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Rapport avseende utredning av forskningsanknytning inom
området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar
Under hösten 2006 och våren 2007 har en utredning avseende FoUU inom
utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar (UKFS) utförts. Härmed
lämnas en sammanfattande rapport som föreslår att ett gemensamt centrum för
forskning, utbildning och utveckling bildas i samverkan mellan SLL och KI
(Bilaga 1). Detta centrum behöver brygga över de olika disciplinära och
organisatoriska strukturer som för närvarande finns, och som utgör grunden till att
verksamheten idag är fragmenterad.
Beställare Vård, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsutskottet, gav i augusti 2006
Hans Forssberg, professor vid Karolinska Institutet och Per Olof Sjöblom,
Psykiatrisamordnare/bitr sjukvårdsdirektör, SLSO, i uppdrag att tillsammans
kartlägga och utreda forskning, utveckling och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar omfattande barn, ungdomar och
vuxna. I uppdraget ingick att lämna förslag till hur verksamheten kan förbättras
(Bilaga 2). Beställare Vård tillsatte även en styrgrupp bestående av Aina Daléus
chef för Vårdgrenssamordning, Beställare Vård och Thorbjörn Ekström chef för
FOUU-kansliet, SLL Koncernledning. Utredarna har fört en regelbunden dialog
med styrgruppen och avrapporterat arbetets olika faser.
Under hösten tillsattes tre arbetsgrupper för forskning, utbildning och utveckling
med Mai Britt Giacobini, BUP; Agneta Hellström, Handikapp och Habilitering,
respektive Kerstin Dahlström, Neuropediatrik som sammankallande. Varje
arbetsgrupp har inventerat och kartlagt sina områden och lämnat förslag på förbättringar (Bilaga 3, 4, 5 & 6). Ett stort antal medarbetare från både landsting och
akademi (KI, SU, Lärarhögskolan) har deltagit i utredningsarbetet (se respektive
rapport). Utöver arbetet inom de olika grupperna har två gemensamma seminarier
hållits – ett i början och ett i slutet av utredningsarbetet. Till dessa seminarier har
breda inbjudningar gått ut till alla intresserade, bl a till verksamhetsledningar,
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kommuner, föräldraföreningar. Slutligen har den finala sammanfattningen
diskuterats i en gruppering mellan de två utredarna och de sammankallande i
respektive arbetsgrupp och i en konstellation av företrädare för berörda verksamhetsledningar inom SLSO, inklusive FoUU psykiatri.
Sammantaget har processen inkluderat de flesta som är aktiva inom FoUU och
berörda ledningar inom SLL. Det finns en allmän konsensus för de slutsatser och
de förslag som lämnas i rapporten, även om det finns detaljer som behöver
diskuteras vidare.
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