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Sammanfattning 
 

Arbetet med framtidsplanen som pågår i Stockholm och som innebär att vård, fr.a. öppen 

vård, flyttas ut från universitets- och akutsjukhusen till vårdverksamheter utanför dessa 

för att skapa sjukvård i en nätverksstruktur med patienten i centrum är önskvärd och 

helt i linje med en internationell utveckling som pågår i många länder och regioner och 

den är alltså inte unik för Stockholm. Utmaningen i Stockholm, som också delas med 

andra, är att få den nya strukturen att fungera väl tillsammans med den snabba 

kunskapsutveckling som sker i sjukvården och att skapa väl fungerande samband mellan 

vård, forskning och utbildning. Ett talande citat från en internationell konferens nyligen, 

och som tydligt visar att betydligt fler regioner än Stockholm och Sverige står inför 

samma utmaning, är att ”det system som lyckas med denna integrering kommer att 

vara det som bedriver den bästa sjukvården om 10 år”. Föreliggande utredning har 

gjorts med utgångspunkten att Stockholmsregionen har möjlighet att bli en av dessa 

internationella förebilder om 10 år om vi lyckas utnyttja den pågående omställningen av 

sjukvården till att skapa nya och bättre förutsättningar för sambanden mellan vård, 

forskning och utbildning och även för samverkan med samhället i övrigt, bl.a. i form av 

industriellt samarbete och patientsamverkan. 

Bakgrund 

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården inom SLL presenterades 20111 I korthet 

innebär planen satsningar både på akutsjukvård och primärvård. Vården av äldre och 

barn ska också förbättras. Satsningar ska ske på e-hälsa och IT vilket ska underlätta en 

nätverkssjukvård som i alla lägen ska leda individen rätt i vården. En viktig del i planen 

är satsningar på mer specialistvård utanför akutsjukhusen vilket innebär att mycket 

specialistvård har upphandlats, både enligt LOU och LOV, och fler vårdval diskuteras. I 

vårdavtalen med de nya aktörerna utanför akutsjukhusen ingår att de ska delta i 

utbildnings- och forskningsaktiviteter men tyvärr har detta i de flesta fall fungerat dåligt. 

Framtidsplanens intention att ”Forskningen kommer att bli närmare kopplad till den 

dagliga verksamheten i vården. På så vis kan innovationer snabbare omvandlas till 

behandlingar och användas för att bota och lindra” har inte infriats.  

De förändringar av vårdstrukturen som framtidsplanen medför innebär en inneboende 

risk för att patientvården och den kliniska forskningen, som huvudsakligen bedrivs med 

akutsjukhusen (fr.a. Karolinska universitetssjukhuset) som bas, separeras vilket i sin tur 

innebär att kunskapsbildning och kunskapsspridning riskerar att försvåras. Ett flertal 

rapporter från forskargrupper, enskilda forskare samt från vården till SLL och till KI har 

beskrivit att sådana effekter redan har inträffat och att den nuvarande planeringen av 

utflyttningen av vård inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till den kliniska 

forskningens behov. Forskningen inom visa områden anses som akut hotad (t.ex. 

hudsjukdomar och öron- näs- halssjukdomar) medan andra ännu så länge klarat sig 

bättre. 

På grund av dessa omständigheter har Landstingsdirektören under våren 2017 initierat 

ett projekt ”Utbildning och forskning i egenproducerad och upphandlad vård” vars mål 

                                                   
1 Framtidsplanen för hälso- och sjukvården 2011 (LS 1104-0574, HSN 0910-1366) 
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är att enas om styrningen av forskning och utbildning i vården samt klargöra roller och 

ansvar kopplade till dessa frågor. Projektet ska också ge förslag till lösningar samt 

förtydliga SLL:s interna operativa arbete med forskning och utbildning. 

Vad är klinisk forskning? 

