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Yttrande över Avsiktsförklaring rörande samverkan mellan
Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms
universitet (SU) LS 1406-0706
Stockholms läns landsting har nu tecknat ett flertal avsiktsförklaringar och
samverkansavtal med universitet och högskolor såväl som
läkemedelsföretag (ärende 9 i dagordningen rör t ex en avsiktsförklaring
med Merck, Sharp & Dohme AB). Miljöpartiet har sedan länge föreslagit
utökad samverkan inte minst med olika lärosäten för att stärka utbildning
och forskning i den egna verksamheten. Därför ser vi mycket positivt på
denna avsiktsförklaring.
Med detta yttrande vill vi emellertid peka på följande:
Det är viktigt att gå från ord till handling, dvs varje avsiktsförklaring bör
leda till fördjupad samverkan som gagnar båda parter. Detta kräver
ömsesidig målmedvetenhet och kontinuerlig dialog på flera lämpliga nivåer,
från koncernledning till patient- eller klientnära verksamhet.
Ofta kan det vara önskvärt att försöka hitta vägar till flerpartssamverkan
enligt modellen triple helix (landsting-akademi-industri), eller ännu hellre
”quadrupel helix”, dvs i samverkan även med berörd patient- eller
brukarorganisation.
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Yttrande över Direktiv, Universitetssjukvården inom
ramen för det kommande ALF-avtalet, LS 1407-0851, samt
direktiv, Projekt för att stärka det
verksamhetsintegrerade lärandets kvalitet och
forskningsanknytning (UKF i VIL), LS 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.

