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Förutsättningar För Forskning och utveckling i skåne
Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av 
forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential att utvecklas 
som en stark forsknings- och utvecklingsregion. Skåne ligger topp-tio bland 
de europeiska regionerna vad avser såväl FoU per capita som patent per 
capita. Trots denna gynnsamma position ligger såväl regionens BRP/ capita 
som tillväxttakten av denna snarast på en västeuropeisk genomsnittsnivå. 
Detta faktum gör det angeläget att fokusera på hur  regionens FoU ska 
 kunna öka ytterligare, samtidigt som kommers iali seringen av denna kan 
främjas i regionen.

Det finns områden där regionen har påtagligt starka klusterbildningar. 
De starkaste klustren är livsmedel, life science och telecom. Därutöver 
finns det även andra områden med begynnande klusterbildningar och 
med en dynamisk utveckling. Exempel på sådana områden är material-
forskning/nanotech, rörlig bild, logistik och cleantech. Flertalet av  dessa 
områden med en tydlig Öresundsdimension. 

Forskningens utmaningar 
En utmaning för Region Skånes arbete med att främja FoU i regionen  
är att satsa såväl på de etablerade områden som är starka i regionen, som 
att verka för att nya framtidsområden kan startas upp. Därutöver verka för 
att tillskapa innovationssystem som är flexibla nog för att  fånga upp nya 
intressanta forskningsrön och omvandla dessa till inno vationer. 

Region Skåne måste göra det mer attraktivt för alla professioner att 
 forska genom olika karriärmöjligheter och verka för att öka flexi biliteten  
i forskar utbildningen. Därtill skapa en infrastruktur som ger de bästa 
förutsätt ningarna för att bedriva forskning samt uppmuntra till tvär-
vetenskaplig och transnationell forskning.

Forskningsinfrastruktur omfattar exempelvis forskningsanläggningar 
 (såsom ESS och MAX IV), stora databaser, renrum och omfattande 
 datornät. Men även den skånska sjukvården – främst på Skånes 
universitets sjukhus – erbjuder viktiga miljöer för skånsk forskning.   
Goda forsk ningsmiljöer är inte bara centrala för forskningens utveckling. 
 De  genererar även innovationer, påverkar samhällsklimatet och skapar 
 attraktionskraft.
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region skånes roll i Forsk nings- och innovationspolitiken 
Det nationella och regionala samspelet är viktigt då forsknings politiken i EU 
alltmer framhåller Europas regioner som lämpliga aktörer för att  skapa bra 
förutsättningar för forskning och innovation. Det är ange läget att den fram-
tida nationella forsknings- och innovationspolitiken och det regionala till-
växt- och utvecklingsarbetet samspelar tydligare. Insatserna bör komplettera 
och förstärka varandra för att göra avtryck i ett inter nationellt  perspektiv. Det 
gäller såväl i strategiutveckling som i genomförande. Formerna måste utveck-
las för gemen samma nationella –  regio nala forsk nings satsningar, baserat på 
de senaste årens  erfaren heter inom bland annat klinisk forskning, biomedi-
cin, livsmedel, telecom, materialforskning, logi stik, cleantech med flera.

Region Skåne har en möjlighet att kombinera sitt sjukvårdsuppdrag  
med det regionala utvecklingsuppdraget, i en särskild satsning på  hälso-  
och sjukvårdens roll för tillväxt. Den omfattar strategier och resurser som 
 underlättar för FoU vilket leder till såväl bättre hälsa som stimulerar 
 innovation i sjukvården, och förmågan att effektivt  tillämpa innovationer. 
 Detta arbete stöds genom Medicon Valley  Alliance*, ett ledande bioteknik-
kluster.

Region Skåne har en helhetssyn på forskning och utveckling som bidrar 
till att stärka regionens tillväxt. Genom samarbete med universitet, hög-
skolor, näringsliv med flera stärks Skånes position nationellt och inter-
nationellt inom området forskning. Ett konkret samarbete mellan Region 
Skåne, universiteten och högskolorna samt kommunerna kring forsknings-
frågor existerar redan inom det som benämns  Kunskapsregion Skåne**. 
Det krävs långsiktiga, strategiska åtgärder för att dels skapa kreativa forsk-
ningsklimat där goda forskningsresultat genereras, dels för att utveckla effek-
tiva innovationssystem för tillväxt. 
De viktigaste  aktörerna är forskarna i forskarsamhället, aktörer i närings livet 
och den offentliga sektorn såsom politiker, andra besluts fattare och  olika pro-
fessioner. Det är i samspelet mellan dessa som kreativa kunskaps kedjor och 
kunskapsspiraler kan uppstå som leder till samhällsutveckling och tillväxt. 
Region Skånes alla verksamheter  utgör en mycket viktig plattform i  detta  
arbete. 

vision och målbilder
De övergripande målsättningarna för Skåne om tillväxt, attraktionskraft, 
bärkraft och balans förverkligar tillsammans visionen om ett livskraftigt 
Skåne – ett långsiktigt hållbart samhälle. Visionen och målsättningarna  
för Skåne innebär att: 

•  Skåne ska vara en framgångsrik forsknings- och utvecklingsregion 
med goda möjligheter att omvandla forskningsbaserad kunskap 
till nya behandlingsformer, utveckling av sjukvården samt nya 
framgångsrika produkter och därmed bidra till att skapa tillväxt. 
 Detta bidrar till att Skåne, som en del i Öresundsregionen kan 
fungera som tillväxtmotor i Sverige och södra Östersjöområdet. 

