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Landstingsstyrelsen

Yttrande över delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt denna skrivelse och enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Det finns för det första starka skäl att till fullo instämma i vad utredaren anför om det
olämpliga med privatiseringar inom universitetssjukvården (sid 215 i utredningens
betänkande):
”En akademiskt stark kärna kan inte utvecklas i en privat vårdgivares verksamhet, då företag
är inriktade på att leverera vårdtjänster i en löpande verksamhet och inte fokuserar på de
långsiktiga och många gånger osäkra åtaganden som en forskningsverksamhet innebär. […..]
Jag delar denna oro kring vad en privat driven verksamhet kan innebära för den kliniska
forskningens del. Detta gäller särskilt verksamhet bedriven på universitetssjukhus, eftersom
man här har ett samlat ansvar för såväl vård, forskning som utbildning. Med en splittrad organisation blir dessa uppgifter svåra att fullgöra. Man kan befara en kvalitetsförsämring för
såväl forskning som utbildning och därmed på sikt även för vården.”

För det andra bör särskilt betonas de positiva erfarenheterna av den senaste ALFöverenskommelsen. SLL och KI har sedan länge ett väl fungerande samarbete som
steg för steg fördjupas ytterligare. Mot bakgrund av utredarens mycket positiva hänvisningar till effekterna av senaste ALF är det anmärkningsvärt att han väljer att deklarera att det nuvarande delade ansvaret för den kliniska forskningen inte är ändamålsenligt. Samverkan mellan huvudmännen kan förvisso fortsätta att utvecklas, men
att i grunden förändra huvudmannaskapet riskerar att skapa mer problem än lösningar för såväl forskningen som hälso- och sjukvården.
För det tredje finns skäl att med kraft instämma i utredarens bedömning att ytterligare ekonomiska tillskott krävs till den kliniska forskningen. Såväl staten som landstingen bör kraftigt höja sina ambitionsnivåer för att utveckla den kliniska forskningen, liksom samverkan mellan akademi, sjukvård och industri. Det bör understrykas
att landstingen i vissa avseenden inte nödvändigtvis behöver invänta resurstillskott
från statens sida, utan själva kan gå före med ökade satsningar på strategiskt viktig
FoUU-verksamhet inom eller med anknytning till hälso- och sjukvården.
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Vad gäller – för det fjärde – utredarens uppfattning att verksamhetschefens roll i den
kliniska forskningen behöver utvecklas, så bör betonas följande: Kunskap och förståelse för de krav som gäller forskning måste väga tung, men vid rekrytering av chefer
måste alltid en sammanvägning göras av alla faktorer som har bäring på ledarskapet i
den aktuella verksamheten.

