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Samarbetsavtal mellan landstinget och Karolinska institutet om
utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskap
(1 bilaga)
ÄRENDET
KI har tillsammans med företrädare för produktionen och beställaren
utarbetat ett program för forskning och utbildning inom sjukvårdens
organisation och ledarskap (Medical Management). Programmet bygger
på ett gemensamt åtagande för landstinget och KI. Åtagandena föreslås
regleras i bifogat samarbetsavtal.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att

bidra till forskarutbildningsprogrammet med ersättning till
Medical Management Centrum vid Karolinska institutet om 300
000 kr per, av SLL eller enhet finansierad av SLL, utnyttjad
utbildningsplats och år, dock högst 10 utbildningsplatser.
Ersättningen om 300 000 kr per utbildningsplats och år
finansieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens budget

att

rekommendera landstingsstyrelsen att godkänna bifogat
samarbetsavtal mellan landstinget och Karolinska institutet om
utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskap

HSNstabens SYNPUNKTER
Vid KI har påbörjats etablering av en ny institution - institutionen för
Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME). En del i den
nyinrättade institutionens uppdrag avser forskning och
ledarskapsutbildning inom hälso- och sjukvården. Forskarprogrammet
avses påbörjas hösten 2002.
Samarbetet mellan landstinget och institutet syftar bl. a till att etablera
området Medical Management som akademisk disciplin med forskarutbildning för att dels generera kunskap och kompetens, dels öka
intresset hos framför allt yrkesverksamma inom sjukvården att utveckla
sitt ledarskap och söka chefsuppgifter. För en närmare beskrivning av
samarbetet hänvisas till bifogat avtalsförslag.
Forskningen är tänkt att ske i en öppen process där idéer och resultat
redovisas i forskargruppen och för företrädare samt beslutsfattare i hälsooch sjukvården. En grundläggande tanke med Medical Management är
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att etablera nära och kontinuerlig kontakt mellan forskning och praxis
innebärande att verksamheten ska kunna tillgodogöra sig
forskningsresultaten snabbt och vice versa att forskningen ska kunna
anpassa sig till frågeställningar som uppstår i det dagliga arbetet utan att
ge avkall på forskningens villkor avseende vetenskaplighet, metod och
kvalitet.
Landstinget och KI identifierar och beslutar i samråd i frågeställningar
som är aktuella för forskarprogrammet.
KI åtar sig att etablera Medical Management Centrum samt forskarutbildningsämnet
medical
management
och
att
garantera
forskningsverksamhet under 5 år med en resursinsats motsvarande 2 Mkr
per år.
Landstinget åtar sig att bidra till upprätthållandet av
forskarutbildningsprogrammet med ersättning till Management Centrum
vid Karolinska institutet om 300 000 kr per utbildningsplats och år, dock
högst 10 utbildningsplatser. Ersättningen gäller utbildningsplatser som
utnyttjas av anställda vid SLL och vid enheter finansierade av SLL.
Ersättningen om 300 000 kr per utbildningsplats och år finansieras inom
hälso- och sjukvårdsnämndens budget
Finansieringen av lönekostnaden för den som deltar i utbildningen åvilar
den enhet vars medarbetare deltar i forskarutbildningen.
Samarbetsnämnden KI-SLL har behandlat etablerandet av ett
forskningsutbildningsprogram vid sammanträde den 18 april.
Bifogat samarbetsavtal har arbetats fram av KI, HSNstaben och
landstingskontoret i samråd.
HSNstaben är positiv till att ett gemensamt forskarprogram inrättas
mellan landstinget och KI som syftar till utveckling av organisation och
ledarskap inom hä lso- och sjukvården enligt det avtal som föreligger.
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