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Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet
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Kl 10.30 - 11.00

§§ 81 - 8 6

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum för justering:

\

23 september 2014

[elene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl
Mälarsalen, Landstingshuset
Plats
Närvarande
Ledamöter
Ersättare
Torbjörn Rosdahl (M)
Lars Joakim Lundquist (M)
Stig Nyman (KD)
Charlotte Broberg (M)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Annika Sandström (M)
Christer G Wennerholm (M)
Gustav Hemming (C)
Filippa Reinfeldt (M)
Jens Sjöström (S), tjänstg
Birgitta Rydberg (FP)
Tomas Eriksson (MP), tjänst^
Erika Ullberg (S)
Birgitta Sevefjord (V)
Ej närvarande
Ledamöter
Dag Larsson (S)
Helene Öberg (MP)
Närvarande
Politiska tjänstemän
Tobias Sjö
Malin Quick Oljelund
Eva Sköld
Torun Boucher

Ej närvarande
Ersättare
Anna Starbrink (FP)
Olle Burell (S)

Tjänstemän
Catarina Andersson Forsman
Gunnel Forsberg
Anne Rundquist
Anders Nyström
Marit Brusdal Penna
Henrik Gaunitz
Elisabeth Angard-Levander
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§81
Justerare och justeringsdag
Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att
justera dagens protokoll, senast den 23 september 2014.
§82
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning
per juli 2014
LS 1408-0897
Beslutsunderlag
Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande 28 augusti 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att godkänna den förenldade månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning
per juli månad 2014.
§83
Anmälan av direktiv "Universitetssjukvården inom ramen för det
kommande regionala ALF-avtalet" och direktiv "Projekt för att stärka
det verksamhetsintegrade lärandets kvalitet och forslmingsanknytning
(UKFiVIL)"
LS 1407-0851,1407-0852
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens anmälan 15 augusti 2014.
Protokollsutdrag från Forskningsberedningen 26 augusti 2014, § 50
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att lägga anmälan till handlingarna.
Särskilt uttalande
Thomas Eriksson (MP) anmälde ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).
§84
Information om upphandlingar av medicinteknisk utrustning och
informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna (NKS)
Muntlig föredragning av chefsjurist Anne Rundquist.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
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Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
inklusive Nya Karolinska Solna
Marit Brusdal Penna, chef för Strategiska fastigheter och investeringar,
informerade om arbetet med ny akutmottagning och vårdavdelningar på S:t
Görans sjuldius samt fastighetsreglering avseende del av Hagastaden.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§86

Nästa sammanträde
Arbetsutskottets nästa sammanträde äger rum den 14 oktober 2014.
Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander
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SÄRSKILT UTTALANDE

LANDSTINGSSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
Miljöpartiet de gröna

2014-09-16
LS 1407-0851,1407-0852
Ärende 3

A n m ä l a n av direktiv, "Universitetssjukvården
inom ramen för
det kommande regionala ALF-avtalet",
L S 1407-0851, och
direktiv, "Projekt for att stärka det
verksamhetsintegrerade
lärandets kvalitet och forskningsanknytning
(UKFi VIL)", L S
1407-0852

ALF-avtalet ("Avtal om läkarutbildning och forskning") är av stor betydelse
för medicinsk utbildning och forskning generellt. Stockholms läns landsting
och Karolinska Institutet har på ett föredömligt sätt vidgat det regionala
ALF-avtalet till att utgöra grunden för samverkan kring samtliga
utbildningsprogram inom vård och medicin, inte enbart läkarprogrammet. I
samma anda är de ALF-märkta forskningsmedlen sökbara för olika
professioner inom landstingets verksamhet.
När nu ett nytt regionalt ALF-avtal skall tas fram utifrån ett reviderat sådant
på nationell nivå så är det viktigt att ovanstående intentioner ytterligare
förtydligas, utvecklas och förstärks. På så vis bidrar ALF-avtalet till största
möjliga patientnytta.
I direktiv rörande definition och utveckling av universitetssjukvård så anges
i tjänsteutlåtandet följande:
"Verksamheten som bedrivs inom universitetssjukvården ska styras och
följas upp i de tre parametrarna sjukvård, forskning och utbildning."
Vi anar att det inte är tänkt att läsas ordagrant på det viset. I ett tidigare
stycke anges nämligen att "Universitetssjukvårdens uppdrag är hälso- och
sjukvård, forskning och utbildning."
Miljöpartiet vill ändå understryka betydelsen av att båda direktiven syftar
till bästa möjliga hälso- och sjukvård, dvs. att stor vikt läggs vid att stärka
förebyggande, hälsofrämjande åtgärder och insatser vilket i längden sparar
både pengar och lidande.

