JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Forskningsberedning

i
PROTOKOLL 2/2016
2016-03-10

LS 2016-0040

Kl 10.00 - 11.00

§§9-13
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Datum för justering: 2016-03-10

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Närvarande ledamöter
Peter Carpelan (M), ordförande
Susanne Sjöblom (M)
Mikael Igelström (M)
Thorbjörn Larsson (KD)
Solveig Holmgren (S)
Theo Bodin (V)

Närvarande
ersättare
Anna Attergren Granath (L)

Ej närvarande ledamöter
Thomas Eriksson (M)
Pär Hommerberg (L), i : vice ordförande
Stefan Bergström (C)
Anders Lönnberg (S), 2:e vice ordförande
Arvid Vikman (S)
Cecilia Ramning (S)
Michel Silvestri (MP)

Ej närvarande ersättare
Arion Chryssfasis (M)
Kristoffer Nygren (S)

Politiska tjänstemän
Jonas Lilleberg Eriksson, Patrik Lind, Ulrika Vestin,
Joachim Höggren, Marre Mayr

Tjänstemän
Jan Andersson, Viktoria Björk, Agneta Marmestrand

Sekreterare
Agneta Marmestrand Ruud
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§9
Justerare och justeringsdag
Ordförande Peter Carpelan och Solveig Holmgren utses att justera
protokollet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting

3
PROTOKOLL 2/2016
2016-03-10

Landstingsstyrelsen
Forskningsberedning

LS 2016-0040

§ io Riktlinjer för landstingets engagemang i klinisk
forskning
Anna Nergårdh, chefläkare och biträdande landstingsdirektör Stockholms
läns landsting informerar i ärendet.
Ärendebeskrivning
Forskningsberedningens ordförandes lägger en skrivelse om riktlinjer för
landstingets engagemang i forskningsfrågor.
Beslutsunderlag
Forskningsberedningens ordförandes skrivelse.
Forskningsberedningens beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att uppdra till landstingsdirektören att med utgångspunkt från tillsatta
utredningar, inom och utom landstinget, återkomma med förslag om
uppdatering av riktlinjer kring Idinisk forskning och forskningsfinansiering
att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med en redovisning
kring hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om
forskningsfinansiering från landstinget samt
att uppdra till landstingsdirektören att redovisa på vilket sätt Karolinska
Universitetssjukhuset, i samråd med Karolinska Institutet, arbetar för att
återupprätta förtroendet för klinisk forskning.
S-ledamoten Solveig Holmgren lägger ett särskilt uttalande (bilaga).
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§11
Regelverk kring klinisk forskning och
forskningsfinansiering
Jan Andersson, forskningsdirektör Stockholms läns landsting informerar i
ärendet.
Beredningen tackar för informationen

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§12
Skrivelse från Theo Bodin (V)
Ärendebeskrivning
Theo Bodin (V) lägger en skrivelse om utredning om ökad jämställdhet vad
gäller tilldelning av ALF-medel.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Theo Bodin (V).
Forskningsberedningens beslut
att överlämna skrivelsen till förvaltningen för vidare beredning.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§13

Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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2016-03-10
Ärende 2

Gällande "Riktlinjer för landstingets engagemang i
klinisk forskning"
Skandalen kring Paolo Macchiarini och hans agerande har lett till konsekvenser i
landstinget och på Karolinska Institutet. Utredningar är tillsatta. För oss Socialdemokrater är forskning och förtroendet för forskning viktigt. Det som har hänt är oacceptabelt. Främst för de drabbade patienterna men det skadar också förtroendet for
forskning och sjukvård.
Socialdemokratera ställer sig bakom de förslag till åtgärder som ordförande i forskningsberedningen föreslår. Förstroendet måste återupprättas. Vi konstaterar att dagens förslag är mycket lika de som Socialdemokraterna presenterade i Agarutskottet
redan 2016-02-09.
Nu måste vi se till att tillsatta utredningar får arbetsro och att de kan göra ett grundligt utredningsarbete. Inte minst gränslandet, och samverkan mellan, vård och forskning måste redas ut i grunden. Därför uppmanar vi det moderata fmanslandstmgsradet Torbjörn Rosdahl att ställa sin plats i Karolinska Institutet till förfogande. Vi menade på samma sätt att rektor Anders Hamsten inte borde delta i Karolinska Universitetssjukhusets styrelse under utredningarnas arbete och välkomnar att han självmant
lämnat sin plats. Vi anser att inte heller att Torbjörn Rosdahl bör finnas med i konsistoriet under utredningarnas gång.