Delprojektet forskning hanterar klinisk forskning i nätverkssjukvården. Klinisk 

forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser, och där 

patienter medverkar i forskningen. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att 

identifiera faktorer som kan leda till sjukdom respektive ökad hälsa. Den kliniska 

forskningen är länken mellan laboratoriet, epidemiologin och patienten. 

Vart vill vi komma? 

Avgörande för en vård som ger goda resultat och som är kostnadseffektiv är att den 

använder metoder (diagnostik, terapi och prevention) som är i överensstämmelse med 

den bästa och modernaste kunskapen från internationellt erkänd god forskning. Vi, dvs 

SLL och KI i gemensamhet, vill ha en forskning som:  

■ både bidrar till den internationella kunskapsbasen och som så snabbt som möjligt 

förmår överföra forskningsresultat till praktisk vård 

■ skapar en stark kunskapsgrund som kan utvärdera nya resultat och metoder  

■ medverkar i utbildning på grund- och avancerad nivå  

■ effektivt kan utbilda nya forskare  

■ kan satsa på angelägna tidigare obeforskade områden 

■ förbättrar förutsättningarna för att utnyttja Sveriges unika möjligheter att via 

register och biobanker identifiera risker för sjukdom och via longitudinella studier 

skapar förståelse för konsekvenser av sjukdomar och som kan bestämma 

effekter/bieffekter av behandlingar  

■ på ett effektivt sätt förmår samverka med näringsliv och patientorganisationer 

För att detta ska bli möjligt krävs att det i Stockholm finns en klinisk forskning som både 

är internationellt framstående och som levererar kunskap till hela sjukvårds-

organisationen och även direkt till patienterna. 

Vilket är problemet? 

Framtidsplanens intentioner är bl.a. att flytta vård från universitetssjukhuset och akut-

sjukhusen ut till aktörer utanför dessa. Utflytten pågår och såväl sluten- som öppenvård 

flyttas ut till vårdverksamheter i egen regi eller till upphandlade privata aktörer. 

Upphandlingar har skett via LOU eller LOV. En bärande tanke är att alla sluten- och 

öppenvårdsenheter (inte bara de upphandlade) tillsammans ska skapa en 

nätverkssjukvård runt patienten och som i alla lägen förmår vägleda patienten till en för 

det aktuella tillståndet optimal vårdnivå. Eftersom den övervägande majoriteten av all 

forskningsaktivitet traditionellt har utförts i anslutning till akutsjukhusen, speciellt 

universitetssjukhuset, så är det givet att framtidsplanen förändrar förutsättningarna för 

klinisk forskning. Många patientbesök flyttar till aktörer utan forskningsförankring och 

forskningsaktiva läkare flyttar ut till privat vård och upphör med sin forsknings-aktivitet. 
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Vårdavtalen (LOU och LOV) föreskriver visserligen att upphandlade vårdverksamheter 

ska delta i forskning och utbildning men detta har hittills fungerat dåligt eller inte alls. 

Många forskare och kliniker som idag är aktiva inom Stockholms sjukvård uttrycker en 

oro för den kliniska forskningens villkor inom ramen för nätverkssjukvården som denna 

hittills har implementerats. Detta gäller både företrädare för de specialiteter där en stor 

del av vården upphandlats, fr.a. enligt LOV men också forskare som huvudsakligen är 

och kommer att vara verksamma vid akutsjukhusen. Inom flera områden är man också 

bekymrad över den framtida kompetensförsörjningen.  

Stockholm med SLL och KI har historiskt en mycket framskjuten placering när det gäller 

klinisk forskning, men vissa traditionellt starka forskningsområden, fr.a. de från vilka en 

stor del av patienterna flyttat ut till aktörer utanför sjukhusen, visar nu en tydlig 

tillbakagång med en minskning av forskningsaktiviteter. Forskningens patientunderlag 

minskar kraftigt då externa aktörer inte deltar i den kliniska forskningen och 

möjligheterna att bedriva forskning och utbilda framtida forskare försvagas.  

