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Forum för kunskap och utveckling – ny enhet inom landstingsstyrelsens
förvaltning
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att i huvudsak godkänna förslaget till den nya enheten ”Forum för kunskap och
utveckling”
att uppdra åt landstingsdirektören att utforma detaljorganisation för Forum för kunskap
och utveckling i enlighet med den tidplan och de principer som framgår av
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt nedanstående justeringar
att uppdra åt landstingsdirektören att förtydliga det politiska uppdraget för FoUUutskottet
att uppdra åt styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde att utreda samordning av
kunskapscentra avseende psykiatri och äldrevård.
Stockholms läns landsting har sedan många år strävat mot att dela upp
beställarverksamheten och den egna landstingsdrivna vårdproduktionen.
Hälso- och sjukvårdens beställarkompetens utvecklades mycket under den förra
mandatperioden. Fokus flyttades från producentperspektivet till patient– och
medborgarperspektivet. Befolkningens behov blev utgångspunkten för beställningar,
upphandlingar och avtal. Uppdelningen av beställar- och producentrollen är en
förutsättning för att kunna agera konkurrensneutralt.
En kraftfull, kunnig och självständig beställarfunktion är nödvändig när den
landstingsdrivna vårdens andel av den totala vårdproduktionen minskar. Vi förutsätter
att föreliggande förslag inte innebär att nödvändig kompetens flyttas från BKV, så att
dess beställar- och upphandlingsförmåga därmed riskerar att minska.
Den nya organisationen ”Forum för kunskap och utveckling”, skall enligt
tjänsteutlåtandet vara en resurs för hela koncernledningen (i dag åtta tjänstemän) varifrån
merparten av de konkreta uppdragen skall komma. (sid. 3). Dessutom kommer hälso-

och sjukvårdsutskottet, ägarutskottet och personalberedningen kunna ge uppdrag till
”Forum för kunskap och utveckling” (sid. 7). Därutöver
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kommer det fortsättningsvis att finnas uppdragsgivare utanför hälso- och
sjukvårdssektorn. Det politiska ansvaret för enhetens politiska övergripande inriktning
skall åvila FoUU-utskottet. Enheten skall vara direkt underställd landstingsdirektören.
Det finns mycket som är positivt i förslaget men det väcker också frågor. Enligt vår
uppfattning läggs förslaget ur ett rent tjänstemannaperspektiv och vi saknar beskrivning
av hur och var de politiska besluten kommer att fattas. Möjligen kommer beslutsvägar
och verkställandet av beslut att underlättas för de ledande tjänstemännen men inte för
beslutsfattarna. Vilka beslut skall fattas i FoUU- utskottet, Ägarutskottet, Allmänna
utskottet i de frågor som berörs av förslaget? Det måste ex. tydliggöras HSU:s roll
visavi FoUU-utskottets roll.
Det verkar oklart huruvida utskotten och beredningarna direkt kan ge enheten uppdrag
eller om det skall kanaliseras, prioriteras, och/eller omformuleras av
landstingsdirektören. Om ägarutskottet kan ge uppdrag som ger de landstingsdrivna
sjukhusen fördelar gentemot de i alternativ drift råder inte konkurrensneutralitet. I
samma sammanhang måste den politiska organisationen tydliggöras.
Utvecklingsarbetet inom vården sker både inom själva vården men också utifrån ett
beställarperspektiv. Enheten skall både arbeta med beställarutveckling men också
tillgänglighet på vårdcentraler och utvecklingsprogram för chefer, de senare rena
producentfrågor.

