra strukturella förändringar av den 
blekingska hälso- och sjukvården,

att den patientnära forskningen prioriteras till  }

områden som ligger i fas med sjukdomspanora-
mats utveckling, som för de närmaste åren gäller 
kvinnors hälsa, åldrandets sjukdomar, mötet med 
patienter med långvariga och bestående funk-
tionshinder och deras anhöriga samt de hälso-
främjande insatsernas effekter,

att forskningsbaserade metoder (Evidence Based  }

Medicin - EBM) tillämpas vid behandling och 
utveckling av hälso- och sjukvården,

att främja en evidensbaserad (EBM) utveckling  }

av hälso- och sjukvården när det gäller använd-
ning av komplementär - och alternativ medicin 
(KAM),

att FoU-verksamhetens internationella enga- }

gemang främjar forskningsprojekt som bedrivs 
tillsammans med länderna kring Östersjön,

att FoU-verksamheten koncentreras till ett nytt  }

för hela landstinget gemensamt forsknings-, 
kompetens- och utvecklingscentrum,

att nuvarande Forskningskommitté, Blekinge  }

FoU-enhet och Blekingesjukhusets bibliotek 
uppgår i det nya forsknings-, kompetens- och 
utvecklingscentrumet,

att samverkan med Blekingekommunerna inten- }

sifieras och utvecklas för att stärka den gemen-
samma forsknings- och evidensbaserade hälso- 
och sjukvården,

att nuvarande avtal som gäller Blekinge FoU-en- }

het revideras för att bli anpassat till landstingets 
nya struktur för FoU och till prioriterade områ-
den som ligger i fas med sjukdomspanoramats 
utveckling,

att forskningssamarbetet med Blekinge Tekniska  }

Högskola (BTH) utvecklas främst inom folkhälsa 
och äldreområdet samt tillskapande av kliniska 
tjänster och utbildningsenheter (KUBer),

att landstingets FoU-verksamhet tydliggörs och  }

utvecklas som faktor för den regionala tillväxten,

att FoU-verksamhetens inriktning och resurstill- }

delning prövas i samband med landstingets årliga 
planerings- och budgetprocess.
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Region Blekinge

Kontaktperson: Ulf Önnerhag, ansvarig för utbild-
ning och forskning, telefon: +46 455-30 50 05, 070-
6062259, e-post: ulf.onnerhag@regionblekinge.se

Det finns en forskningsstrategi som heter ”SÅ HÄR 
MÖTER BLEKINGE FRAMTIDEN. Regional stra-
tegi för forskning och utveckling 2008 – 2013 med 
utblick inför nästa EU - programperiod 2014 – 
2020”

Sammanfattning
Region Blekinge bedriver ingen egen forskning och 
skall heller inte göra så. Den regionala strategin för 
forskning och utveckling skall ses som ett policydo-
kument som långsiktigt stärker förutsättningar för 
Blekinges konkurrenskraft. I den regionala forsk-
nings- och utvecklingsstrategin har fallit ut fyra 
strategiska områden. Dessa är:

Behovsrelaterad forskning och utveckling som  }

stöder strukturomvandlingen i samhället och 
välfärdssystemens utveckling. Detta område 
utgår i första hand från behoven i landstinget och 
kommunerna.

Ett utvecklat hållbart och gränslöst informa- }

tionssamhälle, där forskning och utveckling 
stöder nya tekniska lösningar som underklättar 
vardagen. Inom detta område verkar Blekinge 
Tekniska Högskola och området stöder BTH:s 
nya inriktning mot en profilhögskola.

Forskning och utveckling som stöder näringslivs- }

utveckling och uppbyggnad av långsiktigt håll-
bara näringslivsstrukturer med nya produkter 
och tjänster samt nya företag. Området innefat-
tar också forskning kring attityder till näringsliv 
och företagande.

Insatser för utveckling av en regional infrastruk- }

tur för forskning och utveckling med uppbyggnad 
av strategiska allianser och regionala nätverk 
med samverkan för ökad kunskapsutveckling 
samt för att identifiera nya behov och områden. 

Region Blekinge kommer att i sin årliga verksam-
hetsplan ta initiativ för att stötta genomförandet av 
strategin.

Syfte 
Syftet med den regionala forsknings- och utveck-
lingsstrategin är att ge Blekinge en tydligare profil 

på den nationella och den internationella arenan 
för att öka regionens konkurrenskraft. 

Mål 
Målet för strategin är att genom FoU-insatser inom 
fyra strategiska områden stärka Blekinges förut-
sättningar för tillväxt och sysselsättning samt att 
genom strategiska allianser få ökad FoU-finansie-
ring genom att delta i EU:s ramprogram och struk-
turfonder samt i nationella utlysningar.

Blekinges FoU-landskap 
Blekinge Tekniska Högskola har sedan 1999 veten-
skapsområdet Teknik, vilket innebär att man för-
utom anslaget i statsbudgeten har rätt att bedriva 
forskarutbildning inom detta område. Högskolans 
forskningsstrategi antogs i december 2007 och om-
fattar perioden 2009 – 2012. Den tekniska forsk-
ningen integreras med andra discipliner som eko-
nomi, vård och humaniora för att säkerställa hållbar 
utveckling. BTH: s forskningsresurser koncentreras 
till ett begränsat antal forskargrupper för att skapa 
starka miljöer. BTH har identifierat tre strategiska 
insatsområden som efter ytterligare förstärkning 
kan verka för ökad global konkurrenskraft. Dessa 
tre områden skall genomsyras av tillämpad IT och 
innovation för hållbar tillväxt: 

1. Systemteknik, specifik med fokus på programva-
ruintensiva system som bidrar till utvecklingen av 
vital betydelse för svensk industri. Insatsområdet 
speglar ett tillväxtdrivande teknikskifte.

2. Hållbar utveckling som också speglar ett tillväxt-
drivande teknikskifte stöder ekologisk, ekono-
misk och social hållbarhet, där utvecklingen av 
”gröna” produkter ger konkurrensfördelar. Den 
fysiska planeringen är en sektor av betydelse för 
byggandet av ett hållbart samhälle.

3. Tre mångvetenskapliga kunskapsområden; Upp-
levelser och digital teknik, Hälsa och teknik samt 
Informationssäkerhet, som förutom de egna kom-
petenserna använder teknisk expertkunskap från 
Systemteknik och Hållbar utveckling. 

BTH erhåller externa forskningsmedel från EU, 
Vinnova, Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen, Lands-
tinget m fl och bedriver forskning med bl a IT-före-
tagsklustren Net Port och TelecomCity, Ericsson, 
Kockums och Telenor samt Landstinget Blekinge. 
De totala forskningsintäkterna uppgick under 2007 
till 117 miljoner. Forskningen vid BTH omfattade år 
2006 ca 75 årsverken.
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Under 2007 träffade Landstinget Blekinge och 
BTH ett ramavtal där samverkan mellan parterna 
kan ske inom forskningsområden som är av gemen-
samt intresse för de båda huvudmännen. Det är om-
råden vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, program-
varuteknik, datavetenskap, signalbehandling och 
mobila tjänster, arbetsvetenskap och management 
samt utvecklandet av ämnet hälsoteknik. Dessa 
områden utgör exempel på där landstinget har be-
hov av FoU, vilket innebär att även andra lärosäten 
och aktörer kan vara med i genomförandet. Forsk-
ningen skall också kopplas till landstingets kliniska 
utbildningsenheter genom kunskapsöverföring och 
spridning av forskningsresultat. Avtalet löper fram 
till och med år 2012, där disponibla medel uppgår 
till 20 miljoner.

Genomförande 
Den regionala forsknings- och utvecklingsstrategin 
utgår från det Regionala utvecklingsprogrammet/
Blekingestrategin för att åstadkomma en samsyn 
mellan regionalpolitiken och forskning och utveck-
ling för att främja regionala aktörers insatser. FoU 
är ofta ett första steg för utveckling och tillväxt, där 
den regionala FoU-strategin skall därför lyfta fram 
de områden där FoU-insatser behövs för att genom-
föra Blekingestrategin. 

Den europeiska forskningspolitiken prioriterar 
områden där näringsliv, högskola och det offentliga 
gemensamt finns med. Den regionala FoU-strategin 
skall stödja ansökningar till både strukturfonds- 
och ramprogrammen samt nationella utlysningar 
för att visa på en regional samsyn och för att öka 
konkurrenskraften i dessa ansökningar. 

Region Blekinge har möjligheter att ta olika initi-
ativ som främjar genomförandet av strategin. Dessa 
initiativ redovisas varje år i Region Blekinges år-
liga verksamhetsplan inom Utbildnings- och forsk-
ningsberedningens ansvarsområde. 
Här följer några exempel där Region Blekinge kan ta 
initiativ för att genomföra strategin: 

Skriva fram ett pilotprojekt som stegvis växlas  }

upp från regionala tillväxtanslaget (33:1) via 
strukturfonderna till sjunde ramprogrammet. 
Detta ger kunskap och träning i hur systemen 
fungerar.

Använda Vinnova för att kvalitetssäkra detta  }

projekt.

Skaffa några europeiska systerregioner som  }

strukturellt har samma förutsättningar som Ble-
kinge och bilda strategiska allianser med dessa 

för att sedan gå vidare till programmet Region 
of Knowledge inom EU:s sjunde ramprogram 
för FoU (FP7) och kommande utlysningar inom 
detta initiativ.

Aktivt inhämta kunskap kring processen hur  }

kommande utlysningar i FP7 för åren 2011 – 2013 
ser ut. 

Aktivt använda strukturfonderna för förbere- }

delseinför nästa programperiod 2014 – 2020 och 
stärka de regionala nätverken/strukturerna.

Aktivt följa och delta i processen kring framväx- }

ten av FP8.
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Dalarnas län

Landstinget Dalarna

Kontaktperson: Elisabet Franson, chef, hälso- och 
sjukvårdsenheten,  023-490074, 0705-959825,  
e-post: elisabeth.franson@ltdalarna.se.

Det finns en FoU-policy som antogs av landstings-
styrelsen 2009-02-02. Den återges nedan in extenso:

Landstinget Dalarnas (LD) åtagande i forskning 
och utveckling (FoU) är grunden för kunskapsutveck-
ling, förnyelse och systematiskt förbättringsarbete. 
Utgångspunkten är dessutom att öka graden av en 
evidensbaserad vård och behandling inom tandvår-
den och hälso- och sjukvården. Detta sammantaget 
skapar förutsättningar för en hälsofrämjande, sjuk-
domsförebyggande, god och säker vård.

Landstinget Dalarnas verksamhet och all 
verksam hetsförändring ska bygga på aktuell och 
evidensba serad kunskap, där medarbetarnas delak-
tighet och kritiska förhållningssätt är en nödvändig 
förutsätt ning för en aktuell kunskapsutveckling.

Fokus ska vara på sådan FoU som har relevans 
och som kan tillämpas inom hälso- och sjukvården 
och tandvården. Dessutom syftar policyn till att 
stödja de åtgärder som höjer kvaliteten i vården, ut-
bildningar och det regionala samarbetet.

Fokus ska vara på sådan FoU som har relevans 
och som kan tillämpas inom hälso- och sjukvården 
och tandvården. Dessutom syftar policyn till att 
stödja de åtgärder som höjer kvaliteten i vården, ut-
bildningar och det regionala samarbetet.

Lagar och avtal som ger legitimitet för ledning 
och styrning av FoU

Landstingets åtagande i FoU är fastställt i § 26B 
och § 31 Hälso- och sjukvårdslagen:

”Landstingen och kommunerna ska medverka vid 
finansiering, planering och genomförande av kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårds område 
samt av folkhälsovetenskapligt forsknings arbete. 
Landstingen och kommunerna ska i dessa frågor, i 
den omfattning som behövs, samverka med varandra 
samt med berörda universitet och högskolor.”

Socialstyrelsen anger i sin föreskrift 2005:12 om 
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
med kvalitetsområdena Kunskapsbaserad och 
ändamåls enlig, Säker, Patientfokuserad, Effektiv, 
Jämlik vård samt Hälso- och sjukvård i rimlig tid att 
landstinget har följande ansvar:

”Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verk-
samhetens systematiskt och fortlöpande ut vecklas 
och säkras.”

Dessutom regleras LDs åtagande av stöd för den kli-
niska forskningen genom det samarbetsavtal som år 
2000 slöts med Uppsala universitet och som regle-
rar verksamheten vid Centrum för klinisk forskning 
Dalarna (CKF). I avtalet finns även en skrivning om 
LDs ansvar då det gäller LDs medverkan i grundut-
bildningen av läkare. 

Samarbete mellan LD och högskolan Dalarna 
före kommer inom utbildnings- och forskningsom-
rådet och det föreligger ett utvecklingsavtal där LD 
avsät ter specifika medel för stöd till vårdforskning.

LD har även en stiftelse – Dalarnas Forsknings-
råd, DFR – i vilken det finns kompetens inom flera 
kunskaps- och vetenskapsområden. Specifikt ar-
betar DFR med utvecklingsarbeten riktat mot den 
kommu nala verksamheten inom socialtjänsten och 
äldre omsorgens ansvarsområden. 

Landstinget Dalarnas strategiska  
ställningstagande

Landstinget ska:

arbeta med ständiga förbättringar och förnyelse  }

av verksamhetens alla delar genom att skapa en 
organisationskultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och möjlighet till att pröva 
nya idéer

arbeta för att ny och relevant kunskap skall im- }

plementeras och spridas i länet

verka för att organisationen bidrar till att ett }  
vetenskapligt förhållningssätt främjas

stimulera till en bred forskningsverksamhet vad }  
gäller angelägen och kliniskt relevant forsk ningen

arbeta för att verksamheterna medverkar till att  }

uppgifter såväl inhämtas som levereras till de na-
tionella kvalitetsregistren samt att dessa register 
nyttjas i samband med olika typer av FoU-arbete 
inom hela LDs verksamhet

FoU i samverkan

Landstinget ska:

samarbeta med flera andra aktörer. De vikti- }

gaste är högskolan Dalarna, övriga landsting och 
universitet inom Uppsala/Örebro sjukvårdsre-
gion, länets kommuner samt stiftelsen Dalarnas 
Forskningsråd 
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samverkar med andra lokala aktörer t.ex. för FoU  }

inom äldre och äldreomsorg och folkhälsa

genom samarbete med Uppsala universitet, hög- }

skolan Dalarna och andra aktörer inom vård, FoU 
och utbildning i regionen förtydligar CKFs roll 
och ansvar för att utveckla uppdraget att vara ett 
nav för klinisk forskning i Dalarna

FoU ett ansvar för alla medarbetare

Landstinget ska:

ge förutsättningar för alla yrkeskategorier och }  
verksamheter att delta i forsknings- och utveck-
lingsarbete

tillsammans med universitet och högskolor verka  }

för att intresserade medarbetare i vården får 
möjlighet till forskarutbildning och veten skaplig 
meritering

bidra till en organisationskultur där man aktivt }  
efterfrågar den nya kunskap som tas fram samt 
fullföljer ev. åtaganden inom ramen för beslu tade 
FoU-projekt 

FoU främjar kompetensutveckling  
och rekrytering

Landstinget ska: 

verka för att – utifrån perspektiven mångfald  }

och kön - samma förutsättningar gäller för re-
krytering och karriär inom FoU 

försäkra sig om att såväl förbättringskunskap  }

som viss FoU-kompetens ingår i LDs chefs- och 
ledarutbildning

försäkra sig om att samtliga medarbetare har  }

kunskap i förbättringskunskap

försäkra sig om att intresserade medarbetare i }  
vården ges förutsättningar för att genomföra en 
forskarutbildning i kombination med kliniskt 
arbete 

främja en FoU-verksamhet inom de kunskaps- }

områden som direkt hör samman med en evi-
densbaserad vård och behandling 

FoU-stödjande infrastruktur

Landstinget ska:

utveckla och värna om en lärmiljö som ger stöd  }

och stimulans till kunskapssökande, kunskaps-
spridning och kompetensutveckling 

när olika beslut fattas beakta hur ny evidensba- }

serad kunskap rörande vård och behandling skall 
kunna implementeras och utvärderas 

utveckla vårdens infrastruktur, t.ex. genom vård- }

informationssystem som enkelt levererar data 
till kvalitets- och forskningsregister; såväl lokala 
som nationella

försäkra sig om att databaser och biobanker }  or-
ganiseras så, att de blir tillgängliga för forsk ning 
och för intresserade forskare

stödja utvecklingen av Informations- och kom- }

munikationstekniska (IKT)-lösningar som 
främjar kunskapsökning, kunskapsspridning och 
kommunikation 

aktivt verka för att inaktuell och föråldrad kun- }

skap utrangeras i det vardagliga vårdarbetet

utveckla gemensamma stödsystem tillsammans  }

med den kommunala verksamheten

Ansvar för FoU
Som huvudman för Landstinget Dalarnas hälso- och 
sjukvård och som ägare/arbetsgivare har landstings-
styrelsen det övergripande ansvaret för FoU.

Chefer på respektive nivå har ett ansvar för att:

ange konkreta mål för FoU i sina verksamhets- }

planer, och följa upp målen i resultatdialoger och 
årsbokslut; detta inkluderar även aktiviteter som 
rör kliniska prövningar

informera medarbetare om såväl det egna ansva- }

ret för - som skyldigheten att - medverka i angelä-
get Fou-arbete 

skapa positiva miljöer som stimulerar till kun- }

skapstillväxt och skapar förutsättningar för olika 
yrkeskategorier och verksamheter att delta i 
FoU-arbete

FoU-kompetens ses som en merit vid tjänstetill- }

sättning och lönesättning 

tillsammans med medarbetarna kritiskt reflek- }

tera över den egna verksamheten genom ett 
personligt, aktivt och synligt engagemang för att 
bidra till en kvalitativ utveckling av LDs samlade 
verksamhet inom vård och behandling.
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MISSIV 
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig fråga 
för landstinget Dalarna. Vår organisation är en kun-
skapsorganisation och FoU är en del av verksamhe-
ternas utveckling.

