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Stockholms läns landstings FoUU-strategi
Ärendet
FoUU-utskottets förslag till ett strategidokument för landstingets engagemang i
forskning, utveckling och utbildning FoUU.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till FoUU-strategi för Stockholms läns landsting
att strategin ska kompletteras med en plan för hur ny kunskap ska implementeras
att vid en uppföljning av strategin lyfta in frågorna om ett mer multi-disciplinärt
sätt att forska, bredda strategin till att omfatta fler områden i enlighet med ett
tvärvetenskapligt synsätt både på individ- och samhällsnivå samt inarbeta
Barnkonventionen

Det är angeläget med en strategi för FoUU för Stockholms läns landsting. För att
den ska få tyngd och betydelse måste strategin förankras brett inom landstingets
verksamheter, men också externt med de partners strategin syftar till att omfatta.
Implementering av ny forskning och kunskap är ett ständigt pågående arbete, som
kräver större fokus än vad som tidigare varit fallet. Idag tar det i genomsnitt 17 år
innan ny evidensbaserad kunskap kommer till nytta utanför de akademiska
väggarna. Det är alldeles för lång tid. Strategin bör därför kompletteras med en
implementeringsplan som utöver landstinget även bör omfatta kommuner,
företag, statliga myndigheter samt medborgare. Det är en förutsättning för att nå
framgång i det hälsofrämjande arbetet samt att finna lösningar på de stora
problem och utmaningar samhället står inför.
Verksamheter som bedriver forskning som utvecklar landstinget i en
hälsofrämjande och långsiktigt hållbar utveckling ska alla ges möjlighet att i den
kommande uppföljningen bidra till utvecklingen av strategin.
Strategin ska framöver omfatta forskning som är mer tvärvetenskaplig till sin
karaktär, vilket kräver ett större multidisciplinärt förhållningssätt och således
också omfatta klimat-, miljö-, samhällsbyggnads-, kultur- och transportfrågor.
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Stockholms läns landsting behöver ta ett ansvar för forskning kring
klimatfrågorna, vilket betyder hälsofrämjande forskning som omfattar allt från
dricksvattenförsörjning, nya sjukdomsmönster, stadsplanering och
bostadsbyggande. Dessa områden kommer att ha en stor inverkan på
befolkningens hälsa, och därmed landstingets verksamhet, när ett nytt klimat
råder i Sverige. Här finns naturligtvis ett stort behov av en stärkt samverkan med
samtliga externa aktörer, vilka är inblandade och påverkade av samma, eller
liknande, problemställningar.
Barnkonventionen behöver lyftas in i strategin, då flera faktorer hotar kommande
generationers hälsa, bl.a. buller, partiklar, ökad kemikaileexponering till luft och
vatten och förändrad dricksvattenkvalité. Just i det hälsofrämjande arbetet är
barnperspektivet den viktigaste faktorn för att nå framgång.