Problemet kan i korthet uttryckas: I en situation då stora patientgrupper flyttats ut 

från universitetssjukhuset och akutsjukhusen, hur återupprättar vi goda betingelser för 

den kliniska forskningen genom att skapa möjligheter för kliniska forskare att vara 

verksamma också utanför akutsjukhusen och även där kunna få tillgång till för 

forskningen viktiga faktorer, inte minst patientkohorter, och därmed kunna bedriva god 

forskning? D.v.s. patienterna har flyttat ut från sjukhusen, hur ser vi nu till att forskarna 

kan verka även utanför sin traditionella arena på universitets- och akutsjukhusen? 

Förslag till lösning på problemet  

Lösningsförslagen är utformade så att de adresserar projektets effektmål vilka är: 

■ att säkerställa en gemensam målbild och enas om styrning, ansvar och roller 

kopplade till forsknings-och utbildningsfrågorna inom nätverkssjukvården 

■ att presentera förslag på lösning av vissa av de utestående utmaningar som 

identifierats på området 

■ att förtydliga formerna för SLL:s interna operativa arbete med forskning och 

utbildning 

■ samt, att eventuellt vid behov, identifiera och lämna förslag på komplettering av 

styrnings-, samverkans- och organisationsstrukturer inom området 

En mer omfattande redogörelse för förslagen finns i huvudtexten. 

Förslag till uppdrag 1 

Gör ledningsgruppen KI-SLL till en grupp med strategiska uppdrag men 

också med omfattande operativa uppgifter att styra och stödja forskning och 

utbildning i landstinget. Gruppen ska styra budgetprocessen för de samlade 

FoUU medlen från stat och SLL. Beslut tas i samverkan mellan SLL och KI. 
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Skiss över föreslagen organisation för samarbetet mellan SLL och KI. Ledningsgruppen är 

mindre med bättre balans mellan SLL och KI. Gruppen är exekutiv/operativ och sammanträder 

med hög frekvens. Ledningsgruppen har ett kansli som med mer eller mindre dagliga kontakter 

bereder ärenden. Forskningsråd och Utbildningsråd får mer strategiska funktioner 

 

Ledningsgruppens uppdrag kommer bl.a. att vara att: 

■ Leda den kliniska forskning som finansieras med FoUU medel och verka för att 

denna FoUU-finansierade forskning både följer de strategiska planer som lagts fast 

av SLL och KI och att dessa medel kan samverka med och stödja anskaffandet av 

externa forskningsmedel i KI och SLL. 

■ Leda utformningen av utbildningen inom klinisk verksamhet som finansieras av 

FoUU-medel och tillse att denna samverkar med den utbildning (utbildning på 

grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning) som utförs med statliga medel 

vid KI och andra med SLL samverkande utbildningsaktörer. 

■ Samverka med ledningen för SLL:s organisation för kunskapsstyrning så att resultat 

från forskning och utbildning sprids och implementeras i klinisk verksamhet. 

■ Leda utvecklingen av ett bättre system för samverkan mellan vård/forskning/ 

/utbildning och annan samhällsverksamhet, särskilt verksamhet relaterade till 

näringslivet i Stockholmsregionen. 

■ Styra och leda samt fördela FoUU medel till nyinrättade USV-enheter som i sin tur 

leds av FoUU kommittéer. 

■ Skapa ett kansli, eventuellt ur redan existerande strukturer, för beredning av alla 

dessa frågor till Samverkansgruppen KI-SLL. Detta kansli bör kunna byggas på 

basen av existerande forsknings- och utbildningsråd för KI-SLL där det nya kansliet 

får uppgifter att bereda fler och mer strategiska frågor än idag. 
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Funktioner för KI-SLL – Forskning 

■ Besluta om inrättande och avslutande av USV-enheter. 

