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0BFörord 
Detta dokument har vuxit fram som ett svar på hur olika beslutsorgan och beredningar valt att 
hantera frågan om utveckling och styrning av den forskning som angår landstinget. 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade den initiala inställningen (LS:s 
sammanträde 2011-09-27) att landstingsstyrelsen borde ha tagit ett fastare grepp om uppdraget 
till Beredningen för strategiska ägarfrågor att ta fram en forskningsvision. Vi yrkade: 
 
”att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta direktiv och ramar till beredningen för 
strategiska ägarfrågor gällande forskningsvisionens innehåll.” 
 
Vår ingång i en sådan diskussion skulle då ha varit att få till stånd ett dokument av mer strategisk 
art. 
 
Problemet med det liggande förslaget till forskningsvision från Beredningen för strategiska 
ägarfrågor är att den varken är en renodlad vision eller ett mer strategiskt dokument. När 
landstinget eventuellt väljer att utrangera den rådande FoU-policyn framstår forskningsvisionen 
som allt annat än heltäckande. 
 
Våra tre partier, (S), (V) och (MP), menar att det är ytterst oklart på vilket sätt som förslaget till 
forskningsvision från Beredningen för strategiska ägarfrågor kommer att verka styrande eller 
inspirerande. 
 
För att ändå erkänna det arbete som Beredningen för strategiska ägarfrågor lagt ner och där vi 
själva medverkat konstruktivt, behåller vi till stora delar den kortare visionstexten (med några 
justeringar för att betona vikten av att understödja hälsoutvecklingen i länet) men kompletterar 
den med ett mer strategiskt inriktat dokument som besvarar frågor gällande styrning, 
prioriteringar och utveckling. 
 
 
 
 
Mats Johansson, (S)             Margareta Fransson, (MP)                Emil Broberg, (V) 
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1. Inledning 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Behovet av vård ökar i takt med en åldrande 
befolkning. Samtidigt ökar den medicinska möjligheten att bota och lindra, vilket sammantaget 
ställer stora krav på ledning och styrning av kunskapsutveckling. 
 
FoU medverkar till att ett kunskapssökande och kritiskt förhållningssätt kan utvecklas i 
landstinget, vilket leder till att internationell kunskap får en lokal och regional tillämpning och att 
förnyelse och förbättringar av verksamheten påskyndas. FoU medverkar vidare till ett 
evidensbaserat effektivitets- och kvalitetstänkande i vardagen och en känsla av att utvecklas som 
medarbetare.  
 
Att utveckla en politik som skapar goda förutsättningar för forskning och utveckling är därför av 
stor strategisk betydelse för Landstinget i Östergötland. Det är också så att själva det politiska 
engagemanget kan bidra till att bibehålla och stärka landstingets forskningsposition. 
 

2. 2BSyfte  
Syftet med forskningsvisionen är att beskriva den långsiktiga forskningsinriktningen från år 2013 
och framåt och därmed utgöra basen för hur strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer 
arbetas fram i landstingets övergripande styrning, från treårsbudget till landstingsdirektörens 
verksamhetsplan.  
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3. Forskningsvisionen 
 
 

 

 Landstinget i Östergötland ska i samverkan med Linköpings 
universitet vara en attraktiv forskningsmiljö som integrerar 
forskningsresultat i den kliniska vardagen och skapar mervärde för 
medborgare, patienter och medarbetare. Forskningsinsatserna ska ha 
en sådan karaktär att de långsiktigt bidrar till att etablera 
Östergötland som en hälsoregion. Hälsan påverkas av köns-, klass-, 
ålders- och etnicitetsdimensioner, vilka ska betonas och beaktas i alla 
forskningssammanhang 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Attraktivitet 
En attraktiv forskningsmiljö som är tillåtande och har ekonomiska förutsättningar, 
skapar engagemang som lockar och behåller kompetens. 
 
Positiv forskningsutveckling 
Kunskap leder till kraft att förändra och förbättra. Ständiga förbättringar bygger på 
respekt för patienten och viljan att tillgodose patientens behov. 
 
Tillämpning av forskningsresultat 
Implementering och tillämpning av forskningsresultat bidrar till bättre och säkrare 
vård vilket innebär trygghet och livskvalitet för patienten. 
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4. 4BLångsiktig forskningsstrategisk inriktning 

Grundläggande värden och ställningstaganden 
 

• Hälso- och sjukvården ska vila på de senaste medicinska rönen, ligga i vetenskaplig 
framkant och bygga på väl beprövad erfarenhet.  

