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Strategi för forskning, utbildning och utveckling
Bakgrund
Landsting och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av
kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, folkhälsovetenskapligt
forskningsarbete samt utbildningsarbete. Landsting och kommuner ska i dessa frågor, i den
omfattning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet och högskolor.
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30 18 2§). Utbildningsverksamheten skall bedrivas så att det
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Högskolelag (1992:1434 1 3§).
Övergripande mål
Forskning, utveckling och utbildning ska stärka möjligheterna att ge en god, säker och jämlik
vård. Strategin ska skapa de bästa förutsättningarna för den patientnära kliniska forskningen,
utvecklingsarbetet, samt utbildningen inom hälso- och sjukvård (HoS) samt tandvården för våra
medborgare
För att öka nyttan av forskning, utveckling och utbildning ska den lokala, regionala och
nationella samverkan stärkas med externa aktörer såsom kommuner, högskolor och näringsliv.
För att uppnå målet att vara en attraktiv arbetsgivare ska strategin stimulera och uppmuntra till
en stark forsknings- och utvecklingskultur.
Syfte
Strategin ska verka för att klinisk forskning, utveckling och utbildning blir en naturlig del av
det vardagliga arbetet inom HoS- samt tandvårdsverksamheternas uppdrag.
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Inriktning
Forskningsverksamheten
 Klinisk och patientnära forskning av hög vetenskaplig kvalitet och god etisk standard
ska bedrivas för att förbättra kvaliteten inom HoS och tandvård. Den kliniska
forskningen ska vara till nytta för medborgarna.
 Forskning om folkhälsa och förebyggande arbete ska bedrivas för att öka hälsan och
minska vårdbehovet bland sörmlänningarna.
 Medborgarengagemanget ska stimuleras genom tätare möten mellan medborgare och
HoS/tandvård.
 Forskningen ska skapa förutsättningar för att utveckla idéer och innovationer.
 Forskningsbaserad kunskap ska omsättas i klinisk praxis.
Utvecklingsverksamhet
 Utvecklingen inom HoS och tandvård ger tydliga effekter för patienter och
medborgare
o Patienten blir medskapare i sin egenvård (Personcentrerad)
o Hälso- och sjukvården ska vara god, säker och jämlik
o Mer vård erbjuds nära patienten med kontinuitet och samordning
o Vi har en förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsinriktning
 Ledare och medarbetare inom HoS samt tandvård stöds i att driva ett kontinuerligt och
strukturerat utvecklingsarbete
 Verksamhetsutveckling drivs med förbättringskunskap och beprövade metoder.
 Digitaliseringens möjligheter är en del i allt förbättringsarbete
Utbildningsverksamheten
 Medborgare och patienters behov möts av kompetens och arbetsglädje
 Landstinget har en lärande organisation för en kunskapsbaserad vård
 Utbildningen av medarbetare inom HoS och tandvård ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
 Vi arbetar strukturerat med att inventera, planera och genomföra åtgärder för att tillse
att våra medarbetare har högsta möjliga kompetens.
 Landstinget Sörmland ser positivt på sitt utbildningsuppdrag och uppmuntrar anställda
att var handledare.
 Handledares pedagogiska utveckling ska ständigt utvecklas och återväxten av
handledare ska stödjas och säkras.
 De vi utbildar ska känna att Landstinget Sörmland är en attraktiv arbetsgivare för
framtiden
Uppföljning
Strategin ska följas upp enligt landstingets styrmodell och samordnas med en uppföljning av
andra landstingsövergripande styrande dokument. Landstinget ska årligen mäta och följa upp
landstingets övergripande arbete med forskning, utbildning och utveckling i ett bokslut för
området. Handlingsplaner som konkretiserar strategins mål och intentioner inom forskning,
utbildning och utveckling ska arbetas fram årligen.
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