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S a m m a n t r ä d e med landstingsstyrelsens
forskningsberedning
Datum för justering: 2016-01-22

Plats

Skärgårdssalen, landstingshuset

Närvarande
ledamöter
Peter Carpelan (M), ordförande
Thomas Eriksson (M)
Susanne Sjöblom (M)
Mikael Igelström (M)
Pär Hommerberg (L), 1: vice ordförande
Thorbjörn Larsson (KD)
Stefan Bergström (C)
Solveig Holmgren (S)
Michel Silvestri (MP)

Närvarande ersättare
Kristofer Nygren (S) tjg

Ej närvarande ledamöter
Anders Lönnberg (S), 2:e vice ordförande
Arvid Vikman (S)
Cecilia Ramning (S)
Theo Bodin (V)

Ej närvarande ersättare
Anna Attergren Granath (L)

Politiska tjänstemän
Jonas Lilleberg Eriksson, Sofia Könberg, Ulrika Vestin,
Lars Friberg

Tjänstemän
Jan Andersson, Viktoria Björk, Agneta Marmestrand

Sekreterare
Agneta Marmestrand Ruud
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§1
Justerare och justeringsdag
Ordförande Peter Carpelan och Solveig Holmgren utses att justera dagens
protokoll den 22 januari.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§2
Skrivelse av Michel Silvestri (MP) om satsningen på
professur i patientsäkerhet
LS 2015-0189

Ärendebeskrivning
Michel Silvestri (MP) har den 29 januari 2015 lämnat en skrivelse till
forskningsberedningen angående satsningen på en professur i
patientsäkerhet.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 januari 2016
Skrivelse av Michel Silvestri (MP)

Förslag och yrkande
Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.

Forskningsberedningens beslut
Forskningsberedningen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Beslutsexpediering:
Miljöpartiet
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§3
Nytt regionalt ALF-avtal
LS 1411-1389

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att Stockholms läns landsting godkänner ett nytt
regionalt avtal om läkares utbildning och forskning i hälso- och sjukvården
(ALF-avtal) mellan landstinget och Karolinska Institutet. Det föreslås även
godkänna förslag till process för att utse vilka delar av hälso- och
sjukvården som ska utgöra universitetssjukvård.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 januari 2016
Avtal om samarbetet kring utbildning av läkare, verksamhetsförlagd
utbildning för vissa andra hälsoprofessioner, samt ldinisk forskning och
utveckling av hälso- och sjukvården daterat den 27 november 2015

Förslag och yrkande
Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.

Forskningsberedningens beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtalet om samarbete kring utbildning av läkare,
verksamhetsförlagd utbildning för vissa andra hälsoprofessioner, samt
klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Särskilt uttalande
S-ledamöterna Solveig Holmgren och Kristofer Nygren lägger ett särsldlt
uttalande.
MP-ledamoten Michel Silvestri lägger ett särskilt uttalande.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Forskningsberedning

5
PROTOKOLL 1/2016
2016-01-21

LS 2016-0040

§4
Information om avslutade förhandlingar avseende ny
dataskyddsförordning
Håkan Jonsson från Halvarson och Halvarsson informerar i ärendet.
Beredningen tackar för informationen.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§5

Gemensamt förslag till regeringens forsknings- och
innovationsproposition från Region Skåne, Västra
Götalandsregionen och Stockholms läns landsting inom
området Life Science
LS 2015-1556
Jan Andersson informerar i ärendet. Beredningen tackar för informationen.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§6
Förslag till forskningspropositionen 2016 avseende
Migration och hälsa
LS 2015-1475
Jan Andersson informerar i ärendet. Beredningen tackar för informationen.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§7

Ordförande informerar
Nästa sammanträde med forskningsberedningen är den 18 februari.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

SÄRSKILT UTTALANDE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

2016-01-21

Ärende nr 3
LS 1411-1389

Nytt regionalt ALF-avtal
Det är bra att Stockholm har ett regionalt ALF-avtal och
Socialdemokraterna anser att det skapar bra förutsättningar för att
samverkan mellan landstinget och Karolinska Institutet(KI) ska
utvecklas. Ett bra samarbete gynnar patienter, vårdpersonal och
tillväxten i hela regionen.
Den nya föreslagna samverkansorganisationen knyter landstingets
och Karolinska Institutets verksamheter ännu närmare varandra.
Det föreslagna avtalet omfattar både utbildning, forskning och
formerna för hur universitetssjukvården ska organiseras.
Samverkan mellan SLL och KI är reglerad i avtalet att ske på tre
nivåer ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande, och
verksamhetsnivå. Roterande ordförandeskap tillämpas mellan SLL:s
landstingsdirektör och KI:s rektor.
Socialdemokraterna vill poängtera vikten av en politisk förankring i
detta samarbete och ser att former för en politik involvering tas fram
av den föreslagna samverkansgruppen på ledningsnivå.
Även avstämningen med och inhämtande av synpunkter från fackliga
företrädare samt brukarorganisationer bör formaliseras i detta
arbete. Ett uppdrag som även det bör tydliggöras av samverkan på
ledningsnivå.

SÄRSKILT UTTALANDE
Forskningsberedningen
Miljöpartiet de gröna

2016-01-21

Ärende 3
LS 1411-1389
LS 2015-0086

Nytt regionalt ALF-avtal

Det är glädjande att SLL och KI har kunnat enas kring ett förslag till nytt
regionalt ALF-avtal. Detta är en grundförutsättning för att gemensamt
kunna bygga vidare på en ständigt förbättrad hälso- och sjukvård som är
beroende av forskning, utveckling och inte minst utbildning (FoUU).
Den politiska beredningen av ärendet hade kunnat vara mer omfattande för
att genom Landstingsstyrelsens Forskningsberedning på ett tydligare sätt
avspegla de förtroendevaldas samlade ambitioner på området.
Nu är verkligheten sådan att vi förtroendevalda i landstinget har att
godkänna ALF-avtalet långt efter att det egentligen ska träda i kraft (dvs i
ingången av 2016).
En viktig del av det nya ALF-avtalet rör Universitetssjukvård. Det är helt
avgörande för ett framgångsrikt avtal att det nu ges goda förutsättningar för
att utkristallisera vilka vårdenheter som fullt ut uppfyller kriterierna för
detta.
Samtidigt är det av största betydelse att SLL:s/KI:s lokala definition och
utvärderingsmodell rörande Universitetssjukvården överensstämmer med
övriga landets i så måtto att det inte på sikt ska missgynna oss vid den
framtida kvalitetsbaserade resurstilldelningen.