 
• FoU utgör grunden för kunskapsutveckling i både samhälle och arbetsliv och är en 

förutsättning för utveckling av en säker och effektiv hälso- och sjukvård. Forskningens 
utgångspunkt är vetenskaplig excellens, tvärvetenskaplig ansats och klinisk patientnära 
nytta. FoU är en förutsättning för att kunna utveckla och erbjuda attraktiva arbetsmiljöer 
samt för regionens utveckling och hållbar tillväxt. 

 
• Landstinget i Östergötland ska som kunskapsorganisation skapa förutsättningar för hälso- 

och sjukvårdens förnyelse, effektivitet och kvalitet och lägga grunden för såväl 
implementering som utmönstring av diagnos- och behandlingsmetoder.  

 
• Landstingets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare genom att 

erbjuda utvecklande och attraktiva arbetsmiljöer ska stärkas. Det ska betraktas som en 
konkurrensfördel i vår roll som attraktiv arbetsgivare att erbjuda goda möjligheter till 
forsknings- och utvecklingsarbete. En förnyelse av organisation och ledarskap är en 
förutsättning för att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. 

 
• Universitetssjukhuset i Linköping ska i samverkan med Hälsouniversitetet, Linköpings 

universitet utgöra en resurs med vetenskaplig excellens för landstinget, sydöstra 
sjukvårdsregionen och Sverige som helhet samt inneha internationell konkurrenskraft. 

 

Forskning som bidrar till att Östergötland blir en hälsoregion 
En viktig aspekt av landstingets satsningar på FoU är att långsiktigt kunna etablera Östergötland 
som en hälsoregion. En region där vi genom olika aktiva insatser ökar hälsan i befolkningen och 
utjämnar de stora skillnader i hälsa som idag finns mellan olika socioekonomiska grupper, mellan 
män och kvinnor och mellan människor med olika etnisk bakgrund 
 
Många av de prioriteringar som görs i denna strategi har som sin grund förutom de fem 
punkterna ovan ett resonemang som bygger på vad som är bra för breda befolkningslager, stora 
sjukdomsgrupper och för människor som inte alltid har så lätt att göra sin röst hörd. 
 
Forskning och utvecklingsarbete är en avgörande faktor för att effektiva steg ska kunna tas i 
riktning mot ökad hälsa och livskvalitet i Östergötland. 
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Forskning och utveckling 
Begreppet FoU står för forskning och utveckling och används ofta som ett samlingsbegrepp som 
sträcker sig från grundforskning och olika varianter av tillämpad forskning över till det som 
vanligen kallas utvecklingsarbete. Forskningen inom landstingen bedrivs oftast av kliniskt 
verksamma forskare på den enhet de arbetar. Till stöd för forskningen inom Landstinget i 
Östergötland finns ett antal forsknings- och utvecklingsenheter som har i uppgift att stärka 
integrationen mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik samt att ge stöd och vetenskaplig 
handledning och utbildning i forskningsmetodik.  
 
Stödet finns på individnivå men behöver utvecklas till att omfatta arbetssätt på hela kliniker. 
Forskning ska vara en fullt ut integrerad del av den verksamhet som bedrivs inom landstinget. 
Detta innebär att det på alla nivåer ska vara ett chefsansvar att utforma förutsättningar för att 
medarbetare från hälso- och sjukvårdens olika yrkeskategorier och verksamheter ska kunna vara 
aktiva i FoU. De medarbetare som har forskning som en del av sin anställning ska beredas 
möjlighet att så långt som möjligt utnyttja den fullt ut. 
 
Sammanfattning i korthet: 
 

• Forskning ska vara en fullt ut integrerad del av den verksamhet som bedrivs inom 
landstinget. 

• Landstinget ska via sina FoU-miljöer understödja en sådan utveckling. 
• Den FoU-miljö som utvecklas ska också vara en innovationsmiljö med fokus på dem man 

är till för (brukarna, patienter och anhöriga). 
 

Infrastruktur 
Dagens struktur med stödjande FoU miljöer bör under perioden utvecklas ytterligare. Ett 
landstingsövergripande FoU stöd ska inrättas som binder samman befintliga FoU miljöer och gör 
dem mer effektiva. I och med att denna funktion inrättas ska också stödet breddas till att gälla alla 
verksamheter inom landstinget. De ska också kunna tillhandahålla en mer utvecklad uppföljning 
av den landstingsfinansierade forskningen. 
 
