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Strategi för innovation
Syfte
STRATEGIN PEKAR UT handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom innovationsområdet.
Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av
landstingets kärnverksamheter ska bli framgångsrik och för att nå landstingets övergripande
mål. Genom att utveckla och införa nya och bättre produkter, tjänster, processer och metoder,
kan landstinget öka kvaliteten för invånarna och uppnå högre effektivitet inom samtliga
verksamheter och ansvarsområden.

Tillämpning
STRATEGINS INRIKTNING och ambition omfattar all landstingsfinansierad verksamhet,
både landstingsägda verksamheter och privata entreprenörer.
Beroenden till andra processer
Inom landstinget finns det flera viktiga och angränsade processer att ta hänsyn till i
innovationsarbetet. Det gäller framför allt områdena digitalisering, forskning, utveckling och
utbildning, personal- och kompetensförsörjning, hållbarhet samt styrning och ledning. I alla
beslut som rör innovationsfrågor ska landstinget därför även ta hänsyn till de styrande
dokument som är relaterade till ovanstående.

Strategiska inriktningar
Landstinget ska bedriva ett mer systematiskt innovationsarbete
För att goda idéer ska bli verklighet krävs det en större systematik i innovationsarbetet och
därför behövs ett mer sammanhållet innovationssystem. Ett system som stödjer och förenklar
för både invånare och medarbetare, men också för forskare, entreprenörer och andra aktörer
utanför landstinget. Landstinget ska fortlöpande inventera och åtgärda faktorer som
försvårar en effektiv spridning av innovativa arbetssätt, nya behandlingsmetoder eller ny
teknik.
Landstinget ska stimulera till innovation i sin roll som inköpare och beställare
Genom innovationsvänlig upphandling ska landstinget bidra till att nyskapande lösningar tas
fram och även bli en bättre första kund till mindre företag och entreprenörer. Därför ska nya
lösningar tillåtas och efterfrågas i upphandlingsprocesserna
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Landstinget ska stimulera fler verksamhetsdrivna innovationsprojekt
Medarbetarna ska ges möjligheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa
produkter, tjänster och metoder i verksamheten tillsammans med andra aktörer.
Landstinget ska erbjuda fler och bättre testmiljöer
Landstinget ska samverka med företag och organisationer genom att erbjuda säkra testmiljöer.
Genom att olika idéer prövas i en försöksverksamhet erhålls värdefull information inför beslut
om ett införande.
Landstinget ska samverka oftare och närmare med omvärlden
För att utveckla verksamheterna ska landstinget ta en mer aktiv roll i innovationssamverkan
med näringsliv och lärosäten. I en allt mer globaliserad värld är det även viktigt att landstinget
ökar sin medverkan och sitt deltagande i EU:s program och fonder.

Uppföljning
Strategin ska följas upp i enlighet med landstingets styrmodell och samordnas med
uppföljningen av andra landstingsövergripande styrande dokument. Landstingets övergripande
innovationsarbete ska årligen mätas och följas upp i ett innovationsbokslut. Handlingsplaner
som konkretiserarstrategins mål och intentioner inom området innovation ska arbetas fram
årligen.
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