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Svar på skrivelse av Michel Silvestri (MP) om
satsningen på professur i patientsäkerhet
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 till beslut
Forskningsberedningen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Michel Silvestri (MP) har den 29 januari 2015 lämnat en skrivelse till
forskningsberedningen angående satsningen på en professur i
patientsäkerhet med frågor rörande satsningen.
Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan beslutade
gemensamt att inrätta och finansiera en professur i patientsäkerhet som vid
tillsättningen år 2012 sedermera fick titeln "professur i systemsäkerhet i
vårdorganisationer". Det svenska universitetssystemet bygger i hög grad på
att forskare finansierar sin egen forskningsverksamhet genom att söka
extern forskningsfinansiering. På grund av svårigheter att erhålla extern
forskningsfinansiering till att bygga upp forskning inom patientsäkerhet,
gjorde Kungliga Tekniska högskolan slutligen bedömningen att professuren
skulle avslutas år 2014. Forskning kring patientsäkerhet är fortsatt ett
viktigt område för landstinget. Ledningsgruppen inom samarbetet mellan
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landstinget och Kungliga Tekniska högskolan har under år 2015 beslutat att
öronmärka resurser för fokusområdet "säkerhet i vården" under åren 20162018 som ska utlysas i konkurrens till forskarsamarbeten mellan
landstinget och universitetet.
Bakgrund
Michel Silvestri (MP) har lämnat en skrivelse angående satsningen på
professur i patientsäkerhet. I skrivelsen önskas svar på följande frågor:
1. Är denna satsning på professur i patientsäkerhet ett avslutat kapitel
för landstingets del?
2. När kan forskningsberedningen få en skriftlig redovisning av vad
denna satsning i sin helhet har resulterat i så här långt?
3. Hur tas uppnådda resultat tillvara i den hälso- och sjukvård som
landstinget ansvarar för?
4. Finns konkreta planer på fortsatt särskild satsning inom FoUU för
ökad patientsäkerhet?
5. Om svaret på föregående fråga är Ja, är detta då planerat att även
fortsättningsvis ske i samverkan med KTH?
Överväganden
Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan, beslutade år
2011 att gemensamt finansiera och inrätta en professur i patientsäkerhet
som slutligen fick den formella titeln "professur i systemsäkerhet i
vårdorganisationer". Landstinget och Kungliga Tekniska högskolan har en
överenskommelse att gemensamma professurer tillsätts för tre år med
möjlighet till förlängning med två år till. Rekryteringen av tjänsten som
professor ägde rum inom ordinarie rekryteringsprocess på Kungliga
Tekniska högskolan och inrättades på Skolan för Teknik och Hälsa (som är
en av Kungliga Tekniska högskolans tio skolor och är motsvarighet till en
institution) i början av året 2012.
I mitten av år 2014 beslutade Kungliga Tekniska högskolan att avsluta
professuren. Enligt universitet var det en följd av att satsningen inte
lyckades generera tillräcklig finansiering från externa finansiärer rörande
forskning om "patientsäkerhet". För att bygga upp en forskaragrupp och
etablerad forskning inom ett område förutsätter universitetet att deras
forskare aktivt söker extern finansiering för att täcka utgifterna för
forskningsverksamheten. Universitetet beslutade att avveckla
verksamheten kring professuren i systemsäkerhet i vårdorganisationer. Den
gemenamma satsningen på en professur i systemsäkerhet i
vårdorganisationer var därmed avslutad.
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Den vetenskapliga redovisningen av professuren har skett årsvis i samband
med Skolan för Teknik och Hälsas bokslut. Landstingsstyrelsens förvaltning
har även i dialog med prefekten och vice rektor på Kungliga Tekniska
högskolan kommit överens om att en utvärdering av professuren ska
genomföras. Den beräknas vara färdig under första halvåret 2016.
Syftet med klinisk forskning är att överföra resultaten till hälso- och
sjukvården och att förbättra för invånarna och patienterna. Det är viktigt att
forskning är en integrerad del av hälso- och sjukvården för att forskningen
ska kunna möta ett behov i hälso- och sjukvården. Professuren har bidragit
till en publikationslista som medför en kunskapsspridning av
forskningsresultat till hälso- och sjukvården. Kunskapsspridning har även
skett i samband med konferenser där forskningsresultat har presenterats.
Landstinget och Kungliga Tekniska högskolan har kommit överens om att
fortsätta satsningen på systemsäkerhet i vårdorganisationer i form av att
utse fokusområdet "säkerhet i vården" under åren 2016-2018. Beslutet om
att utse fokusområdet säkerhet i vården fattades av den gemensamma
ledningsgruppen under år 2015 inom ramen för samarbetet mellan
landstinget och Kungliga Tekniska högskolan. Satsningen kommer att ske
genom att öronmärka två miljoner kronor som kommer att utlysas i
konkurrens till forskare inom landstinget och Kungliga Tekniska högskolan.
Prefekten för Skolan för Teknik och Hälsa har informerat landstinget att de
avser ha fortsatt fokus på systemsäkerhet i hälso- och sjukvården med
utgångspunkt från verksamheter inom bildbehandling, ergonomi,
medicinsk teknik, teknisk vårdvetenskap, visualisering samt vårdlogistik.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Skrivelse av Michel Silvestri (MP) angående satsningen på professur i
patientsäkerhet

Stockholms läns landsting har tidigare, i samverkan med KTH, inrättat och
finansierat en professur i patientsäkerhet. Professuren tillsattes våren 2012.
Enligt Forskningsberedningens arbetsordning anges bl a ett ansvar att "följa
upp verksamheten inom FoUU-området". Följaktligen faller det sig naturligt att
sammanfatta och utvärdera den satsning på patientsäkerhet som gjorts.
Miljöpartiet har vid tidigare sammanträde i Forslmingsberedningen efterfrågat
information av detta slag, men den information som givits har nästan
uteslutande rört andra delar av samfinansierad verksamhet på KTH.
Av ovanstående skäl önskar jag svar på följande frågor:
1. Är denna satsning på professur i patientsäkerhet ett avslutat kapitel
för landstingets del?
2. När kan forskningsberedningen få en skriftlig redovisning av vad
denna satsning i sin helhet har resulterat i så här långt?
3. Hur tas uppnådda resultat tillvara i den hälso- och sjukvård som
landstinget ansvarar för?
4. Finns konkreta planer på fortsatt särskild satsning inom FoUU för
ökad patientsäkerhet?
5. Om svaret på föregående fråga är Ja, är detta då planerat att även
fortsättningsvis ske i samverkan med KTH?