■ Besluta om särskilda satsningar inom olika FoUU områden. 

■ Besluta om olika satsningar på nya FoUU områden och program. 

■ Strategiska satsningar för användning av IT i samverkan mellan vård, forskning och 

utbildning. 

■ Samarbeta med HSF och LSF angående krav på upphandlade vårdgivare när det 

gäller forskningsinsatser.  

 

  

Illustration av hur ledningsgruppen KI-SLL interagerar med de olika forskningsmiljöerna 

(USV-enheterna). Till sin hjälp har ledningsgruppen ett kansli. 

 

Funktioner för KI-SLL – utbildning 

■ Samordna och kvalitetssäkra grundutbildning inom olika yrkeskategorier.   

■ Samordna vidareutbildning på avancerad nivå och ansvara för att kliniska 

utbildningsplatser finns till förfogande. 

■ Svara för att bl.a. ST-tjänstgöring för läkare bedrivs på ett samordnat sätt inom olika 

vårdenheter. Medverka till att ST-utbildningen får ett relevant innehåll. 

■ Samarbeta med HSF och LSF angående krav på upphandlade vårdgivare när det 

gäller utbildningsinsatser. 

■ Sammanställ utvärderingar av olika utbildningsinsatser hos olika vårdgivare och 

vårdverksamheter med utbildningsansvar, inklusive KI. 
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Uppgifter för KI-SLL – kunskapsstyrning 

■ Ge uppgifter till de olika USV-enheterna att tillsammans med kunskaps-

organisationen bidra med underlag till och ta ansvar för underlag till 

kunskapsstyrning inom vården inom sina respektive kompetensområden.  

■ Medverka till att skapa en organisation för kunskapsstyrning i Stockholm (SLL) som 

kan samverka med den nationella organisation för kunskapsstyrning som håller på 

att bildas under ledning av SKL.  

■ Tillse att en samverkan skapas mellan kunskapsstyrningsorganisationen i KI-SLL 

och det föreslagna ”Centrum för uppföljningsforskning” där en förstärkt funktion 

för medicinsk informatik medverkar. 

Exempel på uppgifter för KI-SLL- näringslivssamverkan 

■ Skapa en struktur och regler/policy för samverkan mellan vård, forskning, 

undervisning och näringsliv. 

■ Ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av bra strukturer för kliniska prövningar både 

inom tidiga och sena faser av utveckling av läkemedel, diagnostika, medicinsk teknik 

och medicinsk informatik.  

Praktiska förslag 

■ Regelbunden kommunikation inom ledningsgruppen och inom det föreslagna 

kansliet, dvs de inom gruppen som är verksamma inom SLL respektive KI. Detta kan 

ske t.ex. med hjälp av ett konstant säkert videokommunikationssystem.  

■ Kansliet bör ha möjligheter att bereda ansökningar om att bilda USV-enheter och 

att utvärdera dessa. 

■ Kansliet bör bereda fördelning av FoUU-medel till olika USV-enheter och till 

satsningar (program och projekt) som beslutas av KI-SLL. 

Förslag till tidplan och praktiskt genomförande 

■ Den nya strukturen för samarbetet mellan KI-SLL på central nivå (den föreslagna 

nya exekutiva KI-SLL ledningen) bör införas så snart som möjligt, helst från 1 

januari 2018. 

■ Ett kansli i två delar, ett på SLL och ett på KI och till delar baserat på forsknings- 

och utbildningsråden, bör inrättas snarast, helst från 1 januari 2018 och byggas upp 

successivt. 

■ Den nya KI-SLL ledningen ska med hjälp av kansliet bereda och besluta om vilka 

USV-enheter som skall finnas i SLL från 1 januari 2019.  Detta arbete bör i huvudsak 

genomföras under våren 2018 och träda i funktion från 1 januari 2019. 

