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Landstingsstyrelsen

Yttrande över remissen Synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Utbildningsdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen
rörande synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Stockholms läns landsting avsätter varje år betydande resurser till forskning, som är
av oerhört stor vikt, inte bara för landstingets verksamheter, utan även nationellt och
internationellt. Då en stor del av forskningen implementeras i vården, så kan oredlighet inom forskningen leda till att patienter skadas. Exempel på att patienter skadats
på grund av vetenskaplig oredlighet finns dokumenterade. Det är därför helt nödvändigt att åtgärder vidtas för att eliminera möjligheterna till vetenskaplig oredlighet.
Förslaget till en nationell struktur för hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet
är därför mycket välkommet. Landstinget ställer sig också positivt till förslaget om
en fristående instans på nationell nivå för utredning av vetenskaplig oredlighet. I den
fortsatta beredningen av tillskapandet av den nationella Oredlighetskommittén ska
det beaktas om sjukvårdshuvudmannen bör vara en part i samband med utseendet av
ledamöter i den nationella Oredlighetskommittén, med anledning av att stora delar av
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den medicinska forskningen bedrivs inom sjukvårdshuvudmannens verksamhetsområde.

Chris Heister

Stig Nyman

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Utbildningsdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 1 oktober
2007 yttra sig över remissen ”Synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen”.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 augusti föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.
”Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet avsätter årligen ca 400 miljoner
kronor av det statliga ALF-anslaget till kliniskt inriktad patientnära medicinsk forskning. Dessutom avsätter landstinget ca 340 miljoner kronor av egna medel. Denna
forskning bedrivs huvudsakligen inom landstingets egen verksamhet, inom dess lokaler, av dess personal och på de patienter som erbjuds vård och behandling inom
hälso- och sjukvården. De forskningsresultat denna forskning genererar förväntar sig
landstinget kunna implementera inom vård- och behandlingsverksamheten.
För landstinget som sjukvårdshuvudman och ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det
ett oavvisligt krav att åtgärder vidtas för att eliminera möjligheterna till vetenskaplig
oredlighet, vilket i förlängningen kan leda till att patienter skadas. Exempel på att
patienter skadats på grund av vetenskaplig oredlighet finns dokumenterade.
Mot bakgrund av detta ser Stockholms läns landsting med tillfredsställelse på att
förslag till en nationell struktur för hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet
tagits fram.
Landstinget bedömer det angeläget, liksom det som framgår av remissunderlaget, att
misstanke om vetenskaplig oredlighet hanteras likvärdigt vid samtliga lärosäten.
Landstinget tillstyrker därför det förslag om lokala oredlighetsnämnder, deras sammansättning och funktions-/ansvarsområden som presenteras i remissunderlaget.
Landstinget ställer sig också positivt till förslaget om en fristående instans på nationell nivå för utredning av vetenskaplig oredlighet. Det är dock angeläget att påpeka
att sjukvårdshuvudmannen bör vara en part i samband med utseendet av ledamöter i
den nationella Oredlighetskommitté som föreslås. Inte minst mot bakgrund av sjukvårdshuvudmannens roll som finansiär och det faktum att stora delar av den medicinska forskningen bedrivs inom sjukvårdshuvudmannens verksamhetsområde.
Stockholms läns landsting har inget att erinra avseende den definition av vetenskaplig oredlighet som presenteras.”
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 september 2007.