Landstinget Dalarnas FoU-policy har  
i huvudsak två syften:
Den anger landstingets viljeinriktning och det lång-
siktiga åtagandet i forskning och utveckling

Den ska utgöra en grund och utgångspunkt för 
vidare konkretisering och handlingsplaner inom 
FoU-området.

Förtydliganden:

I policyn används följande begrepp:
FoU - med denna accepterade förkortning avses: 
utvecklingsarbete, förbättringskunskap, utvärde-
ringsstudier samt forsknings och veten skapligt ar-
bete.

Vård – med detta avses all den verksamhet som 
landstinget har ansvar för att bedriva och inbegri-
per förebyggande arbete, rehabilitering, vård och 
behandling inom såväl tandvård som hälso- och 
sjukvård.

Region Dalarna

Kontaktperson: Göran Carlsson, regionchef,  
tel 023-77 70 88, mobil: 070-8675512,  
e-post:  goran.carlsson@regiondalarna.se

På uppdrag av Region Dalarna tog Dalarnas forsk-
ningsråd fram en strategi år 2008. Den heter

”Kunskapsstrategi för Dalarnas utveckling”, skri-
ven av Mats Bengtsson maj 2008,  Dalarnas forsk-
ningsråd. Den kan hämtas på:  http://www.dfr.se/
Publicerat.asp?sokord=kunskapsstrategi&sokval=s
ok och

Dokumentet är ett arbetsmaterial som ännu inte 
är politiskt behandlat. Dokumentet återges nedan.

Som en följd av det regionala utvecklingsansvaret 
har Region Dalarna antagit ett regionalt utvecklings-
program, Dalastrategin. Strategin belyser Dalarnas 
utveckling. Med förenade krafter mot 2016 med för-
djupat underlag är ett strategidokument, fastställt 
av Region Dalarna. Strategin redogör för att arbetet 
med regional utveckling är mycket omfattande och 
komplext. Mot denna bakgrund beslutade Region 
Dalarna om att finansiera ett initiativ från Dalarnas 
forskningsråd (DFR) om en regional FoU-strategi. 
Under arbetets gång ersattes begreppet FoU-strate-

gi av det vidare begreppet kunskapsstrategi. I detta 
begrepp avses olika metoder för kunskapsgenere-
ring, sammanställningar och inhämtning inklusive 
FoU aktiviteter.

En långsiktig kunskapsstrategi till  
stöd för Dalarnas utveckling
Strategin ska medverka till att:

Identifiera - behov av bättre beslutsunderlag }

Initiera FoU och annan kunskapsgenerering }

Samla och sprida FoU-resultat och annan rele- }

vant kunskap från olika källor

Skapa interaktion mellan forskning och praktik  }

för att bl. a. förbättra kunskapsöverföring mellan 
forskarmiljöer, näringsliv och offentliga institu-
tioner.

En viktig utgångspunkt för Dalastrategin
I Dalastrategin har viktiga aktörer i Dalarna sam-
lats kring en gemensam bild av Dalarna – nu och i 
framtiden. Dalarna anser sig stå inför följande ut-
maningar:

Kompetensförsörjningen }

Miljöomställningen }

Globaliseringen }

(ta vara på) Dalarnas särskildhet }

Ytterligare underlag att beakta i strategiarbetet
Fler initiativ till kunskapsgenerering förväntas 
komma från projektet ”Dalametoden” vilket går ut 
på att på bästa sätt koppla ihop lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete samt att föra en dialog om länets 
utveckling med Dalastrategin som grund.

Vidare forskning förväntas även växa fram från ett 
nytt regionalt tillväxtprogram med tydlig inriktning 
mot företags- och näringslivsutvecklingen. T. ex. 
kan det kanske ge svar på frågan vad den offentliga 
sektorn kan göra för att stärka forskningsinslagen 
och kunskapsutvecklingen inom näringsgrenar och 
klusterbildningar som idag innehåller begränsade 
forskningsaktiviteter.

Region Dalarna kan fungera som en ”länkorgani-
sation” i FoU-sammanhang, väl förtrogen med såväl 
näringslivets och andra organisationer vardag som 
med akademin. 
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Skiss för en tänkbar organisation  
för regionala FoU-frågor
I kunskapsstrategin skissas en tänkbar organisation 
för regionala FoU-frågor. Denna har inte utvecklats 
ytterligare utan kvarstår att göra. 

Ekonomiska resurser
Förslag för hur regionala medel skulle kunna förde-
las under en 3-årsperiod. 3-5 Mkr per år samt ytter-
ligare FoU bidrag från andra finansiärer än Region 
Dalarna (näringslivet och ideell sektor m.m).

Gotlands län

Gotlands kommun

Kontaktperson: Bo Dahllöf, regiondirektör,  
tel 070-5269329, 0498-269000,  
e-post: bo.dahllof@gotland.se

Gotlands kommun beslutade år 2008 att genomföra 
en förstudie om en FoUU-verksamhet i formalise-
rad samverkan på Gotland. FoUU står för forskning 
och utveckling, utbildning. Hösten 2008 presente-
rades ett förslag om ett samordnat FoU-arbete mel-
lan verksamheterna socialtjänst, hälso- och sjuk-
vård samt folkhälsoarbete där äldreområdet har 
särskild betydelse. Rapporten heter ”Förstudie om 
FoUU-verksamhet (Forskning och Utveckling, Ut-
bildning) i formaliserad samverkan på Gotland” och 
är skriven av Anita Boij. Rapporten finns på http://
www.gotland.se/imcms/39782

Arbetet kom dock inte att leda till några fortsatta 
insatser. Så i dagsläget finns det ingen FoU-strategi 
för Gotland.
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Gävleborgs län

Landstinget Gävleborg

Kontaktperson: Marieann Högman, FoU-chef,  
tel 026-155464, e-post: marieann.hogman@lg.se

För ett decennium sedan tog man fram en FoU-po-
licy med titeln ”Forsknings- och utvecklingspolicy 
för landstinget Gävleborg” och det är den som idag 
gäller för landstinget

Strategin återfinns på http://www.lg.se/upload/
epi/fou-forum/Policy.pdf
I strategin skriver man att forskning och utveckling 
utgör viktiga inslag i en regions möjligheter till ut-
veckling. Ett landstings förmåga att utveckla och 
tillvarata ny kunskap, nya metoder och tekniker är 
av stor betydelse för all verksamhetsutveckling inte 
minst vad gäller att identifiera kostnadseffektiva in-
satser. Hälso- och sjukvården är landstingets största 
verksamhetsområde. Inom detta område har kraven 
på förändring och förnyelse vuxit mycket snabbt 
under senare år till följd av medicin-teknisk utveck-
ling, ekonomisk åtstramning samt förändrade vård-
strukturer, vårdbehov och krav från befolkningen. 

Landstinget Gävleborg har sökt olika lösningar 
på behovet av att engagera sig i forsknings- och ut-
vecklingsfrågorna. Landstingsfullmäktige antog 
1991 ett FoU-program som redovisade organisation, 
inriktning och omfattning av landstingets fortsatta 
FoU-verksamhet. Beslutet innebar bl a inrättande 
av nuvarande FoU Forum. I rapportunderlaget till 
beslutet slogs fast att FoU-verksamheten inom 
Landstinget Gävleborg skall ha sin bas i det verk-
samhetsnära utvecklingsarbetet. Det är människor-
na i vardagen som har de bästa förutsättningarna att 
utveckla den egna verksamheten. Vidare påtalades 
att huvudinriktningen på landstingets FoU-satsning 
bör vara forskningsanknutet utvecklingsarbete och 
att tillämpad forskning är av särskilt värde för verk-
samheten. Landstingets FoU-satsningar var under 
1996 föremål för två utvärderingar, vilka bl a visade 
att FoU-Forum fungerade väl men att FoU-frågor 
har svårt att tränga igenom på såväl ledningsnivå 
som det praktiska arbetet. För att ytterligare betona 
betydelsen av att forskning och utveckling bedrivs, 
beslutade landstingsstyrelsen att under 1998 ta 
fram en övergripande FoU-policy för Landstinget 
Gävleborg. Landstingets intention om ett utveck-
lat forsknings- och utvecklingsarbete sammanföll 
med kompletteringen av hälso- och sjukvårdslagen. 

”Landstingen och kommunerna skall medverka vid 
finansiering, planering och genomförande av kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område 
samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete”. 
(SFS 1996:1289) 

En mandatgrupp fick i maj 1998 i uppdrag att 
utforma en forsknings- och utvecklingspolicy för 
Landstinget Gävleborg. Sonderingsdiskussionerna 
har legat till grund för mandatgruppens arbete. 
Vad som påtalades i samtliga grupper var behovet 
av aktivare och FoU-kompetenta ledningar, chefens 
betydelse, värdet av en central FoU enhet, vikten av 
utökad FoU-kompetens, möjlighet till utökad och 
kvalificerad handledning,  behovet av att synliggöra 
den pågående FoU-aktiviteten samt ”belöning”. Be-
löning diskuterades främst i termer av ”att bli sedd 
och efterfrågad”. Den nu framtagna FoU-policyn ska 
ligga till grund för hur forsknings- och utvecklings-
arbete bör drivas inom Landstinget Gävleborg och 
ses som ett stöd till förvaltningar och medarbetare i 
deras fortsatta FoU-arbete.

Syfte
Landstinget Gävleborg ska ge förutsättningar och 
aktivt verka för att forskning och utvecklingsarbete 
ska bedrivas inom samtliga verksamheter så att kva-
liteten ständigt förbättras.

Framgångsfaktorer
Resurser satsas på forskning och utveckling. En kre-
ativ och FoU-positiv arbetsmiljö.
Intern och extern samverkan runt FoU-frågor. 
Kompetenta och utvecklingsbenägna ledare och 
medarbetare.

Vision
Att all verksamhet och verksamhetsförändring 
baseras på aktuell kunskap (evidence based). Att 
många medarbetare är engagerade i FoU-arbetet 
och att forskning och utveckling naturligt ingår i all 
verksamhet.

Mål

Forsknings- och utvecklingsarbeten bedrivs  }

inom alla verksamhetsområden.

Att alla medarbetare har en för verksamheten  }

ändamålsenlig kunskap vad gäller forskning och 
utveckling.

Att första linjens chef i hälso-och sjukvården har  }

god kompetens inom området vårdvetenskap el-
ler motsvarande.
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Inom all förvaltnings- och verksamhetsledning  }

finns forskarkompetens.

Att beslut som medför organisatoriska och/eller  }

metod/processförändringar baseras på väl grun-
dad kunskap (evidence based).

Att betydelsen av forskning och utveckling tydlig- }

görs i landstingets program för ledarutveckling.

Alla medarbetare anser att landstinget och dess  }

chefer stimulerar till och ger goda förutsättning-
ar för forskning och utveckling.

Att det forsknings- och utvecklingsarbete som  }

bedrivs inom landstinget synliggörs och tas till 
vara.

Att en väl fungerande samverkan finns avseende  }

forskning och utveckling såväl inom landstinget 
som med kommuner, högskolor, universitet och 
andra landsting.

Att FoU-Forum ses som ett värdefullt stöd i för- }

valtningarnas forsknings- och utvecklingsarbete.

Aktiviteter
Varje förvaltning och verksamhetsområde ska i sina 
verksamhetsplaner beskriva mål, aktiviteter, orga-
nisation, resurser och behov av fortbildning för sitt 
FoU-arbete. Ansvarig, Verksamhetschef.

Mål och plan följs upp och redovisas i verksam-
hetsberättelsen. Ansvarig: Förvaltningschef.

Landstingsfullmäktige avsätter årligen särskil-
da resurser till stöd för forskning och utveckling. 
Ansvarig: Landstingstyrelsen.

Varje förvaltning avsätter årligen resurser för 
forskning och utveckling. Ansvarig: Förvaltnings-
chef.

Vid organisatoriska eller metod/processföränd-
ringar ska erfarenheter och kunskaper inom det ak-
tuella området eftersökas och användas. Ansvarig: 
Berörd chef.

FoU-kompetens är vid tjänstetillsättning en bety-
delsefull merit. Ansvarig: Berörd chef.

Förvaltningarna stimuleras till inrättande av 
tjänster som ger utrymme till eget forsknings- och 
utvecklingsarbete som t ex. forskar AT, forskar ST, 
kliniska adjunkter, och lektorer. Ansvarig: Lands-
tingsdirektören.

Förvaltningarna stimuleras till inrättande av 
tjänster som ger utrymme för FoU-handledning till 
medarbetare. Ansvarig: Landstingsdirektören.

Årliga FoU-dagar samt FoU-pris inrättas. Ansva-
rig: Landstingsdirektören och Chef FoU-Forum.

Göra pågående och avslutade projekt kända inom 
verksamheterna. Ansvarig: Berörd chef och Chef 
FoU-Forum

Initiera och genomföra gemensamma projekt 
med andra organisationer som kommuner, andra 
landsting, högskolor och universitet. Ansvarig: Be-
rörda medarbetare.

Personal och organisation
För att höja FoU-kompetensen inom organisatio-
nen samt stärka kvalitetsarbetet och förbättra be-
slutsunderlagen bör ledare och medarbetare sti-
muleras till en ökad utbildning i FoU-metodik. För 
att höja vårdkvaliteten och effektivisera hälso- och 
sjukvården bör omvårdnadspersonal uppmuntras 
till ökad utbildning där vårdvetenskap bör vara ett 
prioriterat område. Inom hälso- och sjukvårds-
förvaltningarna finns chefläkare och vårdutveck-
lingschefer som i sitt uppdrag har att arbeta med 
och stödja forsknings- och utvecklingsarbete. Inom 
landstinget finns många anställda med formell och/
eller praktisk kunskap om utvecklingsarbete. 

Ytterligare insatser krävs för att stärka forsk-
ningskompetensen. En central resurs inom lands-
tinget är FoU-Forum som i sitt uppdrag har att 
stimulera ökad forskning och utveckling inom 
landstinget. För att nå visionen att engagera många 
medarbetare i forsknings- och utvecklingsarbete är 
det av stor vikt att våra samlade resurser används 
för att öka kunskap och engagemang. Landstingets 
alla chefer har därvidlag ett ansvar för att stödja och 
skapa förutsättningar för forsknings- och utveck-
lingsarbete. För att vidmakthålla och vidareutveck-
la FoU-verksamheten är kontakterna med högskola 
och universitet betydelsefulla. Om den kompetens 
som finns bland de forskarutbildade (t ex doktors- 
och licentiatexamen) inom landstingets olika områ-
den används på ett för FoU adekvat sätt bidrar detta 
till att ett positivt utvecklingsklimat bildas och vi-
dareutvecklas. Forskarutbildade bör ges möjlighet 
till egen forskning och utrymme för FoU-handled-
ning till medarbetare. Ett tillåtande FoU-klimat i 
kombination med att kunskap efterfrågas och pre-
mieras bidrar till att ett landsting blir attraktivt för 
den kvalificerade arbetskraften. Ett ökat antal fors-
karutbildade ger möjligheter till kvalificerad FoU-
handledning och skapar därmed förutsättningar för 
den högre utbildningen i länet. 

Finansiering 
Landstinget avsätter årligen särskilda medel för 
forskning och utveckling inom den egna organisa-
tionen samt för forskning inom Högskolan Gävle, 
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Institutionen för vårdvetenskap och social omsorg. 
Medlen avsedda för landstingets personal handhas 
av FoU-Forum. En heltäckande FoU-policy bety-
der att krav ställs på hälso- och sjukvårdsnämnder 
och förvaltningar. Förvaltningsledningen bör ha 
möjlighet att på olika sätt satsa på angelägna profil-
områden. Utvecklingsarbete i viss omfattning, kva-
litetskontroll och annan uppföljning är viktiga verk-
samheter som bör ses som naturliga inslag hos alla 
vårdproducenter och bör finansieras i första hand 
av förvaltningen. Finansiering av forskning bör ske 
med hjälp av externa bidrag och/eller av landstinget 
särskilt avsatta medel.

Rapportering
Förvaltningarnas FoU-arbete följs kontinuerligt 
upp av förvaltningschef och redovisas särskilt i 
verksamhetsberättelsen. Ansvarig, Berörda chefer.

Region Gävleborg

Kontaktperson: Annika Almqvist, chef, FoU 
Välfärd,  tel 026-4040235, mobil 07002-530135, 
e-post: annika.almqvist@regiongavleborg.se

Region Gävleborg har ingen FoU-policy.

Hallands län

Landstinget Halland

Kontaktperson: Birger Wandt , FoUU-chef, 
tel: 035-13 42 41, e-post: birger.wandt@lthalland.se 

Det finns en FoU-policy för Landstinget Halland. 
Den blev antagen av landstingsstyrelsen i augusti 
2001.

Policyn återfinns på: http://www.lthalland.se/
upload/38407/FoU-policy.pdf

Syfte
Syftet med Landstinget Hallands satsning på forsk-
ning och utveckling (FoU) är att:

Höja personalens kompetens. }

Ge fler personalkategorier förutsättningar att  }

bedriva FoU.

Skapa goda förutsättningar för en verksamhets- }

inriktad FoU.

Ge möjlighet till större andel omvårdnadsforsk- }

ning, folkhälsovetenskaplig forskning samt forsk-
ning inom den gröna sektorn utöver den medi-
cinska/naturvetenskapliga FoU-verksamheten.

FoU ska leda till praktiska resultat och skapa  }

bättre möjligheter att möta framtida krav på 
hälso- och sjukvården och basnäringarna inom 
den gröna sektorn.

FoU-enheter
Fyra FoU-enheter har bildats inom Landstinget 
Halland:

FoU-enheten för primärvården }

FoU-enheten för Länssjukhusets ansvarsområde }

FoU-enheten för Sjukhuset i Varbergs  }

ansvarsområde

Naturresursforum }

Policy

Enheternas uppgifter är att ge stöd och veten- }

skaplig handledning till projektansvariga samt 
anordna utbildning inom forskningsmetodik.

FoU-enheterna ska förgranska projekt till Veten- }
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skapliga rådet samt se till att resultaten sprids 
inom Landstinget Halland.