Förslag till uppdrag 2 

Skapa USV-enheter som i princip är kongruenta med de forskningsmiljöer2 

som beskrivs i rapporten. Gör dessa till ”horisontella” SLL gemensamma 

                                                   
2 Forskningsmiljö – se Nomenklatur sid 13 
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strukturer som samlar forskning inom samma kunskapsområde och, i 

enlighet med ALF-avtalet, leds av en FoUU kommitté.  

Enligt landstingets intentioner med universitetssjukvård ska universitetssjukvård bidra 

till en evidensbaserad vård genom att sprida egna och andras forskningsresultat till 

praktisk hälso- och sjukvård. USV-enhet ska dessutom, i samverkan med HTA3, 

utvärdera nya metoder, skapa tillgång till kliniska data samt samverka med 

patientorganisationer och näringsliv. 

Planera en organisation med ett ökande antal ”horisontella” USV-enheter som kan 

utvecklas i samspel med dagens struktur för USV-enheter som huvudsakligen bygger på 

tillhörighet till ett sjukhus eller sjukvårds-område. Här finns behov av en styrning som 

medger olika typer av lösningar vilket den framtida utformningen av USV-enheternas 

utformning, enligt SLL:s intentioner4, kommer att göra. Vissa enheter kommer även 

fortsättningsvis att vara lokala medan andra kommer att vara större och 

landstingsövergripande. Det kommer också att finnas övergångslösningar. 

■ I nätverkssjukvården ska inrättande av Stockholmsgemensamma USV-

enheter stimuleras och prioriteras när så är möjligt. Sådana Stockholms-

gemensamma USV-enheter har de största möjligheterna att skapa samverkan 

mellan olika vårdenheter/vårdgivare vad gäller forskning, utbildning och 

kunskapsstyrning. Nationella styrgruppen för ALF anser att USV-enheter kan vara 

en funktion snarare än en geografisk entitet. Privata aktörer med sjukvårdsavtal ska 

kunna bli ackrediterade USV-enheter eller ingå i USV-enheter. 

■ Hur USV enheterna ska organiseras (ex. horisontellt) bör diskuteras i 

ledningsgruppen KI-SLL och vidare inom respektive verksamhet. Planering/ 

/beredning av USV enheter ska göras inom KI-SLL samverkan.  

■ USV-enheter som är Stockholmsgemensamma samverkar med FoUU-grupper 

vid olika sjukvårdsenheter (tex Karolinska Universitetssjukhuset). Det bör 

också vara möjligt för forskare/kliniskt verksamma att vara medlemmar av flera 

USV-enheter och att i sådana fall aktivitetsersättning som genereras av forskaren 

tillfaller enbart en av dessa enheter. 

■ USV-enhetens fysiska delar utgörs av olika vårdenheter (se Figur 16, sid 56 och 

Figur 17, sid 60). Dessa kan vara verksamhet på Karolinska universitetssjukhuset 

eller ett akutsjukhus, akademiskt specialistcentrum, akademisk primärvårdsenhet, 

primärvård eller specialistvård i annan regi. 

■ Till USV-enheten kan olika upphandlade vårdgivare (oftast specialistvård) vara 

knutna via avtal5. Aktören deltar då mer aktivt i forskning och utbildning och får i 

gengäld ta en aktiv del av kunskapsspridningen inom USV-enheten.  

 

 

                                                   
3 HTA (Health Technology Assessment) svarar för utvärdering inför breddinförande av nya metoder 
4 Forskningsdirektörens PM: Landstingets intentioner med universitetssjukvård, 2017-08-25 
5 Formerna för detta måste utredas vidare 
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Föreslagen struktur med en forskningsmiljö, i detta fall kongruent med en USV-enhet, med 

uppdrag inom vård, forskning, utbildning och kunskapsstyrning. Enheten leds av en FoUU 

kommitté och består fysiskt av ett antal enheter inom sluten- och öppenvård (ett antal 

exempel framgår av figuren) där det finns FoUU grupper som hanterar frågor om 

infrastruktur mm. Till enheten är associerade ett antal upphandlade Vårdenheter (oftast 

specialistvård) med särskild avtalskonstruktion. USV-enheten/forskningsmiljön 

associerade upphandlade aktörer utgör tillsammans ett kluster. 