Förbättrad vårdkvalitet utvecklas då verksamheten präglas av ett vardagsnära 
innovationstänkande. Det är i många fall i den kliniska vardagen, i mötet med patienten, som 
idéerna till utveckling och förbättring föds och dessa idéer måste bättre tas tillvara. Genom att 
starta en permanent struktur för innovationer kan landstinget understödja att idéerna utvecklas 
och kommer landstinget verksamheter till nytta. 
 
Under perioden ska olika åtgärder övervägas som ökar den politiska delaktigheten i hur 
forskningsmedel fördelas. Det är en framgångsfaktor för forskningens koppling till befolkningen i 
regionen att de folkvalda involveras och engageras så långt det är möjligt. 
 
Sammanfattning i korthet: 
 

• Det ska finnas en fast struktur inom landstinget som stimulerar, tar till vara och sprider 
innovationer inom landstinget. 
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• Den forskningsprofil som etableras för Landstinget i Östergötland ska göras känd 
genom en utvecklad kommunikations- och mediastrategi. Framsteg inom FoU ska 
effektivt spridas till allmänheten. 

• Den politiska styrningen ska utvecklas och bli mer tydlig. 
 

Forskningens roll - fokus och prioriteringar 
Landstinget ska alltjämt fokusera sitt FoU engagemang på forskning som har hög klinisk relevans 
och vars resultat går att tillämpa i vardagen. Forskning ska stödja landstinget som huvudman för 
hälso- och sjukvård, men också ha en tydlig bäring på rollen som ägare och arbetsgivare samt 
regional aktör. Det ska finnas en öppenhet att ta emot och ge impulser inom forskningen på en 
såväl nationell som internationell arena. 
 
För att detta ska få full effekt måste forskningen på ett bättre sätt än idag integreras i klinikerna 
vardagsarbete. Landstinget ska vara tydlig i sin prioritering av forskning, exempelvis gentemot 
kortsiktigt ekonomiskt tänkande men också när det gäller att erbjuda ett fullgott metodstöd via 
sina FoU-miljöer (se ovan Forskning och FoU). Omvänt måste landstinget ställa högre krav på 
att få konkret utväxling av det FoU-arbete som pågår. Landstingets samtliga arbetsplatser ska vara 
innovativa och ha hög förmåga att omsätta kunskap till direkt patientnytta. Detta ska också kunna 
ge långsiktigt positiva ekonomiska effekter. 
 
Landstinget ska också i större utsträckning ta initiativ för att utveckla delar av forskningen som 
har hög angelägenhetsgrad för stora patient- eller befolkningsgrupper. För kommande period ska 
ett helhetsgrepp tas för att etablera en god primärvårdsforskning i länet där inriktning ska vara att 
främja hälsan i socioekonomiskt svaga områden. 
 
Andra viktiga områden där forskningen bör stärkas på är geriatrik, missbruksvård, psykisk ohälsa 
hos barn och unga, omvårdnad och rehabilitering. Landstinget har ett ansvar att stödja forskning 
inom fält där relevansen är hög med där finansieringen är jämförelsevis svag. 
 
Landstinget ska ha en öppenhet mot komplementär medicinska metoder och aktivt pröva 
evidensen hos sådana metoder. Under kommande period ges utrymme för projekt inom 
integrativ medicin och grön rehabilitering. 
 
Forskning har ofta haft den vita medelålders mannen som norm. Därför är det viktigt att köns-, 
klass-, ålders- och etnicitetsdimensioner beaktas i all forskningssammanhang. Forskningen ska 
utgå från högt ställda etiska principer där den enskilda individens perspektiv alltid ska väga tyngst. 
Vid kliniska försök och tester på djur ska etiska aspekter alltid vägas in för att minimera onödigt 
lidande. 
 
Sammanfattning i korthet: 
 

• Forskningen ska ha hög klinisk relevans. 
• Forskning ska fullt ut integreras i verksamheten. 
• Landstinget ska stödja forskning inom fält där relevansen är hög med där finansieringen 

är jämförelsevis svag. 
• Köns-, klass-, ålders- och etnicitetsdimensioner beaktas i alla forskningssammanhang. 
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• Högt ställda etiska krav ska gälla vid all forskning. 
 

Samverkan 
Landstinget ska söka samverkan med Linköpings universitet, inom länet och med andra regioner 
för att stimulera gemensamma intressen och finna nya utvecklingsformer kring forskning och 
utveckling. Landstingets samarbete med industrin som gäller medicinsk teknik och andra 
tillämpningar med hög relevans för verksamheten ska utvecklas. Tvärvetenskaplig forskning ska 
stimuleras och kontaktytorna mellan medicinsk och humanistisk forskning breddas. 
 
