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Motion om att mer forskning i primärvården behövs
Forslaiingen i primärvården är eftersatt. Det gör den politiska nollvisionen om
vårdskador svårare att uppnå. Genom att lägga ut mer vård i vårdvalen försvåras
det ytterligare. Hälso- och sjukvården behöver nya kunskapsunderlag för säkerhetsarbetet och för att hantera framtidens utmaningar. I Stockholms läns landstings patientsäkerhetsberättelse för 2016 framgår att mer behöver göras inom
primärvården, psykiatrin och i samarbetet med kommuner för att stödja, stärka
och utveckla patientsäkerhetsarbetet.
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Vi socialdemokrater har förslag på hur Stockholms läns landsting kan bli bättre.
En nyckel är att utveckla arbetet inom Stockholms läns landsting åtta akademiska
vårdcentraler (AVC). Dessa har som syfte att utifrån egna och andras forskningsresultat implementera resultaten och bedriva utvecklingsarbete. Detta för att möjliggöra en mer evidensbaserad och patientsäker vård. Målet är att höja och säkerställa kvaliteten i det patientnära arbetet genom att sprida och utveckla arbetsformer.
De åtta AVC som finns i Stockholms läns landsting idag är: Gustavsberg, Hässelby/Åkalla, Jakobsberg och Liljeholmen, Mörby, Huddinge/Flemingsberg, S:t
Erik och Norrtälje Tiohundra AB. Var och en av dessa har idag 1 miljon kronor
extra per år att förfoga över för att uppfylla sitt uppdrag. Pengarna räcker till en
deltidsanställd forskare. Därutöver söker ACV febrilt ytterligare medel för att
kunna bedriva forskning i primärvården, eller bland verkliga patienter med vanliga sjukdomar om man så vill. Multisjuka äldre, kroniker, förkylda, patienter med
hosta, utmattningsdiagnoser och andra tillstånd, lämpliga för allmänspecialister.
Det finns en stor bredd av sjukdomstillstånd och alla stora folksjukdomar ska hanteras. Så gott som alla invånare besöker vid något tillfälle primärvården. Primärvården är i låg grad diagnosspecifik och oglamorös och kan uppfattas långt ifrån
de traditionella forskningsmiljöerna.
Folkhälsa och folksjukdomar betraktas inte som glansfullt att forska på och det
märks genom att flertalet ansökningar om forskningsmedel från primärvården får
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avslag för att det inte får tillräckligt många meriteringspoäng. Det kan vara svårt
att applicera forskningsresultat från slutenvårdsstudier direkt i primärvården. Hur
blir det i en situation där en forslaiingsstudie är genomförd med en diagnos och
patienten i primärvården har flera samtida diagnoser och behandlingar? Att kunna
ta till sig ny kunskap är en viktig del i arbetet inom alla olika delar av sjukvården.
Att arbeta inom primärvården kan vara krävande men är otroligt viktigt och betydelsefullt. Ett sätt att öka attraktiviteten för yrket och kunskapen hos personalen är
att på ett mer aktivt sätt få in forskningen. Att få vara med och utveckla kunskap
om vården till vården kan vara helt avgörande för om den enskilde orkar och vill
arbeta kvar. Genom det tror vi socialdemokrater att attraktiviteten för primärvården skulle öka. Därför bör tjänster inrättas i primärvården som kombinerar forskning och klinisk verksamhet. Det skulle ge patienterna bättre men också ge fler utvecklingsmöjligheter för personalen.
För att åstadkomma bästa förutsättningar för den kliniska patientnära forskningen,
som innovationsarbetet, samarbetet mellan sjukvården, akademin och näringslivet,
behöver akademiska vårdcentraler (AVC) få mer resurser och tydligare struktur.
Vi vet att fler och nya aktörer inom vården innebär att fragmenteringen inom
hälso- och sjukvården ökar och leder till nya utmaningar när verksamheten ska
styras. Den stora omställningen som dessutom sker inom sjukvården där vård flyttar ut från akutsjukhusen till vård närmare patienterna borde självklart avspeglas i
fördelningen av forskningsresurser. Detta bör påskyndas genom att landstinget
öronmärker forskningsmedel till primärvården. Samarbete och samverkan med
primärvården måste premieras även när det gäller forskning vid universitetssjukhusen.

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna landstingsfullmäktige
att besluta

att

uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram konkreta förslag
på hur forskningen i primärvården kan öka

att

uppdra åt landstingsstyrelsen att inrätta tjänstetyper i primärvården
som kan kombinera klinisk verksamhet och forskning

att

uppdra åt landstingsstyrelsen att revidera ansökningskriterierna för
landstingets forskningsmedel så att samverkan och samarbete med
primärvården värderas högre
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