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Angående landstingsrevisorernas projektrapport 1/2018 –
Förutsättningar för klinisk forskning – en granskning i samverkan
mellan revisionen i SLL och internrevisionen vid Karolinska Institutet
I projektrapporten ”Förutsättningar för klinisk forskning” (Projektrapport
nr 01/2018) uppmärksammar landstingsrevisorerna bristerna i
förutsättningar som finns för klinisk forskning inom Stockholms läns
landsting. Detta är en bild som vi i oppositionen delar. För trots att
Stockholm har bäst förutsättningar i hela landet att vara en
forskningsregion i världsklass, så halkar Stockholms läns landsting efter.
Tidigare i år konstaterade även Vetenskapsrådet i sin utvärdering av den
kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet,
att Stockholmsregionen, genom sin infrastruktur, har möjlighet att vara
världsledande inom forskning men att samverkan brister i organisationen.
Det saknas i dag ett tydligt ledaskap som lyfter fram den betydande roll som
forskning inom hälso- och sjukvården har. Chefer, medarbetare, studenter
och forskare vittnar återkommande om att det saknas såväl tid som
ekonomiska förutsättningar för att bedriva forskning i dagens
fragmentiserade vårdsystem. Vårdens medarbetare behöver därför ges
möjlighet att bedriva forskning integrerat i hälso- och sjukvården genom
exempelvis fler kombinationstjänster. Det är också en förutsättning för att
vi ska bli en attraktiv arbetsgivare som såväl lyckas rekrytera som behålla
kompetenta medarbetare.
Alla vårdgivare behöver också ges möjlighet och rätt förutsättningar att
bidra till forskning och utveckling, såväl offentliga som privata. Stockholms
läns landsting behöver även ställa krav på att det ska vara lika för alla –
oavsett driftsform – att se till att det finns utbildningsplatser, både AT- och
ST-platser som VFU-platser.
Slutligen så behöver Stockholms läns landsting tillsätta ett regionalt
samverkansråd där företrädare för sjukvården och akademin och industrin
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samverkar för att lyfta Stockholms ställning, nationellt som internationellt.
Utgångspunkten för samverkansrådet ska vara att ta fram en regional
forskningsstrategi för att kunna gå från ord till handling för att bland annat
öka andelen kliniska studier.