Enheterna ska ha överblick för det vetenskapliga  }

arbetet inom Landstinget Halland samt utveckla 
kontakter med universitet och högskolor.

FoU-enheterna ska också ge epidemiologiskt stöd  }

och ett administrativt stöd till de som bedriver FoU.

Forskningsmetodik

Policy

Landstinget Halland ska erbjuda personalen  }

utbildning i forskningsmetodik och folkhälsove-
tenskap. Utbildningen är en förutsättning för att 
bredda FoU bland fler personalkategorier och att 
ge högre kvalitet i projekten.

Alla ST-läkare ska erbjudas FoU-utbildning. }

Vissa kurser bör tillgodoses genom samverkan  }

inom respektive sjukvårdsregion och ska förmed-
las genom Internet.

Som riktlinjer för utbildningar inom forsknings- }

metodik gäller att grundkostnaden för FoU-ut-
bildningar finansieras av särskilda utbildningsan-
slag, medan deltagaravgiften och kostnaden för 
eventuellt behov av vikarier bekostas av berörd 
verksamhet.

Prioriterade FoU-områden
Huvuddelen av medlen för FoU-projekt ska använ-
das för att bygga upp en tillräckligt bred vetenskap-
lig kompetens inom Landstinget Halland. Framöver 
bör emellertid följande områden särskilt beaktas 
vid fördelning av FoU-medel:

Samverkansprojekt mellan olika verksamhets- }

områden

Folkhälsovetenskapliga projekt }

Projekt som innehåller hälsoekonomiska bedöm- }

ningar

Dokumentation och spridning av resultat
Projektansvarig ska lämna en vetenskaplig rapport 
när projektmedlen är förbrukade eller projektet är 
avslutat.

FoU-enheterna svarar för att rapporterna sprids 
till berörda inom Landstinget Halland och basnä-
ringarna i Halland. FoU-enheterna svarar också för 
att information om pågående projekt kan erhållas 
fortlöpande.

Övrig FoU

Policy

Landstinget Halland ska i övrigt stimulera en  }

fortsatt god utveckling av FoU-verksamheten. 
Detta kan t ex ske genom att tid avsätts för vida-
reutveckling av projektidéer eller tid avdelas för 
doktorander och disputerade för att genomföra 
särskilda FoU-insatser.

För att ytterligare styrka legitimiteten för FoU  }

inom primär- och länsvården sett från veten-
skapssamhällets värderingar och kriterier ska tid 
också avsättas för att stimulera en utveckling av 
den vetenskapliga kompetensen. Detta förutsät-
ter en närmare knytning till universitetssjukhus 
samt universitet och högskolor. Genom att skapa 
bryggor och nätverk till dessa institutioner mins-
kar också sårbarheten och förutsättningar för 
gränsöverskridande insatser underlättas.

Fördjupad samverkan

FoU-cheferna svarar för att samverkan utvecklas  }

mellan de fyra FoU-enheterna. Det gäller t ex 
gränsöverskridande projekt och utbildningar. 
Samverkan ska också ske med den av kommu-
nerna och landstinget gemensamt drivna FoU-
enheten för äldre- och handikappomsorg.

Samverkan behöver också utvecklas med Hög- }

skolan i Halmstad. Landstinget bör ligga i fas med 
högskolans utveckling för att gagna uppkomsten 
av regionala forskningsmiljöer och forskargrup-
per.

En utvecklad FoU förutsätter också en fördju- }

pad samverkan med universitet/högskolor och 
universitetssjukhus i respektive sjukvårdsregion. 
Nätburna utbildningar kommer att vara är en 
viktig del i utvecklingen.

Forskning och utveckling har sedan flera år hög 
prioritet inom Landstinget Halland. Genom en le-
vande FoU-verksamhet vill vi utveckla personalens 
kompetens och därmed våra verksamheter. För 
landstingets personal finns stora möjligheter att 
få stöd för att bedriva FoU-projekt eller delta i ut-
bildningar. I denna policy beskrivs de riktlinjer som 
finns för FoU-verksamheten och för hur den ska ut-
vecklas till gagn både för landstingets verksamhet 
och för Halland som helhet.
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Region Halland

Kontaktperson: Per Albinsson, FoU-chef/Sam-
ordnare, tel: 035-17 98 33, mobil: 070-834 26 04, 
e-post:  per.albinsson@regionhalland.se http://
www.regionhalland.se/extra/pod/

Det finns ingen FoU-policy för Region Halland.

Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län

Kontaktperson: Boel Andersson Gäre, chef Futurum, 
tel:  036-32 12 47, e-post:boel.andersson-gare@lj.se 

År 1995 fastställde Landstinget en policy för forsk-
ning och utveckling. Den kom att ligga som en grund 
för att den starka utveckling av FoU-frågor som 
sedan dessa skett inom landstinget. Någon uppda-
tering av policyn finns inte och för att få ett grepp 
om hur man ser på FoU-frågor så ger Landstingets 
budget skrivningar det aktuella läget. Att man inte 
har uppdaterad FoU-policyn kan, enligt Futurums 
verksamhetsledare Boel Andersson Gäre, ses som 
att FoU numera ”ligger i the mainstream och är in-
tegrerat i verksamheterna”.

Nedan delges utdrag från de FoU-relevanta de-
larna i Landstingets budget år 2009 med flerårsplan 
2010-2011

Hela dokumentet finns på : http://www.lj.se/info_
files/infosida25478/budget_2009.pdf.pdf

Forskning och utbildning
För att stimulera forskning och utveckling är det an-
geläget att forskning är en naturlig del av verksam-
hetens vardag, som ett stöd för att arbeta mer syste-
matiskt. För att stödja detta arbete finns Futurum, 
akademin för hälsa och vård. Landstingets kliniska 
patientnära forskning fokuserar i huvudsak på åtta 
profilområden, som innehåller tvärprofessionell 
och tvärvetenskaplig kompetens:

akuta buk, mag- och tarmsjukdomar, nutrition }

barns hälsa och vård }

hjärt- och kärlsjukdomar }

infektioner }

lärande, förnyelse och kommunikation inom  }

hälso- och sjukvård

nack- och ryggsjukdomar }

odontologi }

äldres vård och hälsa. }

Forskning och utbildning av studenter har en viktig 
roll i arbetet med verksamhetsutveckling och kva-
litetsfrågor. Lyckade angreppssätt i dessa områden 
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har stor betydelse för verksamheternas ansträng-
ningar att förbättra effektiviteten genom bättre 
kvalitet och resursanvändning, men också för att 
rekrytera bästa möjliga medarbetare. Arbetet stöd-
jer och utvecklar forskning samt studentutveckling 
inom hälsa, vård och omsorg.

Bridging the Gaps
Det internationella forskningsprojektet Bridging 
the Gaps, som leds av Landstinget, har fått nio mil-
joner kronor från Vinnvård. Pengarna används för 
att knyta forskning och praktik närmare varandra i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Bridging the 
Gaps syftar till att vetenskapligt utvärdera och vida-
reutveckla det utvecklings- och förbättringsarbete 
som i många år har drivits av Landstinget.

Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i en 
kunskapsorganisation som Landstinget. Resurser 
för resor, kursavgifter, bibliotekstjänster med mera, 
och den tid som avsätts för FoU-arbete, finns i verk-
samheten.

1995 fastställde Landstinget en policy för forsk-
ning och utveckling. 1995 godkände landstingsfull-
mäktige ett förslag om regional satsning på FoU-
verksamhet tillsammans med övriga landsting i 
sjukvårdsregionen.

Det årliga regionala forskningsanslaget för Forsk-
ningsrådet sydöstra Sverige (FORSS) debiteras 
landstingen utifrån andelen invånare. Landstingets 
andel utgör cirka fyra miljoner kronor. Motsvarande 
satsning förutsätts gälla för perioden. Från FORSS 
går projektmedel tillbaka till länet för forskning och 
utveckling. 

Betydande forskning förekommer inom Lands-
tingets verksamhetsområden, främst sjukhusvår-
den, primärvården och tandvården.

Utgiftsram 2009: 7,2 miljoner kronor
Landstinget har sedan 2002 lämnat ett årligt bi-

drag för utveckling av forskningen vid Högskolan i 
Jönköping. Till och med 2008 uppgår Landstingets 
stöd till 23,25 miljoner kronor. Under förutsättning 
att samtliga övriga offentliga och privata finansiärer 
uppfyller sina åtaganden, lämnar Landstinget kom-
mande år följande bidrag: 2009: 3,25 miljoner kro-
nor, 2010: 0,75 miljoner.

Utveckling av forskning fick under 2008 4 500 Tkr 
medan budgeten för 2009 minskat till 3 250 Tkr.

Regionförbundet Jönköpings län

Kontaktperson: Karin Westling, sakkunnig/ 
samordningsansvarig, telefon:036-10 20 22  
(kopplas till mobil),  
e-post:  karin.westling@regionjonkoping.se

Det finns ingen FoU-policy för Regionförbundet 
Jönköpings län. Man tar från och med 2010 över 
delar av LUPPENS verksamhet. Luppen var ett kun-
skapscentrum med olika profilområden som; äldre, 
individ och familj samt funktionshinder. Samar-
betspartners var länets alla kommuner, landsting-
et samt Hälsohögskolan. Från och med årsskiftet 
2009/2010 lades enheten ned. Att regionförbundet 
nu tar över delar av verksamheten medför att man 
får vissa FoU-frågor på sitt bord. Det kan eventuellt 
leda till att frågan om FoU-policy senare kan kom-
ma att aktualiseras.
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Kalmar län

Landstinget i Kalmar län

Kontaktperson: Ann-Sofie Togner, kontaktperson 
FoU, tel: 0480 - 842 31 alt  076 - 11  26 833,  
e-post: ann-sofie.togner@ltkalmar.se

Landstinget i Kalmar har ett strategidokument från 
2007 som heter”Övergripande strategier för forsk-
ning, utveckling och auskultation för Landstinget i 
Kalmar län”.

Dokumentet återfinns på: 
http://193.235.216.25/documents/
Om%20Landstinget/Kvalitetsarbete/
Varjedag/%C3%96vergripande%20strategier%20
f%C3%B6r%20forskning%20%20utveckling%20
och%20ausk%E2%80%A6.pdf

Syfte
Att åstadkomma ett strukturerat förbättringsarbete 
i en lärande organisation i nära samarbete med hög-
skola och universitet.

Landstingets utvecklingsenhet har tillsammans 
med processansvariga för prioriterade områden i 
landstingsplanen tagit fram förslag till övergripan-
de strategier för forskning, utveckling och auskul-
tation. Dessa strategier grundar sig bl a på aktuell 
forskning inom området.

Strategin ska fungera som stöd för chefer för att 
hitta den rätta balansen mellan strategiskt arbete, 
uppföljning av system och ”hands-on” i arbetet på 
olika sätt. Det är också viktigt att uppmärksamma 
vardagens ”förbättringsledare”. Mellanchefers och 
specialisters uppdrag är att skapa och förändra de 
system som identifierats i strategin.

Övergripande landstingsgemensamma strategier 
för forskning, utveckling och auskultation

Följande övergripande strategier har FoU-dele-
gationen ställt sig bakom:

 1. Bedriv förbättringsarbete med systematik 
a/ Omdefiniera ledares ansvar 
b/ Utbilda brett i förbättringskunskap 
c/ Mät för att leda 
d/ Fokusera på patientsäkerhet och andra priori-
terade områden i landstingsplanen

2. Organisera efter patientens väg i vården 
a/ Involvera patienten i förbättringsarbetet

3. Stöd forskningsprojekt med patientnära inriktning

4. Visa resultat öppet

5. Utgå från forskning och evidens

6. Utforma IT-system som stöder nya arbetssätt

En viktig del i det systematiska förbättringsarbetet 
(strategi 1) är att utveckla ny, lokalt användbar kun-
skap, t.ex. genom auskultation. 

En förutsättning för att de övergripande strate-
gierna ska bli framgångsrika är att handlingsplaner 
upprättas för var och en av dessa. Handlingsplaner-
na ska innehålla såväl konkreta mål som hur de ska 
mätas, följas upp samt till vem/vilka de ska rappor-
teras och hur ofta.

Enligt beslut i FoU-delegationen skall också ett 
särskilt strategidokument tas fram för varje övrigt 
FoU-arbete såsom kliniska FoU-center i sjukhus-
vård, utvecklingsenhet inom primärvård, Folkhälso-
centrum, FoU-enhet inom psykiatri, FoU-kommit-
tén. Dessa strategidokument skall sammanställas 
utifrån ovan beskrivna landstingsgemensamma 
strategier för forskning, utveckling och auskulta-
tion.

Regionförbundet i Kalmar län

Kontaktperson: Håkan Brynielsson, regiondirektör, 
tel: 0480-44 83 31, mobil:070-560 01 21,  
e-post: hakan.brynielsson@kalmar.regionforbund.se

Regionförbundet i Kalmar medverkar i en rad FoU-
aktiviteter men det finns ingen sammanhållen FoU-
strategi.
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Kronobergs län

Landstinget Kronoberg

Kontaktperson: Eva Pettersson Lindberg, avdel-
ningschef,  FoU Kronoberg, 
tel: 0470-58 63 95, e-post: fou@ltkronoberg.se

Landstinget antog den 1 oktober 2008 en policy för 
forskning och utveckling 

Dokumentet finns på: http://www.ltkronoberg.
se/templates/LtKDocPage____41541.aspx, och åter-
ges in extenso nedan 

Landstinget Kronobergs engagemang i forskning 
och utveckling, FoU, är grunden för utveckling, för-
nyelse och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det ska-
par förutsättningar för en god och säker vård. 

Landstinget Kronoberg ska fokusera på den 
forskning och utveckling som

stödjer landstinget i rollen som huvudman för 
hälso- och sjukvården och som arbetsgivare. FoU-
resurserna ska styras mot långsiktigt prioriterade 
behov, problemområden och grupper. Landstinget 
Kronoberg ska uppmuntra patientnära klinisk 
forskning och utveckling som har hög vetenskaplig 
kvalitet, vilket inte utesluter att även ”spetsforsk-
ning” kan utvecklas lokalt. FoU-arbetet ska vara 
verksamhetsrelevant och tillämpbart. 

Landstinget Kronobergs verksamhet och alla 
verksamhetsförändringar ska bygga på aktuell och 
evidensbaserad kunskap, där personalens delaktig-
het och kritiska förhållningssätt är nyckeln till kun-
skapsutveckling. Detta leder till att internationell 
och nationell kunskap får en

lokal och regional tillämpning och att förnyelse 
och förbättringar av verksamheten påskyndas.

Landstinget Kronoberg ska ge förutsättningar 
för alla yrkeskategorier och verksamheter att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete. En positiv miljö 
som stimulerar till kunskapssökande och kompe-
tensutveckling, ökar organisationens möjlighet att 
rekrytera och behålla kompetent personal.

Landstinget Kronoberg ska samverka med uni-
versitet, högskolor och andra lokala, regionala och 
nationella aktörer. I denna samverkan ska lands-
tinget vara en kompetent och aktiv part.

Ansvar
Som huvudman för Landstinget Kronobergs hälso- 
och sjukvård och som ägare/arbetsgivare har lands-
tingsstyrelsen det övergripande ansvaret för FoU.

Chefer på alla nivåer har ett ansvar för att skapa 
positiva miljöer som stimulerar till kunskapstillväxt 
och skapar förutsättningar för olika yrkeskategorier 
och verksamheter att delta i forsknings- och utveck-
lingsarbete.

Regionförbundet Södra Småland

Kontaktperson: Peter Hogla, regiondirektör,  
tel: 0470 - 72 47 50, mob: 0709 - 39 23 03,  
e-post: peter.hogla@rfss.se

Regionförbundet beslöt i december att överföra sin 
FoU-organisation, FoU-Välfärd, till Landstinget i 
Kronobergs län den 31 december 2009 och där sam-
las i enheten FoU Kronoberg. Det finns ingen FoU-
strategi för Regionförbundet Kronoberg.
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Studier av organisering pågår inom CTA och  }

KEFU (Kommunalekonomisk Forskning och 
Utbildning) medan intersektoriell samverkan är 
ett relevant forskningsområde för den kommu-
nala verksamheten som fortfarande befinner sig 
i sin linda.

Teknik är ett fjärde område som många i kom- }

munerna anser underförsörjt med forskningsin-
satser, samtidigt som regeringen högprioriterar 
energi, klimat, transport och miljö. Stora statliga 
satsningar är därför att vänta inom området.

Inom regional tillväxt finns mer att göra. Forsk- }

nings- och kunskapsöversikter om begreppet re-
gional tillväxt och utveckling skulle kunna bidra 
till bättre beslutsunderlag. Landsbygdsutveck-
ling liksom allt mer diffusa gränser mellan region 
och kommuner, är exempel på frågor att studera. 
Forskarresurser och eventuellt en framtida 
utökad FoU-verksamhet kan behövas inom detta 
område, slår Kommunförbundet Skåne fast i den 
kommunala forsknings- och förnyelsestrategin. 

Det övergripande området är forskning och inno-
vation kring helheten i det kommunala uppdraget. 
Kommunen behöver tydliggöras i sin helhet för att 
framträda som en attraktiv forskningsarena.

På sikt kan strategin bidra till att:

Kommunerna i större utsträckning tar initiativ  }

till forskningsstudier.

Kommunförbundet Skåne tar fram kunskapsö- }

versikter inom olika områden.

Kommunförbundet Skåne verkar för delade fors- }

kar- och doktorandtjänster mellan kommuner 
och högskolor.

”Översättning” av forskningsresultat- exempel- }

vis genom att arrangera seminarier. 

Utveckla samverkan med fler lärosäten, exempel- }

vis Lunds Tekniska Högskola och Lantbruksuni-
versitetet i Alnarp.

En diskussion om en kommunal forsknings- och  }

innovationsenhet påbörjas och nya forskningsfi-
nansiärer identifieras.

