
 
 
 
 
 
 

Styrning av landstingets FoU-verksamhet 

 
Forskning, utveckling och utbildning är stra-
tegiskt viktiga områden för landstingets per-
sonalförsörjning och för att kunna fullfölja 
sitt ansvar att bedriva regionsjukvård. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget 
medverka vid finansiering, planering och 
genomförande av forskning. 
 
Revisorernas granskning visar att varken 
landstingsstyrelsen eller hälso- och sjuk-
vårdsnämnden har utvecklat former för att 
styra och följa upp FoU-verksamheterna 
inom deras ansvarsområden. Det finns ingen 
beskrivning av hur landstingsstyrelsens FoU-
stab ska ge stöd till hälso- och sjukvårds-
nämndens verksamheter. Inte heller har det 
gjorts någon inventering av vilket behov 
som verksamheterna har av FoU-stöd. 
 
Både landstingsstyrelsens och hälso- och 
sjukvårdsnämndens styrning och kontroll av 
FoU-verksamheten är svagt utvecklad och 
allt för begränsad mot bakgrund av den 
komplexa miljön med flera olika intressen-
ter. Granskningen visar att FoU-
verksamheten i stor utsträckning styrs via 
landstingets avtal med staten (s.k. ALF-
avtalet) och det regionala avtalet som lands-
tinget har med Umeå universitet. I en tidi-
gare granskning (nr 16/2016) har revisorerna 
rekommenderat styrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden att utreda universitets-
sjukvårdsstyrelsens beslutsbefogenheter. 
Någon sådan utredning har inte genomförts. 
 
Rekommendationer 
Med anledning av granskningens resultat 
lämnar revisorerna följande rekommendatio-
ner till landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden: 
 

 Utred hur FoU-verksamheten i lands-
tinget och inom styrelsens och nämn-

dens ansvarsområden bör fördelas, sty-
ras och kontrolleras. Mot bakgrund av 
att en betydande majoritet av landsting-
ets FoU-verksamhet genomförs bland 
hälso- och sjukvårdsnämndens verk-
samheter är det angeläget att hitta en 
modell som innebär att nämnden har 
förutsättningar att ha kontroll över att 
verksamheterna får tillräckligt stöd 
m.m.  

 Bered förslag till FoU-policy för be-
slut av fullmäktige. Förslaget till poli-
cyn bör bland annat innehålla upp-
gifter om styrelser och nämnders an-
svar för FoU-verksamheten samt om 
inriktning och övergripande mål. 

 Inventera verksamheternas behov av 
FoU-stöd. 

 Med utgångspunkt av fullmäktiges 
beslut om ansvar, inriktning och mål 
säkerställa en tillräcklig styrning och 
kontroll av FoU-verksamheten inom 
sina ansvarsområden. 

 Genomför en juridisk utredning i 
syfte att säkerställa att landstingsstyr-
elsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden på korrekt sätt hanterar 
beslut med koppling till Universitets-
sjukvårdsstyrelsen. 

 Besluta om en strategi i syfte att 
stärka förmågan att attrahera externa 
intressenter att finansiera landstings-
driven forskning. 

 
 
 
Rapport: ”Granskning av styrning av landstingets 

FoU-verksamhet”. För ytterligare information kon-
takta Clara Wiklund, tel.090-785 70 87. Den kom-
pletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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