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Forsknings-, utvecklings- och 
innovationspolicy för Region Jämtland 
Härjedalen 

Inledning 
Forskning, utveckling och innovation (FoUI) är en förutsättning för att Region Jämtland 

Härjedalens verksamheter ska kunna möta möjligheter för att nå upp till samhällets behov i 

framtiden. För att skapa kreativa forskningsklimat och effektivitet inom hälso- och sjukvård 

och regional utveckling tillämpas innovationer samt långsiktiga och strategiska åtgärder där 

goda forskningsresultat genereras. 

Värdering 
Oavsett kön eller yrkeskategori ska medarbetare inom Regionen Jämtland Härjedalen 
uppmuntras att utvecklas genom forskning, utvecklings- och innovationsarbete så att 
Region Jämtland Härjedalen forskningsverksamhet utvecklas och säkerställs inför 
framtiden. 

Regionen Jämtland Härjedalen ska verka för att 

 
• Stimulera till en miljö där forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt kan 

drivas i samverkan med universitet, landsting/regioner, kommuner, näringsliv och 

andra aktörer.  

 

• Skapa förutsättningar för att alla yrkeskategorier ska ha möjlighet till forskning, 

utvecklings- och innovationsarbete. 

 

• Ligga i framkant inom forskning, utveckling och innovation för att vara en attraktiv 

arbetsgivare och främja nya arbetstillfällen för män och kvinnor i länet. 

 

• Vara ett stöd till forskare och innovatörer i deras arbete med implementering av 

forskningsresultat och innovationer.  

 

• Skapa attraktiva tjänster där medarbetare kan kombinera forskning med ordinarie 

arbete. 
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• Gynna Region Jämtland Härjedalens deltagande vid nationella och internationella 

utlysningar för forskning, utveckling och innovation.  

 

• Sprida kunskap om Region Jämtland Härjedalens arbete med forskning, utveckling 

och innovation till länets invånare. 

 

Inom hälso- och sjukvården ska Region Jämtland Härjedalen omvandla forskningsbaserad 

kunskap till nya behandlingsformer, utveckling av sjukvården samt framtida läkemedel 

genom en patientnära forskning med hög kvalitet och relevans inom öppen- och slutenvård. 

 

Inom Regional utveckling ska Region Jämtland Härjedalen genom forskning, utveckling och 

innovation stimulera till att utveckla näringsliv, arbetsmarknad och miljö . Region Jämtland 

Härjedalen ska stimulera till att testa, utveckla och implementera nya produkter, tjänster 

och arbetssätt samt facilitera och stödja näringslivsdrivna initiativ, affärsutveckling och 

kompetensuppbyggnad. 

 

Region Jämtland Härjedalens roll i forsknings- och 
innovationspolitiken  

 
I den forskning som bedrivs i Region Jämtland Härjedalen är det nödvändigt att beakta 

eventuella ålders- och könsskillnader samt genusperspektivet i sjukdomsuttryck och 

behandlingsstrategier. 

 

Genom forskning, utveckling och innovation kan Region Jämtland Härjedalen tillgodose att 

regionens invånare har tillgång till en professionell och evidensbaserad verksamhet.  

 

Region Jämtland Härjedalens framgångsfaktor för innovationen och förnyelsen för tillväxt 

är dess investeringar i forskning och utveckling, både i offentliga och privata sektorn. 

Innovationsutvecklingen är en avgörande faktor för att idéer inom verksamheterna ska bli 

verkliga produkter och tjänster.  