•   Kvalitativ forskning bedriven i erkänt goda forsknings miljöer ska 
bidra till att Skåne blir attraktivt för såväl internationella forskar-
grupper, institut som för kunskapsföretag.

•  Mångfalden i forskningen främjar en stark samhällsutveckling. 
•  Varje  regiondel är delaktig, utifrån sina förutsättningar, i att Skåne 

är en  region som satsar på kunskap, forskning och framgångsrika 
pro dukter.

En absolut förutsättning för att nå vision och mål är att forskningen som 
Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet 
till nytta för medborgarna och sjukvården samt bidra till utveck lingen av 
ett livskraftigt Skåne. 

prioriterade områden
Det är viktigt för en kunskapsorganisation som Region Skåne att ta vara  
på den kompetens som forskarsamhället genererar, till exempel forskar-
utbildad personal. 

Mycket av forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med an-
dra parter. Samarbetet sker såväl inom regionen men även  nationellt och 
internationellt. Som exempel på, för forskningen viktiga samarbetspartners 
och intressenter är:

*www.mva.org
**www.skane.se/kunskapsregionskane
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•  Forskningsfinansiärer: Vetenskapsrådet, Cancerfonden,  
Vinnova, Formas och FAS med flera 

• Forskningsinstitut  
• Universitet och högskolor i Skåne  
• Skånes kommuner  
• Företag och organisationer 
•	 Öresundsuniversitetet och andra Öresunds - 
 övergripande  organisationer

Att ständigt fördjupa och utveckla samverkan med de olika parterna och 
intressenter för forskningen är angeläget. 

Då konkurrensen kring forskningen blir allt tuffare är det viktigt att 
 Region Skåne uppmärksammas i högre utsträckning än idag. Därför är  
det viktigt att aktivt arbeta för att Region Skåne syns i för forsk ningen 
relevanta  sammanhang och att arbeta strategiskt med olika på verkans-  
akti vi teter. 

Öresundsdimensionen är ett tvärgående pers pektiv som bör genomsyra 
alla  åtgärder inom FoU-området. Flera av Skånes styrkeområden kan bli 
ännu starkare och mera internationellt profilerade genom samverkan över 
Öresund. Det kan även finnas  möjlig heter att genom utökad samverkan 
bygga upp längre värdekedjor inom regionen. 

Region Skåne ska främja  forskning och kommersialisering av forsk-
ningsresultat i regionen. Detta kan indelas i följande  insats områden:

•  Insatser för att utveckla triple-helixsamverkan mellan politik, 
 universitet/högskolor och näringslivet. 

•  Stöd till organisationer som arbetar med rådgivning syftande  
till kommersialisering av forskning samt sådd- och riskkapital-  
för sörjning.

•  Insatser för att främja kompetensförsörjningen inom regionens 
FoU-intensiva näringsliv.

	•  Insatser för att attrahera FoU-intensiva företag och strategiska 
 forskningsmiljöer till regionen inte minst genom Öresunds-
samarbetet.
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•  Att genom en effektiv omvärldsbevakning och trendspaning 
 främja regionens medverkan vid nationella och internationella 
 utlysningar för FoU-medel.

•  Arbeta för att stärka den skånska forskningsinfrastrukturen.

Utöver dessa punkter prioriteras inom hälso- och sjukvården nedanstående 
områden för forskningen i samverkan med olika partners:

•   Forskning med hög kvalitet och relevans för patienten för att  upp -
 rätthålla en hög kvalitet i hälso- och sjukvården.
•  Attraktiva forskarkarriärer med stärkt forskningsanknytning i såväl 

 grund- som specialistutbildning samt ökad flexibilitet i forskar-
utbildning för att underlätta tidig rekrytering av doktorander.

•  Starka forskningsmiljöer som attraherar forskare i världsklass.
•  Stöd till forskarna, organisatoriskt, i övergripande beslut och 

styrande dokument. 
•	 System och organisation för implementering  
 av forsknings resultat. 
•   Arbete för att öka resurserna till klinisk  forskning.

omsättning av policyn
 Policyn ska brytas ner till strategiska åtgärder och omsättas i kon kreta  
handlingsplaner omfattande tre år som inkluderas  i Region Skånes  
ordinarie budgetarbete.

www.skane.se/fou 
e-post: region.forskning@skane.se 
telefon: 044-309 35 00 