 

■ En Stockholmsgemensam USV-enhet ska ha ett tydligt akademiskt 

ledarskap i form av en FoUU Kommitté som har ansvar för samordning av 

forskning, utbildning (inkl. utbildning på både grund- och avancerad nivå) och 

kunskapsstyrning inom sitt ansvarsområde (ofta en specialitet, en del av en 

specialitet, grupper av specialiteter, eller bredare områden som primärvård). 

■ Ledningen för en Stockholmsgemensam USV-enhet bör bestå av: Ansvarig person 

för klinisk forskning, specialistsakkunnig, utbildningsansvariga, ansvarig för 

kunskapsstyrning samt personer med särskilda funktioner som kan variera mellan 

olika USV-enheter och olika ämnesområden. 

■ FoUU-medel som genom aktivitet genereras av individer knutna till USV-enheten 

förvaltas av ledningen för den Stockholmsgemensamma USV-enheten oavsett var de 

enskilda forskarna (kliniskt verksamma inom USV-enheten) är kliniskt verksamma. 
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■ Ledningen för icke Stockholmsgemensamma USV-enheter arbetar i princip som 

tidigare och inom ramen för de FoUU-kommittéer som tills vidare är verksamma vid 

olika vårdenheter. 

■ Vi föreslår också att USV-enheten får i uppdrag från landstinget att regelbundet 

(normalt årligen) utvärdera medverkan i utbildning på grund- och avancerad nivå 

och kunskapsbildning/forskning i sjukvårdsenheter verksamma inom USV-

enhetens ansvarsområde, och rapportera denna utvärdering till SLL. 

■ USV-enheten bör kopplas till kunskapsorganisationen inom sitt område samt i 

förekommande fall motsvarande kvalitetsregister. Spesak/vårdsak eller 

motsvarande inom USV-enhets kunskapsområde har i uppdrag att medverka i 

kunskapsstyrning till alla sjukvårdsenheter som är verksamma inom det 

ämnesområde för vilket USV-enheten har ansvar. Exakt hur detta ska utformas 

kommer att hanteras inom ramen för ett HSN projekt som startas under hösten 

2017. Även frågan om arbetet inom HTA ska beaktas i samband med detta. 

■ FoUU kommittén föreslås samarbeta med HSF och LSF vid tecknandet av avtal med 

vårdgivare.  

Förslag till uppdrag 3 

Koppla i förekommande fall kunskapsorganisationen till FoUU 

miljöerna där kunskap skapas och sprids. Skapa möjligheter till 

utveckling av en förbättrad kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom 

SLL. Detta kan ske genom att USV-enheten får ett särskilt ansvar att 

samverka med andra enheter vad gäller forskning, utbildning inklusive 

vidareutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling och på så sätt både 

skapa och samla kunskap.  

Det är viktigt att kunskapssamlandet i och kunskapsspridandet omkring en USV-enhet 

passar in både i SLL:s befintliga kunskapsorganisation och den kommande nationella 

organisationen. 

Förslag till uppdrag 4 
Förtydliga roller när det gäller vårdavtalens utformning och uppföljning. 

HSF bör ha ansvaret för processen men ett fungerande samarbete måste skapas i vilket 

HSF utformar krav på och utvärdering av vården medan LSF svarar för kompetensen när 

det gäller avtalstext och avtalsuppföljning i frågor om forskning och utbildning. 

