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Gällande ” Strategi för forskning, utveckling och
utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården
och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting
Stockholm Läns Landsting behöver en strategi för forskning, utveckling och
utbildning. En strategi behövs för att enskilda insatser ska kunna sättas in i
ett perspektiv. Det ska hjälpa till att fatta rätt taktiska beslut längs vägen.
Strategi är den långsiktiga planen.
Strategins syfte ska vara att stärka forskning och utveckling och förbättra
kvaliteten i Stockholms hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
För Socialdemokraterna är utveckling av vården och kollektivtrafiken av
största betydelse. Vi vill i vår vision av hälso- och sjukvården och
kollektivtrafiken skapa bästa möjliga förutsättningar för forskning,
utveckling och utbildning.
I syfte att göra strategin ännu mer ändamålsenligt skulle vi vilja framföra
följande:
Att inledningsvis skapa en tydlig vision för forskning och utveckling för
hela landstingens verksamheter där så väl hälso- och sjukvård som
kollektivtrafik ingår. Här bör det framgå att visionen skapar
förutsättningarna för högkvalificerade jobb i Stockholms Läns Landsting.
Sverige och Stockholm ska vara världsledande när det gäller kvalitet och
effektivitet inom forskningsområdet.
Dokumentet bör därefter delas upp med ett fördjupningsavsnitt för var och
en av verksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Inom varje
sådant delområde bör det tydligt framgå hur den övergripande målsättningen
ska se ut inom respektive område.
Områden att utveckla inom kollektivtrafiken:
Inom kollektivtrafiken samlas mycket data kring resandemönster. Strategier
för hur dessa ska kunna tillgängliggöras för forskare borde framgå. Även
hur landstinget ska kunna attrahera forskare som vill samarbeta med
landstinget är av största vikt. Detta saknas i det nuvarande underlaget.
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Områden att utveckla inom hälso- och sjukvården:
Inom hälso- och sjukvårdsområdet är samverkan en central del som bör
utvecklas. Socialdemokraterna vill ha ett fördjupat samarbete mellan
sjukvården, universitet och högskolar, patientorganisationer och hela life
science. Vikten av samverkan bör framgå tydligare i strategin.
Utvecklingen av biobanker och kvalitetsregister nämns i strategin men här
tycker Socialdemokraterna att Stockholm Läns Landsting ska ha en högre
ambition. Genom att använda den information som finns i landstingens
biobanker kan studier genomföras som gör att vetskapen ökar. Det gör att
till exempel kunskapen om ärftliga faktorers påverkan och samspel med
faktorer i miljön och samhället kan fördjupas.
Patienterna som medskapare till kunskap
Socialdemokraterna anser även att patienternas kunskap och erfarenhet på
ett bättre sätt bör kunna tas tillvara i forskning. Många patienter är idag
positiva till att vara med i olika forskningsstudier. Patienternas aktiva
deltagande är en avgörande förutsättning för att kunna genomföra mycket av
den forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Strategin bör därför
innehålla visioner kring att patientdeltagande i forskning.

Implementera kunskap
Det är viktigt att förutsättningar skapas för att forskning ska kunna
genomföras. Socialdemokraterna anser att en strategi för forskning,
utveckling och utbildning även bör innehålla visioner för hur ny kunskap
ska implementeras och användas i vården. Vikten av att hälso- och
sjukvården systematiskt behöver arbeta med forskning och utveckling av
verksamheten och sammanställning av tillgänglig kunskap är avgörande för
dess utveckling.
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