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Policy för forskning inom Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna bedriver en kunskapsintensiv
verksamhet och behöver medverka till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Syfte och mål med forskning i
Landstinget Dalarna

• Bidra till kunskapsutvecklingen inom hälsooch sjukvården samt tandvården till gagn för
befolkningens hälsa och välbefinnande.
• Stärka Landstinget Dalarna som forskningsmiljö och därmed öka landstingets attraktion
som arbetsplats och befolkningens förtroende
för verksamheten.
• Bidra till att ett vetenskapligt förhållningssätt
främjas samt att evidensbaserad och relevant
kunskap sprids och implementeras i landstingets verksamheter.
• Öka den enskilde medarbetarens kompetens till
nytta för hela landstingets verksamhet.
• Såväl kvantitativt som kvalitativt stärka Landstinget Dalarnas roll i forskningen i ett nationellt
perspektiv, inte minst genom att fler seniora
forskare etableras inom landstinget.

Utgångspunkter

Långsiktiga satsningar och en utvecklad strategi för
forskning bidrar till att skapa en kunskapsbas som
bygger på evidens att använda sig av i mötet med
patienten.
Landstinget Dalarna ska präglas av en vital forskningsmiljö som uppmuntrar kreativitet och vetenskapligt förhållningssätt. Positiva attityder till och
reellt stöd för forskning från ledning och alla professioner i organisationen främjar och underlättar
forskningsverksamhet. Det är en viktig framtidsfråga
att karriärvägar för alla professioner med möjlighet
att bedriva egen forskning eller delta i forskningsprojekt stärks. Det underlättar rekrytering, behåller
kompetens och bidrar även till en mer stimulerande
och attraktiv arbetsplats för medarbetare som inte
bedriver forskning.
Den forskning som bedrivs inom landstinget ska
vara av så god kvalitet att den bidrar till generell

kunskapsuppbyggnad via systematiska litteraturöversikter och nationella riktlinjer. Forskningsresultaten ska spridas inom och utanför den egna organisationen och i tillämpliga fall direkt komma olika
intressenter till gagn. Patienter i Dalarna ska känna
trygghet att den vård de erbjuds är baserad på aktuella och relevanta forskningsresultat. Synliggörandet
av forskningsresultat i samhället bidrar också till att
medborgarna känner tilltro till vården.

Inriktning

Den kliniska forskningen inom ”medicin och farmaci, vårdvetenskap samt hälso- och sjukvårdsforskning, framför allt den patientnära forskningen inom
både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap” ska
stärkas. Det är angeläget att landstinget kan stödja
forskningsintresserad personal med lovande idéer
från olika professioner och olika kliniska verksamheter.
Det ska också finnas möjligheter att utveckla forskningen i angelägna områden för att kunna bilda
forskargrupper med seniora forskare. Det kan t ex
gälla områden där Dalarna ligger sämre till i nationella jämförelser eller problemområden som medför
starka hot mot vårdens kvalitet och där forskning
kan peka på vägar framåt. Satsningen på akademiska
vårdcentraler ska fortsätta. Med bibehållandet av
höga kvalitetskrav på forskningen ska det finnas
möjlighet till särskilt forskningsstöd som riktas mot
frågeställningar inom något eller flera av följande
områden och som kan beröra olika åldersgrupper:
• Psykisk ohälsa
• Prevention levnadsvanefrågor
• Immigration och ohälsa – likvärdig vård
• Implementering av evidensbaserad praktik
• E-hälsa
• Patient- och brukarmedverkan
• Multisjuklighet – kroniska sjukdomar
• Äldre och åldrande

Samverkan

Samarbetet med Uppsala universitet och Högskolan
Dalarna ska vårdas och stärkas.