Skåne län

Kommunförbundet Skåne

Kontaktperson: Karen Lagercrantz, FoU samordnare, 
tel:0709-719934, e-post: karen.lagercrantz@kfsk.se

Deras forskning beskrivs på: http://www.kfsk.se/
sidor/verksamheter/forskningochutveckling.107.
html

Deras forskningsstrategi är formulerad i en rap-
port utgiven av kommunförbundet (Kommunför-
bundet Skåne (2009), Forskning och innovation. 
Kommunal forsknings- och förnyelsestrategi för Skå-
ne. Rapport nr 1, 2009) 

Bakgrund
Bakgrunden är att det finns en lång tradition av sam-
verkan i Skåne. Skåne är en etablerad kulturell region 
med naturliga gränser. Man kan säga att forsknings-
strategin bygger på summan av de regionala olikhe-
terna och inte på genomsnittet av dem. Bättre dialog 
mellan kommuner och lärosäten behöver utveck-
las. Kommunerna behöver i större utsträckning än 
vad som sker i dag samlat kunna ta initiativet till ny 
forskning. Genom samverkan kommuner emellan 
skapas större samhällsnytta än vad varje kommun 
kan uppnå på egen hand tillsammans med forskare. 

Syfte
Syftet har varit att identifiera ett antal strategiska 
forskningsområden och att initiera en diskussion 
om hur forskningen kan bedrivas för att optimera 
nyttan för kommunerna.

Fem strategiskt betydelsefulla områden
Fem områden och ett övergripande område beteck-
nas som strategiskt betydelsefulla för forskning:

Genom FoU Skånes verksamhet, forsknings- }

projekt inom skolområdet, utveckling av fritids-
området, folkhälsa, kultur i vården, är det första 
området - välfärd - redan under utveckling.

Området arbetsliv studeras av Centrum för til- }

lämpad arbetslivsforskning (CTA), där såväl pro-
fessionsforskning som ledarskapsstudier bedrivs, 
men även studier inom hälsoområdet. Områdena 
migration och integration ingår också i verksam-
heten som delar två forskartjänster med Kom-
munförbundet Skåne.
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Region Skåne

Kontaktperson: Hannie Lundgren, Forskningschef, 
tel: 044-3093012,  
e-post: hannie.lundgren@skane.se. 

FoUU-verksamheten inom Region Skåne sam-
ordnas av enheten för forskning och utveckling.  
Enheten verkar för integration mellan forskarsam-
hället, näringslivsutvecklingsfrågor och hälso- och 
sjukvård i Skåne.

Det finns en forskningspolicy med namnet 
”Forskningspolicy Region Skåne 2010”. Den återges 
nedan och kan också hämtas på:  http://www.skane.
se/upload/Webbplatser/FoU/Dokument/Forsk-
ningspolicy/Forskningspolicy_100206.pdf 

Förutsättningar för forskning  
och utveckling i Skåne
Den växande globala konkurrensen ställer höga krav 
på utvecklingen av forskningen och innovationsför-
mågan. Skåne har potential att utvecklas som en 
stark forsknings- och utvecklingsregion. Skåne lig-
ger topp-tio bland de europeiska regionerna vad av-
ser såväl FoU per capita som patent per capita. Trots 
denna gynnsamma position ligger såväl regionens 
BRP/ capitasom tillväxttakten av denna snarast på 
en västeuropeisk genomsnittsnivå. Detta faktum 
gör det angeläget att fokusera på hur regionens FoU 
ska kunna öka ytterligare, samtidigt som kommer-
sialiseringen av denna kan främjas i regionen.

Det finns områden där regionen har påtagligt 
starka klusterbildningar. De starkaste klustren är 
livsmedel, life science och telecom. Därutöver finns 
det även andra områden med begynnande kluster-
bildningar och med en dynamisk utveckling. Exem-
pel på sådana områden är materialforskning/nano-
tech, rörlig bild, logistik och cleantech. Flertalet av 
dessa områden med en tydlig Öresundsdimension.

Forskningens utmaningar
En utmaning för Region Skånes arbete med att 
främja FoU i regionen är att satsa såväl på de eta-
blerade områden som är starka i regionen, som att 
verka för att nya framtidsområden kan startas upp. 
Därutöver verka för att tillskapa innovationssystem 
som är flexibla nog för att fånga upp nya intressanta 
forskningsrön och omvandla dessa till innovationer. 
Region Skåne måste göra det mer attraktivt för alla 
professioner att forska genom olika karriärmöjlig-
heter och verka för att öka flexibiliteten i forskarut-
bildningen. Därtill skapa en infrastruktur som ger 
de bästa förutsättningarna för att bedriva forskning 

samt uppmuntra till tvärvetenskaplig och transna-
tionell forskning. Forskningsinfrastruktur omfattar 
exempelvis forskningsanläggningar (såsom ESS och 
MAX IV), stora databaser, renrum och omfattande
datornät. Men även den skånska sjukvården – främst 
på Skånes universitetssjukhus – erbjuder viktiga 
miljöer för skånsk forskning. Goda forskningsmiljö-
er är inte bara centrala för forskningens utveckling. 
De genererar även innovationer, påverkar samhälls-
klimatet och skapar attraktionskraft.

Region Skånes roll i forsknings-  
och innovationspolitiken
Det nationella och regionala samspelet är viktigt då 
forskningspolitiken i EU alltmer framhåller Euro-
pas regioner som lämpliga aktörer för att skapa bra 
förutsättningar för forskning och innovation. Det är 
angeläget att den framtida nationella forsknings- 
och innovationspolitiken och det regionala till-
växt- och utvecklingsarbetet samspelar tydligare. 
Insatserna bör komplettera och förstärka varandra 
för att göra avtryck i ett internationellt perspektiv. 
Det gäller såväl i strategiutveckling som i genomför-
ande. Formerna måste utvecklas för gemensamma 
nationella – regionala forskningssatsningar, baserat 
på de senaste årens erfarenheter inom bland annat 
klinisk forskning, biomedicin, livsmedel, telecom, 
materialforskning, logistik, cleantech med flera.

Region Skåne har en möjlighet att kombinera sitt 
sjukvårdsuppdrag med det regionala utvecklings-
uppdraget, i en särskild satsning på hälso- och sjuk-
vårdens roll för tillväxt. Den omfattar strategier och 
resurser som underlättar för FoU vilket leder till 
såväl bättre hälsa som stimulerar innovation i sjuk-
vården, och förmågan att effektivt tillämpa innova-
tioner. Detta arbete stöds genom Medicon Valley 
Alliance, ett ledande bioteknikkluster. Region Skå-
ne har en helhetssyn på forskning och utveckling 
som bidrar till att stärka regionens tillväxt. Genom 
samarbete med universitet, högskolor, näringsliv 
med flera stärks Skånes position nationellt och in-
ternationellt inom området forskning. Ett konkret 
samarbete mellan Region Skåne, universiteten och 
högskolorna samt kommunerna kring forsknings-
frågor existerar redan inom det som benämns Kun-
skapsregion Skåne.

Det krävs långsiktiga, strategiska åtgärder för att 
dels skapa kreativa forskningsklimat där goda forsk-
ningsresultat genereras, dels för att utveckla effektiva 
innovationssystem för tillväxt. De viktigaste aktörerna 
är forskarna i forskarsamhället, aktörer i näringslivet 
och den offentliga sektorn såsom politiker, andra be-
slutsfattare och olika professioner. Det är i samspelet 
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mellan dessa som kreativa kunskapskedjor och kun-
skapsspiraler kan uppstå som leder till samhällsut-
veckling och tillväxt. Region Skånes alla verksamheter 
utgör en mycket viktig plattform i detta arbete.

Vision och målbilder
De övergripande målsättningarna för Skåne om 
tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans för-
verkligar tillsammans visionen om ett livskraftigt 
Skåne – ett långsiktigt hållbart samhälle. Visionen 
och målsättningarna för Skåne innebär att:

Skåne ska vara en framgångsrik forsknings- och  }

utvecklingsregion med goda möjligheter att 
omvandla forskningsbaserad kunskap till nya be-
handlingsformer, utveckling av sjukvården samt 
nya framgångsrika produkter och därmed bidra 
till att skapa tillväxt. Detta bidrar till att Skåne, 
som en del i Öresundsregionen kan fungera som 
tillväxtmotor i Sverige och södra Östersjöområdet.

Kvalitativ forskning bedriven i erkänt goda forsk- }

ningsmiljöer ska bidra till att Skåne blir attraktivt 
för såväl internationella forskargrupper, institut 
som för kunskapsföretag. 

Mångfalden i forskningen främjar en stark sam- }

hällsutveckling.

Varje regiondel är delaktig, utifrån sina förut- }

sättningar, i att Skåne är en region som satsar på 
kunskap, forskning och framgångsrika produkter.

En absolut förutsättning för att nå vision och mål är 
att forskningen som Region Skåne stödjer ska vara 
av hög nationell och internationell kvalitet till nytta 
för medborgarna och sjukvården samt bidra till ut-
vecklingen av ett livskraftigt Skåne.

Prioriterade områden
Det är viktigt för en kunskapsorganisation som 
Region Skåne att ta vara på den kompetens som 
forskarsamhället genererar, till exempel forskarut-
bildad personal. Mycket av forsknings- och utveck-
lingsarbetet bedrivs tillsammans med andra parter. 
Samarbetet sker såväl inom regionen men även 
nationellt och internationellt. Som exempel på, för 
forskningen viktiga samarbetspartners och intres-
senter är:

Forskningsfinansiärer: Vetenskapsrådet, Cancer- }

fonden, Vinnova, Formas och FAS med flera

Forskningsinstitut }

Universitet och högskolor i Skåne }

Skånes kommuner }

Företag och organisationer }

Öresundsuniversitetet och andra Öresundsöver- }

gripande organisationer

Att ständigt fördjupa och utveckla samverkan med 
de olika parterna och intressenter för forskningen 
är angeläget. Då konkurrensen kring forskningen 
blir allt tuffare är det viktigt att

Region Skåne uppmärksammas i högre utsträck-
ning än idag. Därför är det viktigt att aktivt arbeta 
för att Region Skåne syns i för forskningen relevan-
ta sammanhang och att arbeta strategiskt med olika 
påverkansaktiviteter. Öresundsdimensionen är ett 
tvärgående perspektiv som bör genomsyra alla åt-
gärder inom FoU-området. Flera av Skånes styrke-
områden kan bli ännu starkare och mera internatio-
nellt profilerade genom samverkan över Öresund. 
Det kan även finnas möjligheter att genom utökad 
samverkan bygga upp längre värdekedjor inom 
regionen. Region Skåne ska främja forskning och 
kommersialisering av forskningsresultat i regionen. 
Detta kan indelas i följande insatsområden:

Insatser för att utveckla triple-helixsamverkan  }

mellan politik, universitet/ högskolor och nä-
ringslivet.

Stöd till organisationer som arbetar med rådgiv- }

ning syftande till kommersialisering av forskning 
samt sådd- och riskkapital-försörjning.

Insatser för att främja kompetensförsörjningen  }

inom regionens FoU-intensiva näringsliv.

Insatser för att attrahera FoU-intensiva företag  }

och strategiska forskningsmiljöer till regionen 
inte minst genom Öresundssamarbetet. 

Att genom en effektiv omvärldsbevakning och  }

trendspaning främja regionens medverkan vid 
nationella och internationella utlysningar för 
FoU-medel.

Arbeta för att stärka den skånska forskningsin- }

frastrukturen.

Utöver dessa punkter prioriteras inom hälso- och 
sjukvården nedanstående områden för forskningen 
i samverkan med olika partners:

Forskning med hög kvalitet och relevans för  }

patienten för att upprätthålla en hög kvalitet i 
hälso- och sjukvården.
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Attraktiva forskarkarriärer med stärkt forsk- }

ningsanknytning i såväl grund- som specialistut-
bildning samt ökad flexibilitet i forskarutbildning 
för att underlätta tidig rekrytering av doktoran-
der.

Starka forskningsmiljöer som attraherar forskare  }

i världsklass.

Stöd till forskarna, organisatoriskt, i övergripan- }

de beslut och styrande dokument.

System och organisation för implementering av  }

forskningsresultat.

Arbete för att öka resurserna till klinisk forsk- }

ning.

Omsättning av policyn
Policyn ska brytas ner till strategiska åtgärder och 
omsättas i konkreta handlingsplaner omfattande 
tre år som inkluderas i Region Skånes ordinarie 
budgetarbete.

Stockholms län

Stockholms läns landsting

Kontaktperson: Thorbjörn Ekström, chef för 
kansliet för frågor som rör forskning, utveckling 
och utbildning,  FoUU-kansliet, tel: 08-737 43 66, 
mobil: 070-737 43 66.  
www.sll.se

Landstinget bedriver forskning, utveckling och ut-
bildning kopplat till alla sina verksamhetsområden. 
Inom hälso- och sjukvården är FoUU-arbetet en in-
tegrerad del av hälso- och sjukvården. Tillsammans 
med ansvaret att driva en väl fungerande hälso- och

sjukvård har landstinget också ansvar för att 
vården ständigt utvecklas och förbättras. Därför 
satsas stora ekonomiska resurser på forskning, ut-
veckling och utbildning (FoUU). Under 2009 satsar 
landstinget och staten cirka 1,27 miljarder kronor 
tillsammans på forskning, utveckling och utbild-
ning inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40 % av 
pengarna investeras i utbildning och 60 % i forsk-
ning och utveckling. 1,27 miljarder kronor på helår 
motsvarar ca 212 mkr för perioden januari-februari. 
Från och med 2009 har den gemensamma forsk-
ningsstrategiska kommittén på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset övertagit ansvaret för utfördelning 
av basersättning/aktivitetsstöd samt projektansök-
ningsverksamheten.

Hitintills har landstinget inte haft någon samlad 
FoU-policy. Men år 2009 togs ett sådant initiativ 
och FoUU-kansliet fick i uppdrag att ta fram en så-
dan. Den ska vara klar april 2010 och överlämnas till 
de förtroendevalda för en politisk behandling. Den 
FoU-policy som tas fram är mycket bred och är inte 
bra inriktad mot hälso- och sjukvårdsfrågor. Lands-
tingets övriga verksamheter som t ex trafik, regional 
utveckling mm finns också med policyn är fokuse-
rad på såväl forskning som utveckling.

Kommunförbundet Stockholms Län

Hemsida: http://www.ksl.se/ 
Kontaktperson: Gunilla Hjelm-Wahlberg, senior 
handläggare, KSL, tel:08-615 94 40,  
e-post: gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se 

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en 
politiskt styrd organisation med länets kommu-
ner som medlemmar. KSL: s uppdrag är att bevaka 
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kommunernas intressen och att tillsammans med 
kommunerna utveckla regional samverkan och ny-
tänkande. 

KSL var i början av 2000-talet aktiva i uppbygg-
nad av regionens FoU-miljöer inom speciellt om-
sorgsområdet, t ex FoU Nordost m.fl. Men sedan 
dess har dessa frågor minskat i prioritet och KLS 
har ingen policy eller strategi för FoU. 

Men i och med att regeringen och Sveriges Kom-
muner och Landsting nu (SKL) har träffat en över-
enskommelse att stärka regionala strukturer för 
kunskapsutveckling, så kallade regionala kunskaps-
plattformar har FoU-frågorna återigen kommit upp 
på agendan för KSL.

Sörmlands län

Landstinget Sörmland

Regionförbundet Sörmland

Kontaktperson: Carina Forsman, chef, FoU-Sörm-
land, tel: 016-155122, mobil:0703-488709,  
e-post: carina.forsman@fou.sormland.se

Det finns ingen övergripande FoU-strategi för vare 
sig Landstinget i Sörmland eller Regionförbundet 
Sörmland. Däremot finns det en hel del FoU-akti-
viteter som år 2009 sammanställdes av dåvarande 
landstingsdirektören Lars Andåker1.

 Landstinget har ett FoU-centrum med huvudupp-
gifterna att stimulera, underlätta och samordna kli-
nisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland. 

FoU-centrum omfattar tre olika verksamhe-
ter med delvis olika inriktning och uppdrag, men 
som alla har det gemensamt att vi arbetar med att 
stärka landstingets FoU-arbete och kompetens. 
De tre verksamheterna är

Enheten för FoU med Centrum för klinisk forsk- }

ning i D-län (CKFD), 

Samhällsmedicinska och statistiska verksamheten  }

Sjukhusbiblioteken.  }

Regionförbundet Sörmland är formellt huvudman 
för FoU i Sörmland som arbetar åt såväl kommu-
nerna som landstinget. ”FoU i Sörmland - kom-
muner och landsting i samverkan” heter FoU-verk-
samheten och där ingår alla Sörmlands kommuner 
och landstinget. Målgrupperna är äldre och vuxna 
personer med funktionsnedsättning. Den är till för 
forskning och utveckling inom kommunernas och 
landstingets verksamheter för äldre och vuxna per-
soner med funktionsnedsättning.

Verksamhetsplan
FoU i Sörmland vill vara en länsövergripande resurs 
för kommunernas och landstingets verksamheter 
och bidra till en kompetens- och kunskapsutveck-
ling för de anställda. FoU i Sörmland vill stödja och 
stimulera anställda att ta initiativ till olika former av 
forsknings- och utvecklingsarbeten. FoU vill särskilt 
uppmuntra till forsknings- och utvecklingsarbeten 
som handlar om samverkan mellan olika huvudmän 
 

1  andåker l 2009, Så jobbar vi med FoU i landstinget Sörmland i tydén t, 
red, 2009, Gott & blandat. om foU-miljöer i kommuner, landsting och 
regioner. dalarnas forskningsråd i samarbete med Socialstyrelsen och 
Sveriges kommuner och landsting. 
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och personalgrupper, om kvalitetsfrågor och om 
äldres och vuxna med funktionsnedsättningars in-
flytande i vård- och omsorgsverksamheter. 

Vision
Alla verksamheter inom vård, omsorg och omvård-
nad i Sörmland använder sig av forsknings- och 
utvecklingsarbete som stöd för lärande och utveck-
ling.

Värdegrund
Att se hela människan och den situation hon befin-
ner sig i samt att speciellt stödja ett socialt och 
humanistiskt synsätt.

Verksamhetsidé 
FoU i Sörmland är en länsgemensam resurs för 
kommunernas och landstingets olika verksamheter 
för äldre och vuxna med funktionsnedsättning.

