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Yttrande över Gemensam regional biobank i
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Forskning och utveckling (FoU) är bokstavligen livsviktiga verksamheter
för att långsiktigt kunna erbjuda samhällets medborgare bästa möjliga hälsooch sjukvård. För denna FoU-verksamhet utgör både informatik och
biobanker viktiga resurser.
Samtidigt så kan både informatik och biobanker ses som förvaltning av
privat information respektive mänsklig vävnad som utifrån samtycke har
lånats från patienter och donatorer. I underlaget står bl a: ”Efter inhämtning
av samtycke från patient kan en biobanksremiss skapas i journalsystem.”
Detta innebär att ansvarig huvudman, normalt sett Stockholms läns
landsting, med trovärdighet och i handling måste säkerställa att
patientens/donatorns lagstadgade integritet aldrig riskerar att äventyras.
Konkret innebär ovanstående att patientdata inte får vara åtkomliga för
obehöriga, t ex via internet. Likaså att vävnadsprover förvaras på ett
kontrollerat sätt så att en donator ska kunna känna sig trygg i möjligheten att
när som helst begära att ett prov hittas och kasseras utan dröjsmål.
Under förutsättning att ovanstående integritetsskyddande åtgärder
säkerställs så är även vi mycket positiva till bildandet av den nya Regionala
biobanken.
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Förslag till beslut rörande ärende LS 1308-1325 ”FoUU- och
innovations-strategi”

I det fortsatta arbetet med FoUU- och innovationsstrategin yrkar
Miljöpartiet på följande:
-

att även andra relevanta områden än medicin/vård ges utrymme i
strategin. Exempel på sådana områden kan vara tekniska och
beteendevetenskapliga aspekter kring transporter och
kollektivtrafikresande, energisparande teknik kopplat till
landstingets fastigheter och olika typer av verksamhet, samt sociala
innovationer för effektiviserad samverkan mellan landsting och
kommuner.

-

att strategin tydligt anger att landstinget ska sikta mot ett antal större
strategiska, internationella forskningssamarbeten av typen triple
helix (dvs samverkan med akademi och företag/industri), bl a inom
ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

-

att utbildningens betydelse för framtida kompetensförsörjning
tydliggörs ytterligare, med en strategi beskriven i syfte att säkra en
fortsatt god bemanning av de verksamheter som landstinget ansvarar
för, främst med avseende på hälso- och sjukvård.

-

att därutöver anföra,
Forskning, utveckling, utbildning och innovation utgör sammantaget
grunden för att landstinget ska kunna bedriva bästa möjliga
verksamhet för samhällsmedborgarna och skattebetalarna. Av den
anledningen är det med stor tillförsikt vi ser an mot en uppdaterad
och konkretiserad FoUU- och innovationsstrategi. Samtidigt ser vi
det som viktigt att politiken i bred och visionär bemärkelse ges
möjlighet att påverka utformning och innehåll i denna för landstinget
så betydelsefulla strategi. I detta förslag till beslut lyfter vi därför
några centrala aspekter som bör inkluderas eller konkretiseras i den
nya strategin.

