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Inledning
Forskning och utveckling ger oss möjligheter att möta våra samhällsutmaningar genom att utveckla, förändra
och förbättra olika delar av samhället. Det bidrar också till att skapa en positiv bild av Östergötland som en
attraktiv plats för att leva, bo och verka i. Framgångsrik forskning och utveckling stärker också bilden av
Region Östergötland som en attraktiv arbetsgivare.

Målbild
1. Region Östergötland ska skapa möjligheter för forskning och utveckling inom områden som bidrar till att
förverkliga visionen om Östergötland som en värdeskapande region med goda livsvillkor, ett starkt näringsliv
och ett hållbart nyttjande av naturens resurser.
2. Forsknings- och utvecklingsverksamheten ska understödja Region Östergötlands vision att vara en drivkraft
för hållbar utveckling och livskvalitet.
3. Forsknings- och utvecklingsverksamheten ska stärka organisationens handlingskraft och bidra till
förändringar som leder till förbättringar för medborgare och medarbetare.
4. Region Östergötlands verksamhet ska präglas av ett positivt forskningsklimat där det är attraktivt för
samtliga yrkesgrupper att forska.
5. Region Östergötlands forsknings- och utvecklingsverksamhet ska vara en viktig faktor för att attrahera och
behålla kompetent personal.
6. Forskning och utveckling ska ses som en naturlig del av det dagliga arbetet och det ska vara en självklarhet
att ny kunskap används för att utveckla verksamheten.
7. Fördelningen av resurser till forskning och utveckling ska i alla led kännetecknas av transparenta processer
med tydliga kriterier. Detta för att säkerställa att olika projekt bedöms korrekt och att de prioriteringar som
görs är i linje med Region Östergötlands övergripande strategier i STÅB, FoU-budget eller andra strategiska
dokument.
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Forskning och utveckling inom området hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska Region Östergötland vara en aktiv forskningsaktör och i samverkan
med Linköpings Universitet bedriva konkurrenskraftig forskning som leder till utveckling av sjukvården och
ökad patientnytta genom nya metoder för diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering, men som
också värderar effektivitet av befintliga metoder.
Att implementera forskningsresultat ska vara högt prioriterat då detta bidrar till en hög kvalitet i vården och
samtidigt ökar intresset för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt i den egna verksamheten.
Forsknings- och utvecklingsverksamheten är också en självklar del av Universitetssjukvård och stärker dess
konkurrenskraft.
En förutsättning för framgångsrik forskning och utveckling är en väl fungerande och stödjande infrastruktur
som stimulerar såväl nya och etablerade forskare som övriga medarbetare att ta till sig och använda forskning
i den dagliga verksamheten. Region Östergötlands medborgare ska känna trygghet i att hälso- och sjukvården
vilar på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
Forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs ofta tillsammans med externa parter. En central utgångspunkt är
därför att fortsätta utveckla de samverkansarenor som finns men även att skapa nya. Detta innefattar också
ett aktivt arbete med extern finansiering av forskning och utveckling. Genom samverkan skapas möjligheter
för en livskraftig forsknings- och utvecklingsverksamhet i hela regionen.
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Forskning och utveckling inom området regional utveckling
Region Östergötland ska skapa möjligheter för forskning och utveckling inom sådana områden som bidrar till
att stärka Östergötlands utveckling och position.
Region Östergötland ska göra detta genom att arbeta aktivt för att främja regionens medverkan vid nationella
och internationella utlysningar för FoU-medel. Inom området regional utveckling är såväl akademi, offentliga
samhällsaktörer som näringslivet viktiga samverkansparter.
Region Östergötland ska vidare främja forskning och bidra till kommersialisering av forskningsbaserade nya
produkter och tjänster som skapar tillväxt i Östergötland. Det innebär att Region Östergötland ska stödja
organisationer som arbetar med rådgivning för att underlätta kommersialisering av forskning och verkar för
tillgång till riskkapital.

Från policy till strategier och handlingsplaner
Syftet med denna forsknings- och utvecklingspolicy är att den ska vara ett ramverk för region Östergötlands
långsiktiga engagemang i forskning och utvecklingsarbete.
Denna policy ska därför omvandlas till strategier som i sin tur omsätts i konkreta handlingsplaner genom
Region Östergötlands ordinarie budgetprocess.
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