En annan viktig samverkanspartner är kommunernas olika FoU-miljöer där givna exempel på 
områden är äldre, hemsjukvård och barn och unga med psykisk ohälsa och överlag forskning som 
handlar om hur man kan förbättra och utveckla effektiva vårdkedjor. 
 
Sammanfattning i korthet: 
 

• Landstingets och Hälsouniversitetets samverkan kring den kliniska forskningen ska 
vidareutvecklas för att öka effektiviteten i forskningsorganisationen.  

• Forskningssamverkan med länets kommuner och privata aktörer ska stärkas. 
 

Styrning och fördelning av forskningsmedel 
Den medicinska forskningen i Östergötland har under lång tid präglats av pragmatism och korta 
beslutsvägar. Den finansiering som landstinget genom ALF, landstingsstyrelsens forsknings- och 
utvecklingsmedel och i hälso- och sjukvårdsnämndens avtal bidrar med sammanflätas en rad olika 
forskningsprojekt, program och strategier som också involverar andra finansiärer och binds för 
en ofta längre period. 
 
På många sätt har detta varit framgångsrikt och lett fram till såväl spjutspetsforskning som en god 
kliniknära forskning med direkt påverkan på vårdens kvalitet. För allmänhet och förtroendevalda 
är det dock väldigt svårt att se och förstå hur de pågående forskningsprojekt som finns valts ut, 
vilka prioriteringar som ligger bakom och hur den faktiskt styrningen på området går till. 
Forskningen ska vara fri och inte detaljreglerad av politiker eller tjänstemän, men skulle samtidigt 
vinna på mer transparens och en tydlighet i landstingets viljeinriktning. 
 
Värdet av en större transparens handlar ytterst om att säkra att de östgötska skattemedel som 
avsätts till forskning får en så direkt nytta som möjligt för patienterna och för befolkningen i 
länet. 
 
Forskningsmedlen från landstinget går antingen via landstingsstyrelsens FoU-budget eller som en 
del av den ersättning verksamheten får via Hälso- och sjukvårdsnämnden. Även den senare delen 
bör utvecklas i sin innehållsmässiga styrning. Idag är det väldigt övergripande formuleringar som 
finns med om forskning i den avtal och överenskommelser som HSN sluter med verksamheten. 
Forskning måste bli en viktigare del i HSN:s beställning av hälso- och sjukvård och få en större 
del i den politiska och tjänstemannamässiga beredningen. När avtalen blir fylligare växer också 
kravet på uppföljning. 
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Sammanfattning i korthet: 
 

• Under perioden ska transparensen i hur forskningsmedel fördelas öka. 
• Landstingets avtal med verksamheten avseende forskning ska under perioden få ett 

mer utvecklat innehåll. 
 

FoU på andra områden än hälso- och sjukvård 
Landstinget i Östergötland har ett ansvar som är större än hälso- och sjukvård, dels mer specifikt 
i egenskap av Trafikmyndighet och medlem i Östsam (där exempelvis kultur och 
näringslivsfrågor finns), men också i egenskap av att vara en viktig samhällsaktör och en stor 
arbetsgivare. Givetvis kommer den medicinska forskningen även i framtiden utgöra det absoluta 
huvudspåret, men landstinget måste se över på hur forskning kan understödjas också inom andra 
områden. 
 
Intressanta områden skulle kunna vara: 
 

• trafikforskning 
• alternativa bränslen/biogas 
• regional utveckling 
• klimatanpassning/energiförsörjning/energieffektivisering 

 
En särskilt utvecklingsstrategi i denna mening ska tas fram under perioden där en bedömning 
görs om i vilken utsträckning forskningsåtagandet kan utvidgas och vilka samverkanspartner som 
kan vara aktuella. 
 
Sammanfattning i korthet: 
 

• Landstinget ska ta fram en utvecklingsstrategi som undersöker hur åtagandet för 
forskning kan utvidgas. 

 

5. Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA: 
 
att anta den i detta dokument beskrivna forskningsvisionen för landstinget i Östergötland. 
 
att som tillägg till den visionen anta den beskrivna strategiska inriktningen för den 
landstingsfinansierade forskningen i Östergötland. 
 
att forskningsvisionen med strategisk inriktning revideras vart fjärde år. 
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