Förslag till uppdrag 5 

Avtalstexterna bör omarbetas 

■ SLL är huvudman för bedrivandet av hälso- och sjukvård men eftersom en allt större 

del av det totala vårduppdraget läggs ut i privat regi så är det rimligt att ställa tydliga 

krav på att även privata aktörer bidrar till att vården kontinuerligt förbättras genom 

forskning och utbildning. Vi föreslår att det förtydligas vad som är obligatoriskt i 

vårdavtalen enligt LOU och LOV avseende forskning och utbildning. 

■ Det bör upprättas en lista över exakt vilka forskningsaktiviteter som ingår i avtalet 

utan extra ersättning. T.ex. måste journaluppgifter och vissa enklare laboratoriedata 
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och biologiska prover kunna tillhandahållas utan extra ersättning. Inte heller ska 

extra ersättning utgå för t.ex. framtida möjligheter att via remiss sörja för 

biobankning av prover. 

■ Som beskrivs i Kap 2.3, sid 23, finns få styrande dokument som reglerar klinisk 

forskning. Ett förslag är att utveckla ett nytt styrande dokument, ett 

”forskningsdirektiv” med likartad funktion som de utbildningsdirektiv som redan 

finns. Landstinget skulle då, i avtal (LOU och LOV) med externa upphandlade 

vårdaktörer, kunna hänvisa till att ett forskningsdirektiv måste följas. Ett 

forskningsdirektiv kan, liksom utbildningsdirektivet, vara föränderligt över tid.  

■ Vi föreslår att uppföljningen av utbildnings- och forskningsuppdragen blir mycket 

tydligare och välstrukturerad så att det blir klart vad som förväntas av vårdgivarna.  

■ Utöver grundavtalet bör upphandlade aktörer kunna ingå överenskommelse om ett 

utökat samarbete med en eller flera forskare/forskningsmiljöer/USV-enheter. Dessa 

upphandlade aktörer kommer då att bidra med mer forsknings- (och utbildnings-) 

insatser och får ta en mer omfattande del av inom USV-enheten pågående 

forskningsprojekt och kunskapsspridningsaktiviteter (seminarier, föreläsningar 

m.m.).  

■ Eftersom krav på den upphandlade aktören endast kan ställas i avtalet, och inte vid 

ett senare tillfälle än vid avtalsundertecknandet, så blir det helt avgörande hur 

förfrågningsunderlag skrivs och hur avtalet konstrueras. Vi vill att så många aktörer 

som möjligt ska delta i forskningsaktiviteter men upphandlade aktörer måste redan 

vid tecknandet av avtalet vara medvetna om vad som krävs av dem. Utredning har 

inletts kring hur avtalet ska vara konstruerat och hur förfrågningsunderlaget ska 

skrivas. Ett forskningsdirektiv skulle förenkla denna process. 

Förslag till uppdrag 6 

Förtydliga kopplingen mellan FoUU-strukturen och linjeorganisationen.  

I ledningsgrupper med FoUU koppling är det viktigt att det finns medarbetare med ett 

linjeansvar inom de olika ingående vårdenheterna. Linjeansvariga blir de som kan 

återföra i FoUU kommittén fattade beslut till linjen för verkställighet. I vissa fall kan 

FoUU ansvariga ha linjeansvar. 

Förslag till uppdrag 7 

Inrätta fler akademiska specialistcentra för att implementera den ovan 

beskrivna samverkan mellan vård, forskning och utbildning utanför 

akutsjukhusen.  

Ledningsgruppen KI-SLL och dess kansli bör ha ett särskilt ansvar att, tillsammans med 

SLL:s linjeorganisation prioritera inom vilka områden sådana specialistcentra bör 

inrättas och var de ska vara belägna för att ge bästa möjliga effekter på forskningen och 

utbildningen och för samverkan med existerande FoUU-miljöer vid sjukhusen. I detta 

uppdrag bör också ingå en översyn av organisation och funktion hos akademiska 

primärvårdscentra.  

Befintliga akademiska specialistcentra ska utvärderas under hösten 2018. 