FoU i Sörmland ser som sin främsta uppgift att 
vara en länk mellan forskning och utvecklingsarbe-
te samt stärka sambandet mellan teori och praktik.

FoU i Sörmland vill medverka till att utveckla lä-
rande organisationer genom att stödja reflektion, 
handling och utvärdering samt att sprida kunskap.

FoU i Sörmland vill även stödja samverkan inom 
närvårdsområdet för att öka lärandet samt kvalite-
ten för brukare/patienter.

FoU i Sörmland  skall verka för att brukarnas/
patienternas inflytande i vård- och omsorgsfrågor 
stärks.  

Strategier
FoU i Sörmland arbetar utifrån verksamhetsidén 
med en femdelad FoU strategi:

Att skapa möjligheter för olika former av kun- }

skap och erfarenhetsutbyte mellan forskare och 
verksamhetsföreträdare med flera

Att tillhandahålla handledning och ge metodstöd  }

i forsknings-, förbättrings- och utvecklingsarbetet

Att ge ekonomiskt stöd till forskning och utveck- }

lingsarbeten

Att ta initiativ till länsövergripande FoU-projekt }

Att anordna kurser och konferenser samt att vara  }

en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenhet
Perspektiv 

Samverkan }  - Vi vill utgå från sådant som bygger 
på samverkan.

Brukare }  - Vi har fokus på brukarens/patientens 
behov och önskemål.

Spridning }  - Vi vill att allt ska ha ett generellt 
värde dvs. det ska vara möjligt att överföra erfa-
renheter/kunskap till andra verksamheter.
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Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

Kontaktperson: Ansvariga för det forskningspoli-
tiska programmet är Olof Fagerström,  
tel: 018-611 6004, e-post: olof.fagerstrom@lul.se 
samt Ulf Haglund tel: 018-6114602,  
e-post: ulf.haglund@akademiska.se.

Landstingsfullmäktige antog i januari 2009 ett 
forskningspolitiskt program för Landstinget Upp-
sala län. Dokumentet återfinns på:  
http://www.lul.se/upload/19652/Ärende%2012.pdf

Syfte
Detta forskningspolitiska program har i huvudsak 
två kompletterande syften:

Att vara en ”riktningsvisare” för landstingets  }

långsiktiga engagemang i FoU-arbetet

Att utgöra en grund och utgångspunkt för vidare  }

konkretiseringar och handlingsplaner inom 
området.

Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka 
FoU-arbetets roll i Landstinget i Uppsala län. Forsk-
ningen ska bidra till att ge människor bättre hälsa 
och ökad livskvalitet.

Fokus för landstingets FoU
Landstinget ska fokusera sitt engagemang på FoU 
som stödjer landstinget i sin roll som huvudman 
för hälso- och sjukvård, som arbetsgivare och ägare 
av hälso- och sjukvårdsproducerande enheter samt 
som regional aktör. Samverkan med andra FoU-ak-
törer, främst universitet och regionens näringsliv, 
skall utvecklas och fördjupas.

Landstinget har ett ansvar i och med ägandet av 
ett universitetssjukhus att stärka den högspecialise-
rade vården samt undervisningens och forskningen 
ställning vid Akademiska sjukhuset.

Vidare är det angeläget att skapa bredd i forsk-
ningen. Forskning ska bedrivas inom alla förvalt-
ningar, inom alla verksamhetsområden och av alla 
medicinska professioner i hälso- och sjukvården. 
En bred forskning torde även leda till specialistom-
råden där det finns möjlighet att dra till sig externa 
forskningsbidrag.

Landstingets samlade åtagande inom hälso- och 
sjukvården innebär utmaningar av olika slag, t ex. 

befolkningens demografiska utveckling. Här behöver 
satsningar göras för patientnära forskning.

Landstinget skall i sin samverkan med Uppsala 
universitet verka för att ALF-medlen används för 
att främja klinisk forskning.

Medarbetarna
Landstinget i Uppsala län söker skapa ett aktivt del-
tagande i FoU-verksamheter. FoU ska bidra till att 
utveckla hälso- och sjukvården och även skapa in-
tressanta och attraktiva arbetsplatser samt arbets-
innehåll. För att möjliggöra aktiva FoU-verksamhe-
ter krävs en fungerande infrastruktur vilken kräver 
ekonomiska möjligheter att arbeta med FoU samt 
väl fungerande FoU-miljöer. 

Åtgärder
Landstinget ska verka för en fortsatt decentralise-
rad beslutsgång med möjlighet till centralt besluta-
de satsningar i arbetet med ALF-styrelse och ALF-
nämnd.

Samarbetet med universitet är en viktig faktor för 
framgång. Alla större beslut inom hälso- och sjuk-
vård ska ha eventuella FoU-effekter i åtanke. FoU-
beslut skall vara en del i de årliga verksamhetsbok-
sluten för förvaltningarna Akademiska sjukhuset, 
Folktandvården, Habiliteringen och hjälpmedel, 
Lasarettet i Enköping samt primärvården.

Årligen skall några speciellt framstående insatser 
inom forskning identifieras, annonseras och belönas.

Organisation
FoU-ansvariga skall finnas centralt i landstingets 
kansli och i ledningen hos alla förvaltningar. Att bi-
stå med hjälp när det gäller att söka EU-medel samt 
sprida information om forskningsresultat är viktiga 
uppgifter för dessa.

Alla förvaltningar, divisioner och verksamhets-
områden ska ha personer med definierat ansvar för 
FoU i sina ledningsgrupper. Detta för att tillförsäkra 
att forskningens intressen är kända och beaktas vid 
viktigare beslut om investeringar och verksamhet.

Regionförbundet Uppsala län

Kontaktperson: Bo Lerman, FoU-samordnare,  
tel: 018-182121, mobil: 0708-216065,  
e-post: bo.lerman@regionuppsala.se

Det finns inte någon uttalad FoU-strategi vid Regi-
onförbundet Uppsala län. Det finns dock vissa tankar 
om det. Regionförbundet har t ex samarbete med 
och även bidrar till finansiering av STUNS (Stiftel-
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sen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 
näringsliv och samhälle). Vidare finns det FoU-
verksamhet inom det sociala området och där pågår 
en utredning om hur finansiering och ledning ska 
se ut från och med 2011. Frågan om FoU-strategi 
har tagits upp för diskussion och resulterade i fun-
deringar kring om en sådan verkligen behövs och 
vilken betydelse det kan ha om man formulerar en 
FoU-strategi.

Värmlands län

Landstinget i Värmland

Kontaktperson: Maria Klässbo, tf enhetschef, 
Centrum för klinisk forskning, Centralsjukhuset, 
Karlstad, tel:  070-211 9284,  
e-post: maria.klassbo@liv.se

Vid samtal med Maria Klässbo framgick att det finns 
en FoU-strategi men den är över tio år gammal och 
behöver uppdateras.

Region Värmland

Kontaktperson: Anders Olsson, strateg för närings-
liv och forskning, tel: 054-7011025,  
mobil 070-618 77 55,  
e-post: anders.olsson@regionvarmland.se

Det finns ingen FoU-strategi för Region Värmland. 
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Västerbottens län

Västerbottens Läns Landsting 

Kontaktperson: Jack Lysholm, chef för FoUU-staben, 
tel: 090-785 7091, e-post jack.lysholm@vll.se

Förutsättningarna för FOU inom VLL
Styrande för vilken FoU som bedrivs inom VLL är 
förutom de åtagande som landstinget har, precis 
som alla andra landsting, enligt Hälso- och sjuk-
vårdslagen:

Landstingets ansvar för att delta i utbildningen 
av läkare och tandläkare, vilket regleras enligt lagen 
om undervisningssjukhus, och i de nationella ALF- 
och TUA-avtalen, samt i det regionala samverkans-
avtalet med Umeå Universitet.

Landstingets ansvar för klinisk praktik i de s.k. 
”medellånga vårdutbildningarna”.

Styrande dokument för FOU vid VLL
Följande dokument är styrande för FOU inom VLL:

VLL:s FoU-policy (landstingsfullmäktige juni  }

2008). Finns att laddda ned på http://www.vll.se/
Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/
Nedladdningsboxar/Filer/FoU-policy.pdf

Norrlandstingens FoUU-policy (förbundsstyrel- }

sen okt 2008).

Mål och strategi dokument FoU, VLL (grundat på  }

FoU-policy, landstingsstyrelsen dec 2008).

Regionalt Samverkansavtal mellan VLL och  }

Umeå Universitet (landstings- & universitetssty-
relsen dec 2008).

Mål- och strategidokument för ALF,  VLL och  }

Umeå Universitet (samverkanstyrelsen dec 
2008).

Tillämpningsavtal för TUA (TUA-kommittén,  }

2006, vilket skall revideras).

I korthet säger dessa dokument följande:

Landstingets FoU ska ha som mål att lösa ohälso-
problem och att skapa bättre hälsa. Den förutsät-
ter dessutom tillgång till och nyttjande av vårdens 
strukturer. Landstinget ska ha ett förhållningssätt 
till FoU som ska ge möjligheter till utveckling inom 
den högspecialiserade universitetssjukvården. Här 
blir landstingets roll att driva på inom FoU med ut-

gångspunkt från landstingets tredelade uppdrag: 
vård, forskning och utbildning. Landstinget ska ut-
veckla bredden inom den patientnära forskningen 
och har ett särskilt ansvar för att utveckla enheter 
med svag forskningsmiljö.

Den vetenskapliga bredden är viktig för att ny 
kunskap ska spridas på ett objektivt och vetenskap-
ligt sätt. Landstinget kan inte uppnå sina mål utan 
att värna om tillgången till forskarutbildad personal 
i verksamheten, och gör detta genom att tillsam-
mans med universitetet skapa s.k. kombinations-
tjänster för många olika personalkategorier och ge-
nom att efterfråga och värdesätta FoU meriter. För 
att utveckla FoU är landstingets ansvar för vårdens 
infrastruktur viktig. Denna skall utvecklas så att den 
stödjer FoU.

Särskild infrastruktur för forskning inom lands-
tinget skall organiseras så att tillgängligheten för 
forskning blir god och öppen för många forskare. 
Klimatet för forskning inom landstinget skall sti-
mulera forskarna till samverkan regionalt, natio-
nellt och internationellt. Det är också viktigt att 
resultaten av landstingets FoU verksamhet görs till-
gängliga även utanför den vetenskapliga världen.

Landstinget och Umeå Universitet är överens 
om att både fördjupa och vidga sin samverkan inom 
forskning och utbildning. Exempel på nya samver-
kansområden är vård- och rehabiliteringsforsk-
ning, AT för läkare och ST för läkare och tandläkare 
är andra nya samverkansområden. Landsting och 
universitet är också överens om att det forsknings-
stöd, som ges inom ALF och TUA-avtalen, samt som 
parterna i övrigt ställer till förfogande, ska erhållas 
i konkurrens. Denna konkurrens ska vara så öppen 
som möjlig.

Landsting och universitet ska stimulera forskar-
na att söka så stor extern finansiering som möjligt. 
Landstinget ska tillsammans med Umeå Universi-
tet kraftsamla runt strategiska viktiga forsknings-
profilområden. Samverkan inom norra sjukvårds-
regionen är mycket viktig, både för landstinget och 
för universitetet. Den är en förutsättning för den 
nya regionaliserade läkarutbildningen. För att ska-
pa bästa förutsättningar för den nya regionaliserade 
läkarutbildningen är samverkan inom FoU mellan 
Norrlandstingen och Umeå Universitet mycket vik-
tig. För att stimulera detta bör en ökad samordning 
mellan forskningsfinansiering med ALF och norr-
landstingens egen FoU finansiering ske.

De beslut som styr FoU ska fattas på ett tydligt 
och transparent sätt. Samtidigt är ambitionen att 
den ALF som finansierar infrastruktur, lokaler och 
administration för FoU ska vara så liten som möj-
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ligt för att ge möjlighet att kunna fördela så mycket 
som möjligt till forskarna i projektbidrag. Därför 
krävs det administrativ samordning mellan lands-
ting och universitet.

Finansiering av FoU

ALF-avtalet innehåller en årlig FoU budget på  }

cirka 161,5 Mkr (2008). Av detta fördelades 55 % 
(89Mkr) till forskningsprojekt. 45 % användes för 
specifik forskningsinfrastruktur, forskningsloka-
ler, bibliotek, infrastruktur m.m.

TUA-avtalet innehåller en årlig avsättning för  }

klinisk odontologisk forskning på 5,7 Mkr (2008).

VLL avsätter årligen cirka 20 Mkr för forskning.  }

Huvuddelen av detta, 10 Mkr, fördelas efter 
ansökan till 9-10 s.k. spjutspetsprojekt. Dessa 
projekt berör företrädesvis VLL:s profilområden. 
Forskningsstöd på ca 1 Mkr erhålls under tre år. 
Syftet är att stimulera blivande starka forskar-
grupper och forskningsområden, så att dessa kan 
etablera sig, och drivas vidare med huvudsakli-
gen extern finansiering. Andra viktiga anslag är 
VLL:s FoU-projekt-anslag, totalt cirka 3 Mkr; 
VLL:s motfinansiering av ALF-anslag (3 Mkr), 
startbidrag för att förstudier för ansökan till EU:s 
fonder (1,5 Mkr) och satsningar på VLL:s profil-
områden (2,5Mkr). 

Övrig budget för FoU-stöd inom VLL finansierar 
utöver ALF-avtalet infrastruktur till stöd för klinisk 
forskning. Den årliga kostnaden för detta är cirka 11 
Mkr. De viktigaste stödstrukturerna finansierade på 
detta sätt är:

FoUU-enheten, som utgör landstingets stöd  }

för ledning och styrning och administration av 
anslag för FoU från ALF, TUA och VLL.

Lab-delen av Medicinska Biobanken. }

Forskningsdelen av Avdelning för Medicinsk  }

Teknik. 

Infrastruktur för klinisk forskning
Utveckla arbetet kring:
Biobanker, kvalitetsregister och databaser, kliniskt 
forskningscentrum, starka forskningsområden/
profilområden, rekrytering, utbildning och karriär 
för kliniska forskare och samverkan med Umeå Uni-
versitet, Norrlandstingens regionförbund, närings-
livet och internationellt.

Region Västerbotten

Kontaktperson: Anders Almberg, ansvarig Närings-
liv och innovation,  Region Västerbotten, 
tel: 090-165713, mobil:  070-696 83 01, 
e-post: anders.almberg@regionvasterbotten.se.

Det finns ingen specifik FoU-strategi för Region 
Västerbotten däremot återges nedan ett utdrag 
från rapporten FoU-samarbete på EU-arenan mel-
lan Västerbotten och Norrbotten. I den anges ett an-
tal strategiska forskningsfrågor och hur man skall 
tackla dem.

Två centrala utmaningar
Framför allt två utmaningar är centrala för att be-
gränsa klimatförändringar med bibehållen global 
tillväxt, mer energieffektiva produktionsprocesser 
och en ökad användning av förnybar energi. Slutsat-
sen av ett samtidigt krav på tillgång till energi och 
fortsatt tillväxt byggt på en expansiv industripro-
duktion, är nödvändigheten av en stark FoU-verk-
samhet. Den forskning som bedrivs i ett antal regio-
nala men internationellt starka forskningscentra 
inom skogs- och mineralindustrin respektive på 
energiområdet utvecklar kunskap och teknik till 
global nytta.2 Andra tillgångar som är betydelsefulla 
för framgångsrik forskning och innovation i regio-
nen är till exempel lämpliga miljöer för testning av 
allt ifrån fordon och fordonskomponenter till digi-
tala tjänster3. Även språkkunskaper generellt och 
i form av tre levande kulturer och minoritetsspråk 
har betydelse för vår konkurrenskraft i dessa sam-
manhang, beroende på exempelvis vana att hantera 
kulturella skillnader och att arbeta över gränser.

Hög FoU-täthet, innovativt näringsliv  
och forskningsinstitut
I jämförelse med andra perifera miljöer är nordligaste 
delen av Östersjöområdet unikt i EU-sammanhang, 
kanske även globalt i sin relativa FoU-täthet vilket 
åskådliggörs nedan. Utöver de tre universiteten i re-
gionen rymmer regionen flera andra forskningsmil-
jöer och forskningsinstitut i likhet med övriga områ-
den inom Northern Sparsely Populated Area (NSPA) 
som utgörs av norra Norge, norra Sverige och norra 
och östra Finland. Regionens fristående forsknings-
institut utöver de tre universiteten är en styrka för 
regionen tillsammans med ett innovativt näringsliv. 
Förutsättningarna att kunna verka framgångsrikt på 
EU-arenan är därmed mycket goda

2  Länsstyrelserna, s. IV ff. 

3  Andra exempel är testning av: tåg, medicinsk apparatur, rymdtillämp-
ningar inkl. satellitteknik, militär materiel, mobil kommunikation. Här 
finns även möjlighet till övningsverksamhet med koppling till krishante-
ring, säkerhet och sårbarhet. 
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Innovationssystem och stödfunktioner för  
regionens FoU-deltagande på EU-arenan
Internationellt starka forsknings- och innovations-
system är en av de allra viktigaste globala konkur-
rensfaktorerna. Framgångsrika innovationssystem 
är också en förutsättning för att kunna verka fram-
gångsrikt på EUs FP7-arena. FP7 står för EU:s sjunde 
ramprogram. I Sverige har VINNOVA en central roll 
mot FP7 då de är s.k. NCP (national contact point). 
Framför allt stödjer VINNOVA satsningar på regio-
nala innovationssystem och kompetenscentrum i 
likhet med andra regionala initiativ som finansieras 
via EU:s strukturfonder genom framförallt Mål 2 
ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)..

Regionens 12 prioriterade FoU-områden  
Västerbotten och Norrbotten har 12 prioriterade 
FoU-områden som länen gemensamt har som am-
bition att stärka på EU-arenan. De är valda utifrån 
att det inom respektive område redan finns en stark 
forskningsmiljöer och/eller att det finns unika för-
utsättningar för området i regionen.  

De 12 prioriterade FoU-områden är:

Vård, hälsa, biomedicin och bioteknik samt  }

välfärd

Energisystem, förnybara energikällor och energi- }

effektivisering

IKT-tillämpningar }

Material- och produktionsteknik och energief- }

fektivisering

Rymd }

Skog och trä, skogsbioteknik och skogsteknik }

Gruv och mineral  }

Kreativa näringar  }

Säkerhet  }

Hållbart nyttjande av naturresurser  }

Transportfordon, logistik och transportsäkerhet  }

Nordliga studier }

Framtagande av action plan  
(handlingsplan) tidplan för fas 2    
Styrelsen uppdrar till North Sweden att fördjupa 
arbetet inom vilka FoU-samarbetsområden som 
North Sweden ska fokusera sitt fortsatta arbete 
inom genom att följa upp grunddokumentet med en 

handlingsplan. En arbetsgrupp/fokusgrupp med re-
presentanter från huvudmännen ska ingå i arbetet 
med att ta fram en handlingsplan där varje huvud-
man utser sin representant. Platser bör även ställas 
öppen för andra FoU-aktörer i regionen att ingå, 
exempelvis forskningsinstituten. Huvudmännen 
bör beakta jämn könsfördelning i tillsättningen av 
arbetsgruppen.   

Handlingsplanen
Handlingsplan ska ta sin utgångspunkt från de 12 
prioriterade FoU-områdena beskrivna i detta doku-
ment.

Inom ramen för handlingsplanen ska:

styrinstrumenten för det vidare arbetet klargö- }

ras. dvs. vem som gör vad,  

metodiken utvecklas, dvs. hur arbetet ska läggas  }

upp inom ramen för North Swedens verksamhet 
kopplat till huvudmännen,

fördjupad analys göras inom den prioriterade  }

områden vad gäller samarbete över länsgränser-
na för gemensamma satsningar på EU-arenan,

prioritering göras av vilka samarbetsområden  }

huvudmännen vill att North Sweden ska fokusera 
på 2009-2013.
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Västernorrlands  
och Jämtlands län

Kommunförbunden i  
Västernorrland och Jämtlands län 

På initiativ av Europaforum Norr initierade kom-
munförbunden i Västernorrlands och Jämtlands län 
under hösten 2005 bildandet av en arbetsgrupp med 
representanter från landstingen, länsstyrelserna, 
Mittuniversitetet och näringslivet i syfte att skapa en 
gemensam regional FoU-strategi. Strategin var klar 
april 2007 och heter ”FoU-strategi för Mittsverige”. 

Dokumentet finns på: http://www.y.komforb.se/
Filer/FoU%20strategi/regional_forskningsstrate-
gi_mittsverige%20version%202007-04-25.pdf

Kontaktperson: May Andersson, direktör,  
tel: 070-573 29 14,  
e-post:  may.andersson@y.komforb.se

Syfte
Att lyfta fram ett antal områden som är gemensam-
ma för flera av de regionala aktörerna, och som har 
stor betydelse för framtida utveckling och kan an-
vändas för att stärka regionens möjligheter att att-
rahera forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

I detta ingår att FoU-strategin ska:

fungera som gemensam bild vid extern kommu- }

nikation om regionens prioriterade områden där 
forskning, arbetsliv och olika samhällsorgan sam-
verkar på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Ska 
användas i kommunikation mot externa intres-
senter som till exempel finansiärer och näringsliv.

fungera som en gemensam bild internt i regionen  }

för att stimulera självbilden kring viktiga styr-
keområden där regionen har en framträdande 
position - en bild som ska kunna resultera i att 
olika aktörer agerar från sina olika utgångspunk-
ter men i en gemensam huvudinriktning som 
ytterligare främjar de egna styrkeområdena.

fungera som vägledning och information för  }

prioritering vid beslut om FoU-finansiering.

Strategin ska vidare:

tydliggöra regionens styrkor och behov. }

visa på ett väl fungerande samarbete mellan regio-
nens aktörer.

Strategin måste:

bygga på områden med starka forskningsmiljöer  }

eller tydlig efterfrågan på utveckling av verksam-
heten inom detta område i regionen.

FoU-strategi är inte ett statiskt dokument utan ska 
uppdateras och kompletteras i takt med att nya mil-
jöer växer fram vilka kan generera positiv utveck-
ling i regionen.

Vision
Mittsverige ska bli en stark kunskapsregion i Sve-
rige. Regionen behöver strukturera en gemensam 
strategi för att kunna konkurrera om EU-medel då 
den instansen, liksom fler finansiärer, kräver att 
projekt ska ligga i världsorganisationens strategi 
och profilering. Triple helix-perspektivet betonas 
(samverkan mellan Universitet, näringsliv och of-
fentlig sektor).

Förutsättningar

Samverkan  }

Stor nytta i regionens forskare och deras interna-
tionella nätverk

Kunskapsspridning  }

Avgörande beslut fattas tidigt. Närvaro och lob-
byverksamhet i de organ som bereder forsknings- 
och utvecklingsfrågor.

Kontaktvägar  }

Mellan regionens forskande och utvecklande 
organisationer.

Universiteten deltar i både grund- och tillämpad 
forskning men ska inte delta i ren utveckling av 
verksamheten inom privat- och offentlig verksam-
het.

Slutsats
Forskning och utveckling som bedrivs inom den re-
gionala FoU-strategin måste hålla hög kvalitet och 
vara internationellt erkänd. Strategin ska användas 
för att marknadsföra regionen och locka verksam-
het till regionen. Ett motto bör därför vara att ”vi 
ska bedriva FoU-verksamhet av hög internationell 
kvalitet, till nytta för regionen”.

Övergripande målsättning
Att forskning, arbetsliv och olika samhällsorgan 
ska kunna samverka på ett framgångsrikt sätt så att 
forskning och utveckling får bättre förutsättningar 
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och därmed kan bidra till innovationer och regional 
utveckling i privat och offentlig verksamhet.

I den nationella strategin för regional konkur-
renskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007-2013 betonas betydelsen av samspelet mellan 
FoU, näringsliv och offentlig sektor för att främja ut-
vecklingen av innovativa miljöer och entreprenör-
skap. Det är viktigt att finna metoder som förbättrar 
kunskapsöverföringen mellan särskilt näringslivet 
och universitetet.

Prioriterade områden
De prioriterade områdena har sin grund i dels, re-
geringens betonande i den nationella strategin an-
gående utvecklingsområden med konkurrenskraft 
för de fyra norrlandslänen, dels utvecklingsområ-
den som bedöms ha potential i regionala tillväxt-
program.

FoU-strategin är uppbyggd i matrisform med ett 
antal tematiska teman vilka genomsyras och beri-
kas av horisontella teman.

Tematiska områden:

Distansoberoende tjänster (callcenter m.m.). }

Skog, energi och miljö. }

Turism och upplevelser. }

Hälsa, livskvalitet och idrott. }

De horisontella teman ska genomsyra och berika de 
tematiska områdena och skapa en gemensam hel-
hetssyn av näringslivet och de offentliga aktörernas 
roller och ansvarsområden för utveckling som ger 
god grund för entreprenörskap och innovation:

Kulturarv och historia. }

En lärande region. }

Entreprenörskap och verksamhetsutveckling. }

Ett hållbart samhälle. }

Norrlandstingens  
regionförbund
(Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns lands-
ting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens 
läns landsting)
http://www.norrlandstingen.se/

Kontaktperson: Mats Sjöling, kontaktperson, 
FoU-Centrum, Sundsvall, tel 060-182728,  
e-post: mats.sjoling@lvn.se  

Det finns en forskningsstrategi som heter ”Strategi 
för samverkan kring Forskning och Utveckling bild-
ning, FoUU, i norra sjukvårdsregionen” och daterad 
2008-09-11. Den kan hämtas från: http://www.norr-
landstingen.se/nyhetsbrev_081002_fouustrategi.pdf 

Sammanfattning
Samverkan och nätverksbyggande 

Samverkan med universiteten i regionen  }

Samverkan genom de regionala chefssamråden  }

Samverkan inom omvårdnad och rehabilitering  }

Samverkan genom forskningsanslaget Visare Norr  }

Samverkan kring läkemedelsprövningar  }

Resurser 

Landstingens FoU-anslag är en viktig förutsätt- }

ning för FoUU och gemensam forsk-ningssats-
ning. Landstingen måste satsa på nödvändig 
infrastruktur för FoUU

Nya avtal om regionaliserad läkarutbildning och  }

ökad medfinansiering från lands-tingen av ALF-
forskningsanslaget

Visare Norr-anslaget utvecklas för att ytterligare  }

stimulera nätverksbyggande i regionen

TUA-forskningsanslaget görs på sikt tillgängligt  }

för tandläkare i hela regionen med medfinansie-
ring från landstingen

Satsning på särskilda områden 

Program för adjungerade lärartjänster och aka- }

demisk kompetensutveckling 

Regional kurs- och konferensverksamhet inom  }

FoU 
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Satsning på  } särskilda forsknings- och problem-
områden 

Kunskapsspridning 

Stödstrukturer för kunskapsbaserad vård  }

Förbättrad information och återföring från pågå- }

ende och avslutade FoU-projekt samt gemensam 
Norrlandsportal 

Utgångspunkter för FoUU-samverkan  
i norra sjukvårdsregionen 
Enligt förbundsordningen är Norrlandstingens 
regionförbund ett samverkansorgan i norra sjuk-
vårdsregionen i syfte att tillvarata och utveckla 
gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, 
utbildning och forskning och därmed sammanhäng-
ande verksamheter. Inom folkhälsoområdet betonas 
strategier för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norr-
landsperspektiv. Regionförbundet har givits befo-
genheter att avtala om riks- och regionsjukvård, om 
nyttjande av ALF-medlen, praktik och handledning 
och forskning utifrån ett behovs- och befolknings-
perspektiv. 

Inriktningen av FoUU-strategin för hälso- och 
sjukvård i norra sjukvårdsregionen påverkas av tidi-
gare beslutad inriktning för FoUU-rådet och pågå-
ende nationella utredningar. Hälso- och sjukvårds-
lagens § 26b reglerar dels landstingens skyldighet 
att medverka vid finansiering, planering och ge-
nomförande av klinisk forskning, dels landstingens 
skyldighet att samverka med varandra samt med be-
rörda universitet och högskolor. Förändringar i regi-
onindelningen från 2011utifrån ansvarsutredningens 
förslag har inte tagits upp här utan måste bli föremål 
för fortsatt övervägande under 2009 och 2010. 

Strategin för FoUU-samverkan i norra sjukvårds-
regionen för 2008-2010 föreslås omfatta följande 
områden: 
A) Gemensamma uppdrag, B) Samverkan och nät-
verksbyggande, C) Resurser, D) Satsning på särskil-
da områden, E) Kunskapsspridning 

A. Gemensamma uppdrag 
De gemensamma uppdragen för Norrlandstingen 
gäller särskilt 

1) Utveckla Norrlands universitetssjukhus som re-
gionalt centrum för högspecialiserad vård, forsk-
ning, utveckling och utbildning. 

2) Regionaliserad läkarutbildning 

Läkarutbildningen har varit och kommer fortsatt 
att vara ett av de starkast sammanhållande kitten 
för sammanhållning och av stor betydelse för läkar-
försörjning i den norra sjukvårdsregionen. Samver-
kan och aktiv medverkan från regionlandstingen är 
en förutsättning för att den utökade och regionali-
serade läkarutbildningen ska kunna genomföras. 

3)Vårdutbildningar vid universiteten i regionen 

Samverkan kring vårdutbildningar vid regionuni-
versiteten om behov, planering och samordning av 
vårdutbildningar sker enligt det regionala avtalet 
om verksamhetsförlagd utbildning, praktik. 

4) Regionens behov av utbildade forskare för hälso- 
och sjukvårdens fortsatta utveckling. 

För att säkra landstingens behov av aktiva forskare 
behövs gemensamma insatser i form av utbildning, 
finansiering och andra stimulansåtgärder.

5) Insatser för införande i hälso- och sjukvården av 
kunskaper från FoU och nationella kunskapsun-
derlag. 

Det är viktigt att resultaten från FoU tas till vara och 
implementeras i hälso- och sjukvården. Utveckling 
genom förbättringsarbete, öppna jämförelser m.m. 
ska också tas till vara i regionen. De nationella kun-
skapsunderlagen från bl a Socialstyrelsen och SBU 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering) ökar 
och har visat på värdet av regional samverkan kring 
ett ordnat införande. Det gäller också kunskaper 
från FoU som behöver samordnas genom regionala 
vårdprogram och riktlinjer. 

6) En god utbildningsmiljö för klinisk och verksam-
hetsförlagd utbildning av vårdpersonal. 

Det nya regionala avtalet om verksamhetsförlagd 
utbildning visar på värdet av gemensamma åtaganden 
för regionlandstingen i samverkan med regionuni-
versiteten. 

B. Samverkan och nätverksbyggande 
Samverkan är ett nyckelbegrepp inom forskning 
och utveckling. För att bli framgångsrik krävs för-
måga att samverka och hämta kunskap, både lokalt 
och globalt, i stället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. 
Forskning är till sin natur gränsöverskridande och 
bedrivs nästan uteslutande i nätverk bestående 
individer från olika sektorer, regioner och länder. 
Extern samverkan för regionens forskare är därför 
viktig och skall uppmuntras. 
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1) Samverkan med universiteten i regionen 

En utökad samverkan behövs mellan Norrlands-
tingen och regionuniversiteten Mittuniversitetet, 
Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet. 
Det nya regionala avtalet om verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU, är ett viktigt strategiskt dokument 
för en utvecklad samverkan. Det gäller även ALF- 
och TUA-avtalen som genom utökade läkar- och 
tandläkarutbildningar kan komma att utvecklas un-
der de kommande åren. 

2) Samverkan genom de regionala chefssamråden 

Samverkan måste utökas mellan regionförbundets 
FoUU-råd och de regionala medicinska chefssam-
råden. De regionala medicinska chefssamråden, har 
hittills mest arbetat med rollfördelning, dimensio-
nering av vård och läkartjänster samt specialistut-
bildningar inom sitt område. Med ansvar för regio-
nala vårdprogram bör de bli en knutpunkt för den 
regionala samordningen av klinisk forskning inom 
det egna medicinska området. Chefssamråden har 
också ett ansvar för att värdera nya metoder och 
kunskaper för införande i vården. 

3) Samverkan inom omvårdnad och rehabilitering 

Samverkan måste också utvecklas inom omvård-
nads- och rehabiliteringsområdet. Regionala sam-
rådsgrupper etableras. 

4) Samverkan genom forskningsanslaget Visare Norr 

Visare Norr anslagets huvudsyfte är att stimulera 
forskning i samverkan mellan anställda i Norrlands-
tingen och universiteten i norra sjukvårdsregionen 
och härigenom bidra till utvecklingen av en effektiv 
hälso- och sjukvård genom spridning och tillämp-
ning av vetenskapliga rön en hög kvalitet i utbild-
ningen av vårdpersonal för Norrlandstingen 

5) Samverkan kring läkemedelsprövningar 

Det är problem med att hitta former och finansie-
ring för att genomföra läkemedelsprövningar och 
uppföljningar. Det gäller de s k fas III och fas IV 
prövningar/uppföljningar. Formerna för samarbete 
med läkemedelsindustrin behöver utvecklas. Upp-
följningar där läkemedelsindustrin inte är intres-
serad av medverkan kan lösas i samverkan regionalt 
och nationellt.  Formerna för regionalt stöd till läke-
medelsprövningar i regionen bör närmare övervä-
gas när resultaten av den nationella åtgärdsplanen 
för den kliniska forskningen och läkemedelspröv-
ningar föreligger 2009. 

C. Resurser 
För att regionen ska kunna konkurrera på nationell 
och internationell nivå måste landstingen medverka 
och samverka med gemensamma ekonomiska forsk-
ningssatsningar. 

1) Landstingens FoU-anslag kommer även i framti-
den att vara en viktig förutsättning för FoU och en 
gemensam forskningssatsning. Landstingen mås-
te satsa på nödvändig infrastruktur för forskning 
och utveckling 

2) Nya avtal om regionaliserad läkarutbildning som 
ger nytt innehåll åt ALF-avtalet och där en ökad 
medfinansiering från landstingen av ALF-forsk-
ningsanslaget kan vara en delkomponent 

3) Visare Norranslaget bibehålls och utvecklas ytter-
ligare för att ytterligare stimulera nätverksbyggan-
de i regionen. Förutsättningarna för administrativ 
samordning av Visare Norr med ALF-forsknings-
anslaget och på sikt TUA-forskningsanslaget bör 
prövas med gemensamma ansöknings-, uppfölj-
nings- och informations-/kunskapsspridningsru-
tiner. Även förutsättningarna att administrativt 
samordna landstingens FoU-anslag bör prövas. 

4) På sikt bör TUA-forskningsanslaget göras till-
gängligt även för tandläkare ute i regionen med 
medfinansiering från landstingen. Härigenom 
stöds såväl en utökad tandläkarutbildning som 
odontologisk forskning i regionen. 

D. Satsning på särskilda områden 
Det gäller att ta vara på de särskilda och speciella 
förutsättningarna för FoUU i Norr-landstingen. Det 
kan vara: 

1) Initiera program för adjungerade lärartjänster 
och akademisk kompetensutveckling. Detta syf-
tar till att få fram såväl docentkompetenta hand-
ledare som adjungerade professorer, lektorer och 
adjunkter inom Norrlandstingen. Landstingen 
ska på ett strukturerat sätt ge medarbetare med 
vård- eller rehabiliteringsinriktade utbildningar 
goda förutsättningar att meritera sig akademiskt 
för att göra det möjligt att uppnå kraven på hand-
ledarkompetens i VFU-avtalet.

2) Initiera och stödja en regional kurs- och konfe-
rensverksamhet inom FoU. Anordnandet av re-
gionala forskarutbildningskurser sker i samarbete 
med regionuniversiteten. Även bildande av regio-
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nala forskarskolor vid universiteten bör utredas. 
Dock måste kvaliteten säkerställas och konkurrens 
undvikas 

3) Satsning på särskilda områden som t ex folkhälsa, 
forskning om Norrländska sjukdomar eller vissa 
problemområden som vård i glesbygd och arbete 
under extrema temperaturförhållanden som sträng 
kyla. 

E. Kunskapsspridning 
Det finns två huvudsyften med kunskapsspridning-
en av forsknings- och utvecklingsrön. Dels för att 
kunna införa och få genomslag för nya metoder och 
kunskaper, dels för att berörda forskare och besluts-
fattare ska vara informerade om den forskning som 
pågår och som slutförts. Följande insatser bör göras 
gemensamt för regionen:

1) Skapa stödstrukturer för kunskapsbaserad vård 
genom bl a utbildning i Evidensbaserad vård, 
EBV.

2) Förbättrad information och återföring från pågå-
ende och avslutade FoU-projekt i form av en ge-
mensam Norrlandsportal som i sin tur kan anslu-
tas till nationella portaler.

Västmanlands län

Landstinget Västmanland 
Västmanlands Kommuner och Landsting

Kontaktperson: Jerzy Leppert, chef, Centrum för 
klinisk forskning, tel: 021-17 58 01, 
e-post: jerzy.leppert@ltv.se

Landstinget har Centrum för klinisk forskning 
(CKF) och en strategi för deras arbete, men därutö-
ver finns det inte några sammanhållna strategier för 
vare sig landstinget Västmanland eller Västman-
lands Kommuner och Landsting ((VKL). VKL är 
en ideell förening som består av länets kommuner 
samt Landstinget Västmanland. VKL är en service- 
och intresseorganisation för kommunerna och 
landstinget, se www.vkl.se.



FoU i landsting, regioner och regionförbund – Delrapport fyra från IKA-projektet 53

Västra Götalandsregionen
Kontaktperson: Helena L Nilsson, chef, enheten 
forskning och utveckling, tel: 031-63 09 18,  
mobil 070-6630918,  
e-post: helena.l.nilsson@vgregion.se. 

Västra Götalandsregionen har en forskningsstrategi 
som heter

FoU för tillväxt i Västra Götaland 
En kartläggning av regionens forsknings- & utveck-
lingskompetens i relation till EU:s sjunde rampro-
gram för forskning, teknisk utveckling & demonstra-
tion 2007-2013

Inklusive 
Åtgärder FoU för Tillväxt i Västra Götaland 2007.

Strategin återfinns in extenso på:
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/
regionutveckling/forskning%20och%20utveck-
ling/FoU_f%c3%b6r_tillv%c3%a4xt_i_V%c3%a4st
raG%c3%b6taland_ver_0708.pdf 

Syfte och mål
Västra Götalandsregionen avsåg göra en satsning 
i ett antal inledande åtgärder under 2007 för FoU 
för Tillväxt. Dess syfte var att skapa förutsättningar 
för att öka regionala FoU-aktörers engagemang och 
delaktighet i nationella och europeiska program och 
partnerskap. Genom en kraftfull regional satsning 
kan Västra Götalands möjligheter att attrahera en 
större andel av de nationella och europeiska forsk-
nings- och utvecklingsresurserna förbättras. Förut-
sättningarna för fler utvecklingssamarbeten med eu-
ropeiska regioner och partners genom EU:s program 
ökar. Med fler nationella och europeiska partnerskap 
stärks innovations- och konkurrenskraften, förnyel-
se och tillväxt i Västra Götaland, Sverige och Europa.

Regionutvecklingsnämnden beslöt den 2 februari 
2007 att avsätta en ram om 15 miljoner kronor för 
2007, utöver de medel som regionstyrelsen anslagit 
till FoU från budgetöverskott 2006. Sammanlagt 
omfattar resurserna för FoU, under 2007, 25 miljo-
ner kronor. Åtgärderna skulle ses som ett första steg 
i en stark regional satsning på FoU, som framöver 
kommer att kräva betydligt större resurser än före-
slagen budget.

Målsättningen för Västra Götalandsregionens in-
satser på området är att:

fler företag inom regionens tillväxtområden är  }

delaktiga i europeiska partnerskap och EU:s 

program jämfört med tidigare. I samarbeten 
med europeiska partners har de utvecklat sina 
produkter/tjänster och marknader och på så sätt 
stärkt företagens innovationsförmåga, konkur-
renskraft och tillväxttakt.

västsvenska starka forsknings- och utvecklings- }

miljöer vid akademi, forskningsinstitut och 
företag har stärkt sin nationella och interna-
tionella konkurrenskraft. De har attraherat fler 
europeiska och internationella partnerskap än 
tidigare. På så sätt har dessa stärkt sin kunskaps-
bas i regionen, sin attraktionskraft för nödvändig 
forsknings- och utvecklingskompetens samt sin 
förmåga att knyta till sig resurser från internatio-
nella källor.

de nationella och internationella FoU-resurserna  }

som regionen kanaliserar genom partnerskap 
utnyttjas mer effektivt.

regionens FoU-aktörer ges förutsättningar att i  }

högre grad än tidigare påverka inriktningen på 
nationella och europeiska program för forskning 
och utveckling.

Åtgärder FoU för Tillväxt i Västra Götaland 2007
Västra Götalandsregionens åtgärder omfattar:

Ansökningsfinansiering }

Projektfinansiering }

Förstärkning av kompetens }

Informationsinsatser }

Fora för dialog }

Ansökningsfinansiering
Regionen kommer att underlätta framtagandet 
av projektansökningar inriktade främst till EU-
program. För att konstellationer av företag och 
FoU-aktörer som har en bärande forsknings- och 
utvecklingsidé skall kunna skapa partnerskap med 
goda förutsättningar och konkurrera framgångs-
rikt om anslagen i EU:s ramprogram, behövs det 
professionellt framtagna ansökningar. Regionen 
kommer att med hjälp av internationell, nationell 
och regional expertkompetens stödja planering, 
ansökning och kontraktsförhandling kring ansök-
ningar till EU:s ramprogram, för koordinerande 
företag (främst små och medelstora företag) och 
forskningsaktörer.
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Projektfinansiering
Medfinansiering av konkreta FoU-projekt i samar-
bete mellan mindre och större företag, akademi och 
forskningsinstitut riktas främst till dem som iden-
tifieras i prioriterade klusternätverk och delregio-
nala plattformar/noder för företagsnära forskning, 
utveckling och demonstration.

De plattformar för företagsnära forskning, ut-
veckling och demonstration som regionen medver-
kat till att bygga upp, har en central roll i det fort-
satta utvecklingsarbetet. Lindholmen Science Park 
och Innovatum Trollhättan är redan väl etablerade 
medan Espira i Borås är under uppbyggnad. I Sköv-
de finns det långt gående planer på en utökad sats-
ning i samarbete mellan näringslivet och högskolan. 
Det finns här viktiga byggstenar i form av Gothia 
Science Park, IUC Trä i Tibro, Industriellt Distrikt 
Skaraborg m.fl. som kan ingå i den nya sammanhåll-
na satsningen. Det stärker i hög grad utvecklingsar-
betet om varje delregion har en nod som kan vara 
företagens kontaktyta inom en rad olika program 
och initiativ.

Inom den breda basen av FoU i regionen deltar 
aktörerna i många konstellationer, samarbeten och 
utvecklingsinitiativ som ofta sker tvärs över sek-
torer. Bransch- och forskningsområdens gränser 
luckras upp alltmer och forskningsprogrammen är 
idag i många fall tvärsektoriella. En ökad samverkan 
mellan klustren är motiverad just med tanke på att 
utvecklingspotentialen i gränserna mellan FoU-
områden och sektorer. Dessutom är de nationella 
forskningsprogrammen ofta är tvärsektoriella. En 
fördjupning av kartläggningen av pågående forsk-
ning och utveckling i Västra Götaland kan spela en 
viktig roll för regionens klusternätverk och delre-
gionala plattformar/noder och för möjligheten att 
utvecklingspotentialen kan utnyttjas ännu mer ef-
fektivt. Företagen, forskningsaktörerna, kommu-
nerna och andra representanter för samhället får ett 
verktyg för att stärka samarbetet inom respektive 
kluster. Västra Götalandsregionen har för avsikt att 
tillsammans med de fyra delregionerna vara aktiva i 
ett utvecklingsarbete för ökad klustersamverkan.

Kompetensförstärkning
För att kunna dra nytta av de nationella och inter-
nationella forskningsprogrammen behövs särskilda 
resurser och kompetenser inom prioriterade klus-
ternätverk och delregionala plattformar/noder. 
Därför kommer Västra Götalandsregionen finan-
siera förstärkning av personresurser med relevant 
kompetens som fokuserat sprider information, 
identifierar FoUprojekt, underlättar möjliga part-

nerskap, samt koordinerar ansöknings- och pro-
jektfaser. Genom denna förstärkning ges noderna 
och klusternätverken också större möjlighet att 
samverka.

Västra Götalandsregionen avser även att initiera 
och stödja ett nätverk för operativa projektledare 
och koordinatorer, som skall syfta till att förstärka 
den samlade västsvenska EUkompetensen, under-
lätta kunskapsutbyte samt även bidra till att identi-
fiera betydelsefulla nätverk i EU:s institutioner.

Informationsspridning
Samordningen av olika informationskanaler ef-
fektiviserar informationsspridning och kommu-
nikation av nationella och europeiska program till 
forskare och företag. Det handlar främst om regio-
nala kontaktpersoner för EU:s ramprogram (RCP 
Regional Contact Points) knutna till VINNOVA:s av-
delning Europaprogrammen, EIC Euro Info Center 
vid Business Region Göteborg samt nätverket News 
som samlar universiteten, högskolornas och forsk-
ningsinstituten rådgivare kring EU/FoU-frågor i 
regionen. EIC har en viktig roll att stödja små och 
medelstora företag med information och rådgivning 
kring möjligheter till stöd i EU och kontakt med eu-
ropeiska marknader.

Västra Götalandsregionen har utvecklat pro-
grammet Industriell Dynamik för att förmedla ut-
vecklingsinsatser till små och medelstora företag 
inom den industriella sektorn. Regionen finansierar 
en uppsökande verksamhet för att företagen skall 
få hjälp med att snabbt belysa sina utvecklingsbe-
hov och att få information om de kompetenser som 
högskolorna och forskningsinstituten kan erbjuda. 
Ambitionen är att bygga upp en långsiktig relation 
med service till företagen som är väl känd och som 
tillgodoser behoven på ett kostnadseffektivt sätt. 
Industriell Dynamik är en lämplig väg att informera 
företagen om EU:s ramprogram både individuellt 
och i grupper som samlas kring specifika teman.

Fora för dialog
FoU-kartläggningen som presenteras här under-
stryker det faktum att det i regionen finns det myck-
et starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom 
akademi, forskningsinstitut och näringsliv. De har 
klara paralleller med prioriterade områden på både 
nationell och europeisk nivå.

Västra Götalandsregionens kartläggningsini-
tiativ innebär början av en process som successivt 
skall förstärka FoU-miljöerna och involvera allt fler 
parter i ett fruktbart samarbete. Regionen kommer 
därför att fördjupa och utvidga dialogen som inletts 
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under hösten med målet att åstadkomma en mer 
systematisk diskussion mellan regionala aktörer, 
universitet, högskolor, forskningsinstitut och före-
tag kring samverkan inom prioriterade forsknings- 
och utvecklingsområden under specifika teman. 

Som ett led i regionens satsning på FoU-frågor 
har Regionstyrelsen tillsatt en beredningsgrupp för 
FoU-frågor. 

Örebro län

Örebro Läns Landsting

Kontaktperson: Lars Norgren, forskningschef på 
forskningskansliet, tel: 019-602 70 00, 
e-post: fou@orebroll.se.

Örebro läns landsting har en forskningsstrategi som 
heter

Forskningsförankra vården, Vårdförankra forsk-
ningen. Örebro läns landstings strategi för forskning 
och utbildning 2005-2009

Strategin återfinns på:
http://www.orebroll.se/upload/OLL/Forskning/
Dokument/Forskningsstrategi.pdf

Sammanfattning
Sedan lång tid tillbaka finns en forsknings- och ut-
bildningstradition inom Örebro läns landsting – 
ÖLL. Under senare år har denna förstärkts genom 
tillkomst av universitetssjukhuset och universite-
tet. I denna forskningsstrategi för åren 2005-9 be-
skriver forskningsnämnden landstingets fortsatta 
satsning på forskning och akademisk utbildning.

Deras vision kan formuleras i orden:

Forskningsförankra vården

Vårdförankra forskningen

Det innebär att i framtiden skall all forskning och 
utbildning i Örebro läns landsting kännetecknas av 
att:

Den är klinisk och patientnära med hög relevans  }

för ÖLL.

ÖLL samarbetar med Örebro universitet och  }

med länets kommuner för att stärka den medi-
cinska forskningen och utbildningen samt stärka 
utvecklingen i regionen.

Forskare finansierade av ÖLL har en klinisk för- }

ankring och är kliniskt verksamma.

Ett mångvetenskapligt synsätt tillämpas och att  }

etik och genusperspektiv är självklara inslag i 
forskningen.

Ett evidensbaserat arbetssätt tillämpas i all  }

hälso- och sjukvård inom landstinget.
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För att uppfylla visionen arbetar vi med ett antal 
prioriterade forskningsområden:
bassjukvård, högspecialiserad sjukvård, den samtida 
ohälsan samt evidensbaserad vård. 

I samarbete med Örebro universitet arbetar vi för 
att etablera läkarutbildning i Örebro och för
att stärka landstingets engagemang i den akademis-
ka utbildningen.

Strategin beskriver också behovet av en sam-
manhållen forskningsverksamhet i landstinget som 
utgår från medborgarnas behov och ser landstinget 
och länet som en enhet.

Särskilda satsningar under de kommande åren är 
ett ökat arbete för jämställdhet i forskningen och 
för ett genusmedicinskt perspektiv. Ett antal starka 
forskningsmiljöer bör byggas upp och yngre fors-
kare stimuleras till fortsatt forskningsengagemang. 
Forskningens betydelse i landstingets alla verksam-
hetsled betonas.

Profil
Den medicinska forskningen inom Örebro läns 
landsting skall fortsatt vara klinisk och patientnära. 
Det kliniska angreppssättet leder till att frågeställ-
ningar och metoder spänner över specialitets- och 
yrkesgränser. Skilda kompetenser kan berika varan-
dra i denna forskning.

Klinisk och patientnära syftar inte enbart på 
den medicinska sjukvården utan innebär att forsk-
ningen i landstinget fokuserar på befolkningens 
behov av hälsa och välfärd. De forskare som finan-
sieras av landstinget bör vara kliniskt förankrade. 
Med det menas att de inte bör verka fristående från 
landstingets verksamhetsområden utan hämta sina 
frågeställningar ur och avlämna sina resultat till 
verksamheten, vare sig det handlar om medicinsk 
forskning, handikappforskning eller folkhälsove-
tenskap. När tillgång till grundforskningsresurser 
behövs sker det genom samarbete med etablerade 
och bärkraftiga forskarmiljöer vid Örebro universi-
tet eller andra universitet.

Prioriterade forskningsområden

Bassjukvård
Åtgärder:

Medverka i etablering av forskarskolor i klinisk  }

patientnära forskning och vård-värdeomsorg vid 
Örebro universitet.

Medverka vid etablering och utveckling av  }

forskarutbildningskurser inom det medicinska 

vetenskapsområdet vid Örebro universitet.

Tillskapa särskilda forskningsanslag för ÖLL- }

anställda avsedda för tvärprofessionell forskning 
inom bassjukvård.

Tillse att kunskap om forskning från bassjukvård  }

sprids till anställda i hälso- och sjukvården.

Högspecialiserad sjukvård
Åtgärd:

Inrätta tidsbegränsade tjänster som forsknings- }

ledare med handledarkompetens och handleda-
rerfarenhet inom den högspecialiserade vården. 
Tjänsterna skall kombinera handledarskap och 
egen forskning med klinisk tjänstgöring och ha 
ett tydligt uppdrag att stärka forskningen, inklu-
sive den mångvetenskapliga forskningen, inom 
den högspecialiserade vården.

Den samtidiga ohälsan
Åtgärder:

Etablera ett forskningsprogram tillsammans med  }

Örebro universitet och kommunerna i länet vad 
gäller samtidens ohälsa.

Etablera en gemensam forskningsledarfunktion  }

inom området.

Tillse att forskningsmedel avsätts för mångveten- }

skapliga projekt som syftar till att öka kunskapen 
om samtidens ohälsa.

Evidensbaserad sjukvård- forskning,  
utveckling och utvärdering
Åtgärder:

Stärka CAMTÖ ( } Centrum för utvärdering av 
medicinska metoder) i dess arbete att sprida 
forskningsresultat till hälso- och sjukvården.

Etablera möjligheter till forsknings- och utveck- }

lingsprojekt med anknytning till evidensbaserad 
medicin som både kan ingå i en forskarutbildning 
men även vara fristående projekt.

Utbildning
Åtgärder:

Genomföra fortsatt satsning på etablering och  }

uppbyggnad av medicinskt vetenskapsområde 
vid Örebro universitet.
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Arbeta för att läkarutbildningen i Örebro eta- }

bleras och bygger på de principer som beskrivs i 
ansökan om examensrätt.

Tillse att en enhetlig modell för den verksam- }

hetsförlagda utbildningen inrättas för alla 
landstingets verksamheter och utbildnings-
samordnare. Modellen skall reglera villkoren för 
den verksamhetsförlagda utbildningen och vara 
kvalitetshöjande.

Skapa mötesplatser
Då universitetet och ÖLL har gemensamma intres-
sen i utvecklingen av det medicinska vetenskaps-
området bör mötesplatser på olika nivåer skapas. 
Idag finns den medicinska sektionsnämnden med 
företrädare för universitet, ÖLL och kommuner. 
Mellan universitet, ÖLL och kommuner finns också 
gemensamma intressen inom medicin och vård. 
Dessa frågor bör utvecklas ytterligare.

Åtgärder:

Tillse att ett gemensamt mötesforum för univer- }

sitetsledning och landstingsledning skapas.

Tillse att ett gemensamt mötesforum för perso- }

nalansvariga i ÖLL och universitetet skapas.

Tillse att ett gemensamt FoU-råd från universite- }

tet, ÖLL och länets kommuner skapas.

Forskningsinriktning
Fokus för forskningsverksamheten inom ÖLL är 
den är kliniska patientnära forskningen. Det är en 
forskning som berör problem i den kliniska varda-
gen och innefattar även t ex laborativ forskning, 
epidemiologi och statistik. ÖLL finansierar inte 
grundforskning i egentlig mening.

Klinisk forskning i förändring
Redan 1998 varnade Medicinska forskningsrådet 
i sin skrift Den kliniska forskningens kris och pris 
för svårigheter att behålla den höga nivån i Sverige 
vad gäller klinisk forskning. Allt färre läkare del-
tar i forskning och inom landet ses också totalt en 
nedgång i aktivitet och rekrytering till den kliniska 
forskningen. Däremot är det allt fler som inte har 
medicinsk eller vårdutbildning som disputerar 
inom det medicinska vetenskapsområdet vilket är 
positivt om det inte sker på bekostnad av den kli-
niska forskningen. Ett annat problem är att åldern 
bland dem som disputerar har höjts varför den fort-
satta forskarkarriären kan bli begränsad.

Finansiering av medicinsk forskning – allmänt
Finansieringen av den medicinska forskningen 
sker idag i Sverige dels med statliga medel till uni-
versitet med medicinska fakulteter med läkarut-
bildning, dels från landstingen (i huvudsak de med 
medicinsk fakultet vid det egna universitetet) och 
dels med externa medel. Den statliga finansieringen 
har minskat i betydelse och en allt större del av den 
medicinska forskningen finansieras idag via externa 
medel. Detta leder till en mycket hård konkurrens 
om externa medel som ofta ges under kort tid, vilket 
skapar osäkerhet för kontinuiteten för forskargrup-
pen. Aktiviteter pågår nationellt för att stärka finan-
sieringen till forskningen vid de medicinska fakul-
teterna och öka långsiktigheten i satsningarna.

Finansiering av forskning i ÖLL
Idag avsätter ÖLL ca 70 miljoner kr till forskning 
varje år. Dessa fördelas till Universitetssjukhuset, 
Primärvård inkl Forum Äldre, Psykiatri/Habilite-
ring och Tandvård. I anslagen till Universitetssjuk-
huset ligger de forskningsmedel som också används 
landstingsövergripande, t ex CAMTÖ, forskningstid 
från forskningskommittén, COV (Centrum för Om-
vårdnadsvetenskap), Kvinnersta (forskningsverk-
samheten vid Kvinnerstaskolan som fram för allt är 
inriktad på ekologisk odling) etc. 

Utöver ovan uppräknade anslag går särskilda 
medel till Örebro universitet för uppbyggnad av det 
medicinska vetenskapsområdet. Dessutom anslås 
medel till bl.a. forskning inom medicinsk teknik.

Forskningssamverkan i övrigt
Forskningen är en nationell och internationell an-
gelägenhet. Ett flertal forskargrupper inom ÖLL 
har utöver sitt nationella samarbete även ett inter-
nationellt samarbete med olika forskargrupper ut-
omlands. För att kunna bedriva framgångsrik forsk-
ning krävs både ett nationellt och internationellt 
kontaktnät och samarbete.

Regionförbundet Örebro

Kontaktperson: Magnus Persson, regiondirektör, 
tel: 019-602 63 36, mobil: 070-525 71 58,  
e-post: magnus.persson@regionorebro.se 

Regionförbundet Örebro startade år 2007 en process 
med att få fram en strategi för regionens utveckling. 
Ett arbete som pågick 2007–2009 i dialog med mer 
än 800 personer från kommuner, landstinget, nä-
ringsliv, ideell sektor och berörda statliga myndighe-
ter. Arbetet ledde fram till följande dokument:



Bilaga. foU-strategier länsvis

FoU i landsting, regioner och regionförbund – Delrapport fyra från IKA-projektet58

The Heart of Sweden – en pulserande region med 
bästa läget. Regional utvecklingsstrategi för Örebro-
regionen 2010–2025. Dialogremiss juni 2009

Dokumentet återfinns på:
http://www.regionorebro.se/download/18.3bd692
b4121b0cc24e2800010590/RUS_remissutgava.pdf
I dokumentet finns det ett förslag till forsknings-
strategi vilken återges nedan
 
Akademiska miljöer i europeisk toppklass
Regioner och städer med universitet växer snabbare 
än andra. Örebro universitet och universitetssjuk-
huset – men också andra delar av Örebro läns lands-
ting – inkluderar flera delmiljöer som var och en 
är av strategiskt intresse för regionen. För att bara 
nämna några exempel på sådana delmiljöer: Cam-
pus Alfred Nobel i Karlskoga, Handelshögskolan, 
Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem 
(AASS) och Campus Grythyttan.

Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem 
(AASS) har på kort tid, under ledning av Dimiter 
Driankov, enligt oberoende utvärderingar blivit de-
finierade som en ledande forskningsmiljö i Europa 
kring robotik. Bara under de senaste 6 åren mer än 
70 miljoner kronor investerats i form av externa 
medel; hälften från företag och hälften från främst 
KK-stiftelsen.

Det är i både de akademiska miljöernas och re-
gionens intresse att sådana miljöer blir starka euro-
peiska spelare. Örebro universitet är ett av Sveriges 
snabbast växande lärosäten, men ännu har det en bit 
kvar till toppskiktet på internationella ranknings-
listor. Konkurrenstrycket i akademins värld hård-
nar och liksom regioner behöver sina universitet så 
behöver universiteten back-up från sin respektive 
region. Målet är att stärka de akademiska miljöer-
nas internationella konkurrenskraft och dessutom 
bidra till att göra det naturligt att både samverka 
och samproducera med dessa miljöer.

Den första strategin är att stimulera fler unga att  }

välja Örebro universitet bl.a. genom att säker-
ställa att studenterna har en bra studiemiljö och 
slå fast och utveckla bostadsgarantin. Exempel på 
viktiga verktyg är universitetsstadsrådet.

Den andra strategin är fördjupa dialogen mellan  }

Örebro universitet och regionen om priorite-
ringar, fokuseringar och samverkan som gynnar 
alla parter. Det ansluter till Örebro universitets 
forskningsstrategi: ”Den tillämpade, innova-
tionsorienterade forskningen och

utvecklingsaktiviteten ska uppvisa sådan kvalitet 

och relevans att den anses ha stor betydelse för nä-
ringsliv, offentlig verksamhet och det civila samhället.

Den tredje strategin är att stärka den medicinska  }

forskningen och fortsätta arbetet med att realise-
ra en väl profilerad och relevant läkarutbildning.

Den fjärde strategin är att stödja de akademiska  }

miljöernas strävan mot internationell akademisk 
excellens. En förutsättning för värdefull sam-
verkan är att universitetsmiljöerna utvecklar sin 
unika kompetens, d.v.s. att de förutom samverkan 
också bereds möjlighet att odla sina kärnkompe-
tenser – inte minst rent akademiska ambitioner 
– i lugn och ro. Regionen stödjer den forsknings- 
och utbildningsstrategi som Örebro universitet 
fastslog i början av 2009 och som gäller för perio-
den 2010–2012.

Det finns en stark koppling mellan målet Akade-
miska miljöer i europeisk topplass och målet Kors-
befruktning av perspektiv (inom temat Mångfald). 
Eftersom ingen region kan täcka in alla tänkbara 
kunskapsområden bör man fundera på vilka typer 
av områden – vilken typ av mångfald – vi bör stimu-
lera i vår region. Det är viktigt för regionen att skapa 
ett antal internationellt ledande forskningsmiljöer 
inom t.ex. universitetet eller universitetssjukhuset. 
Lika viktigt är att ha en bred bas, d.v.s. en mångfald 
av områden som är föremål för forskning, utan att 
de därmed behöver vara spetsar i ett internationellt 
perspektiv. Skälet är att det krävs en egen forsk-
ningsbas för att fånga in kunskap från annat håll 
(s.k. knowledge transfer).
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Östergötlands län

Landstinget i Östergötland

Kontaktperson: Nina Nelson, chefläkare FoU-frågor, 
e-post: nina.nelson@lio.se

Det finns en forskningspolicy som heter: 

”LANDSTINGSÖVERGRIPANDE FoU –POLICY” 

Dokumentet är från 2001-11-12 och uppdaterad 
2008-03-07 av FoUU-gruppen, ledningsstaben. Do-
kumentet återfinns in extenso på:
http://www.lio.se/upload/62029/FoU%20poli-
cy%20uppdaterad%202008.pdf

Nedan följer ett utdrag ur policyn 

Ställningstaganden
Det är inledningsvis angeläget att definiera Lands-
tingets ansvar inom det breda forsknings- och ut-
vecklingsfältet. Ett förtydligande är nödvändigt 
för att det ska vara möjligt att finna ett fokus för de 
landstingsövergripande ställningstaganden, som 
främst tar sig uttryck i Landstingsfullmäktiges tre-
årsbudget och Landstingsstyrelsens handlingsplan, 
men även i detta dokument. 

Framgångsfaktorerna som är kopplade till stra-
tegin Forskning och utbildning som stödjer verksam-
hets- och kvalitetsutveckling, är dels aktiv klinisk 
forskning och dels att Universitetssjukhuset i Lin-
köping ska vara ett centrum för forskning och ut-
veckling för hela sjukvårdsregionen.

 
Fokus för Landstingets FoU 
Landstinget skall fokusera sitt engagemang på FoU 
som stödjer Landstinget i sin roll som huvudman för 
hälso- och sjukvård, som ägare/arbetsgivare och som 
regional aktör. 

Ovanstående innebär att Landstinget skall kunna 
ställa krav på verksamhetsrelevans och tilllämpbar-
het, när det gäller den Forskning/FoU man stödjer. 
Detta innebär i sig ett tydliggörande av rollfördel-
ningen mellan den akademiska forskningen och 
Landstingets engagemang. Det hindrar inte – utan 
bör snarare underlätta - en fortsättning och en vida-
reutveckling av samverkan mellan Landstinget och 
Universitetet, liksom med andra aktörer. 

Styrning av FoU mot prioriterade verksamheter 
Landstingsledningens förmåga till styrning av en 
stor och vittomfattande verksamhet, visar sig fram-

förallt i förmågan att få genomslag för de långsiktiga 
prioriteringar som har stöd i nationella och lokala 
politiska prioriteringsbeslut. FoU-verksamhetens 
resultat kan och skall utnyttjas som kunskapsun-
derlag i den landstingsövergripande styrprocessen. 

FoU-resurser skall styras mot prioriterade behov, 
problemområden och grupper. 

FoU en möjlighet för flera 
FoU skall såväl bidra till att utveckla hälso- och sjuk-
vården, som till att skapa intressanta och attraktiva 
arbetsplatser och arbetsinnehåll. Detta förutsätter 
dock att fler medarbetare än idag, ur i princip alla 
vårdens yrkeskategorier, ges möjlighet att delta på 
olika sätt. Ett aktivt deltagande i FoU förutsätter att 
det på de enskilda produktionsenheterna finns en 
positiv inställning till att medarbetarna engagerar 
sig i sådana aktiviteter och att det betraktas som en 
merit i den fortsatta karriären.. Det är också viktigt 
att det finns en fungerande ”infrastruktur” för att 
möjliggöra den individuella satsning, som ett sådant 
engagemang innebär. Denna infrastruktur består bl. 
a. i att det finns ekonomiska möjligheter att arbeta 
med FoU under kortare eller längre tid. Den innebär 
också att det måste finnas väl fungerande FoU-mil-
jöer, som kan ge metodstöd, handledning och också 
hjälpa till med samordning av olika projekt och med 
spridning och implementering av resultat. 

Landstinget skall utforma förutsättningar för att 
personer ur hälso- och sjukvårdens olika yrkeska-
tegorier och verksamheter skall kunna vara aktiva 
i FoU. 

Att forska är att hjälpa 
All FoU som bedrivs inom landstinget i Östergöt-
land görs med den långsiktiga målsättningen att 
på olika sätt hjälpa till att förbättra människors liv. 
Samtidigt är forskning och utveckling oftast en lång 
process och sambandet mellan själva forsknings-
studien och den konkreta patientnyttan kan ibland 
upplevas som otydlig för den enskilde medborga-
ren. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att 
skapa systematik i kunskapsöverföringen och på att 
visa nyttan för östgöten. 

Landstinget ska rikta uppmärksamhet mot 
användning av kunskap och inte enbart fördela 
medel till traditionell kunskapsutveckling. 

FoU i samverkan 
När en policy för Landstingets FoU-engagemang ut-
formas, måste också detta engagemang beaktas som 
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en del i en samlad ”innovationsstruktur” – d. v. s. ett 
nät av aktörer och miljöer som verkar inom områ-
det och vars aktiviteter beror av och samspelar med 
varandra. Landstinget agerar här i första hand på en 
regional arena, men ingår naturligtvis också i ett na-
tionellt sammanhang.

I strävan att utveckla sin kärnuppgift – hälso- och 
sjukvård till innevånarna i Östergötland – söker 
Landstinget också utveckla samverkan med andra 
aktörer på detta område, i första hand länets kom-
muner. Det finns skäl att anta att utvecklingen går 
mot en högre grad av integration mellan huvudmän-
nen, inom vissa områden. Detta arbetssätt är mer 
processinriktat och har ett tydligare patient- / bru-
karperspektiv vilket kräver ett starkt utvecklings-
stöd, något som kan finnas inom ramen för FoU. Här 
finns alltså starka skäl att söka samband med den 
FoU-verksamhet som bedrivs med den kommunala 
vården och omsorgen som utgångspunkt. Förebyg-
gande, hälsofrämjande insatser och folkhälsofrågor, 
är också ett viktigt fält för FoU-samverkan. 

Landstinget skall i sitt FoU-engagemang söka 
samverkan med Linköpings universitet och olika 
lokala, regionala och nationella aktörer. Detta 
innebär bl. a: 

Landstinget skall – inom ramen för sitt  }

ansvarsområde –även fortsättningsvis sam-verka 
med Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 
för att på olika sätt gynna ge-mensamma intres-
sen. 

Landstinget skall stimulera en utveckling där de  }

egna FoU-aktörerna hittar former för samverkan 
med lokala och regionala parter. 

FoU – inte bara inom hälso- och sjukvård 
Även om kärnuppgiften – som tidigare sagts – är 
hälso- och sjukvården, har Landstinget också andra 
åtaganden. Det handlar bl. a. om kultur- och kollek-
tivtrafikfrågor. Därtill kommer en hel rad regionala 
områden, där arbetet sker inom ÖSTSAM’s ram. 
Landstingets FoU-engagemang inom dessa områ-
den är jämförelsevis obetydligt. Det kan finnas skäl 
att se om det finns förutsättningar att utveckla ett 
sådant engagemang – och då i första hand i samver-
kan med andra intressenter, för att bidra till regio-
nens tillväxt och attraktivitet. 

Landstinget skall beakta FoU-perspektivet då en-
gagemanget i de områden som ligger utanför hälso- 
och sjukvård, utvecklas. 

Regionförbundet Östsam

Kontaktperson: Peder Rehnström, regiondirektör, 
tel: 013-25 56 02, mobil 070-728 55 81,  
e-post: peder.rehnstrom@ostsam.se

Regionförbundet Östsam har ingen FoU-verksam-
het. Det är ett medvetet val eftersom Centrum för 
Kommunstrategiska studier (CKS) redan fanns när 
regionförbundet bildades.  

CKS vid Linköpings universitet är en kommunernas 
akademi. Verksamheten leds av en styrelse beståen-
de av en majorítet av kommunpolitiker. Denna har 
fastställt ramar för verksamheten.

Uppgiften för Centrum för kommunstrategiska 
studier är att stärka den kommunalpolitiskt rele-
vanta kunskapsbildningen till stöd för en långsik-
tigt hållbar samhällsutveckling. Centrala inslag i 
verksamheten är att initiera forskning, att bygga 
kompetensskapande nätverk mellan universitetet 
och kommunerna samt att stödja kommunalt ut-
vecklingsarbete. Kort sagt, vara en brygga mellan 
forskning och kommunal verksamhet. Mot den bak-
grunden är det viktigt att ha kontakter med främst 
ledande politiker och tjänstemän i CKS medlems-
kommuner. Lika viktigt är goda kontakter med fors-
kare. Genom dessa kontaktytor kan CKS bidra med 
att skapa en grund för en forsknings- och utveck-
lingspolitik ur ett lokalt perspektiv. Verksamheten 
skall fylla funktionen att vara ”en kommunernas 
akademi”. Ledord är självständighet och vilja till 
kritisk debatt.

CKS mål är att stärka kommunalpolitisk kun-
skapsbildning som stödjer en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling genom att:

främja framväxten av kommunforskning av hög  }

vetenskaplig kvalitet 

stödja forskningsmiljöer inriktade på kommun- }

forskning 

utveckla nya former av samverkan mellan forsk- }

ning och kommunalt/regionalt utvecklingsarbete 

utveckla formerna för lärande och kompetens- }

byggande för politiker och tjänstemän 

skapa och upprätthålla mötesplatser mellan  }

forskare och praktiker inom de kommunala och 
regionala verksamhetsfälten 

stödja och ansvara för framväxten av en lokal  }

forsknings- och utvecklingspolitik 





FoU i landsting, regioner och regionförbund 

Delrapport fyra från IKA-projektet 
Denna studie är en kartläggning av omfattningen och inriktningen av policies 
och strategier som finns som stöd för FoU-satsningarna i landsting, regioner och 
regionförbund. Ett underliggande syfte till uppdraget var att ge bränsle till ett 
samtal om utvecklingen av behovsstyrda FoU-strategier. Den första översikten 
av forskningsstrategier genomfördes 2006/2007 och föreliggande studie är en 
uppföljning av denna. Studien syftar till att beskriva hur främst landets lands-
ting och regionförbund i skrift formulerar sig när det gäller kunskapsförsörjning 
genom forskning och utveckling.
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