Utvärderingsarbetet och resultatet ska beaktas vid beslut om inrättande av nya sådana 

specialistcentra. 
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Förslag till uppdrag 8 

Inled arbete med att skapa ett för KI och SLL gemensamt Centrum för 

uppföljningsforskning där klinisk epidemiologi, kvalitetsregistercentrum 

och hälsoinformatik bör utgöra några av grundstenarna.  

Ge särskild uppmärksamhet åt möjligheten till nära samverkan mellan detta Centrum 

för uppföljningsforskning och den kunskapsorganisation som redan finns i SLL och som 

kommer att utvecklas vidare med nationell samordning. 
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Nomenklatur 
I texten förekommer ett antal begrepp vars användning definieras här. 

■ Klinisk forskning 

En statlig utredning från 20096 använder följande definition på klinisk forskning: 

Klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser 

och där patienter medverkar i forskningen. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller 

att identifiera faktorer som leder till sjukdom eller ökad hälsa. Den kliniska 

forskningen är länken mellan laboratoriet, epidemiologin och patienten. 

■ Translationell forskning 

Translationell forskning innebär att problem som identifierats i sjukvården, t.ex. vid 

behandling eller diagnostik av viss sjukdom, ligger till grund för preklinisk och klinisk 

forskning och utveckling, med målet att resultaten snabbt ska kunna tillämpas i 

vården i form av förbättrade diagnostik- eller behandlingsmetoder. Translationell 

forskning kan också vara att kunskap om biologiska mekanismer som identifieras i 

basal forskning används för att förstå sjukdomsuppkomst, lösa kliniska problem och 

bidra till prevention av sjukdom. 

■ Forskningsmiljö 

En forskningsmiljö är en enhet där olika kompetenser sammanförs och där nya 

kunskaper inom ett och samma kunskapsområde skapas. Forskningsmiljön gynnas 

kraftigt av fysisk närhet mellan dem som bedriver vård och dem som bedriver 

forskning och utbildning, men delar av miljön kan vara spridd på olika geografiska 

platser och inom olika verksamhetsnivåer förutsatt att metoder för nära samverkan 

skapas. Forskningsmiljön är ansvarig både för att skapa den nya kunskapen och för 

att sprida denna nya kunskap inom sitt ämnesområde till sjukvården och att utbilda 

nya forskare och kliniskt verksamma medarbetare.  

■ USV-enhet 

En USV-enhet är en formell struktur som regleras i ALF-avtalet. USV-enhet status ges 

av ledningsgruppen KI-SLL på fem år. I samband med det nya regionala ALF avtalet 

kommer USV-enheterna att förändras och detta har Forskningsdirektören beskrivit i 

ett PM7 2017-08-25. I vår föreslagna struktur så är USV-enhet oftast kongruent med 

den ovan beskrivna forskningsmiljön inklusive dess ingående vårdenheter som kan 

finnas på Karolinska, andra akutsjukhus, mindre sjukhus, specialistmottagningar 

eller i primärvård. Akademiska specialistcentra kommer att utgöra en viktig del i en 

USV-enhet. USV-enheten/forskningsmiljön tillsammans med associerade 

upphandlade (LOU och LOV) externa aktörer utgör ett kluster. 

■ Kluster 

Ett kluster kan definieras som forskningsmiljön/USV-enheten samt dessutom de 

upphandlade vårdgivare som inte ingår i USV-enheten men som samverkar med USV-

enheten vad gäller kunskapsutveckling, kunskapsanvändning och kunskapsspridning 

                                                   
6 Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården, SOU 2009:43 
7 Landstingets intentioner med universitetssjukvård (PM 2017-08-25) 

http://www.regeringen.se/49b71b/contentassets/43d82d24d3264d03be9e72f0a50763c0/klinisk-forskning---ett-lyft-for-sjukvarden-sou-200943
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samt klinisk forskning och utbildning inom ett visst kunskapsområde, ofta en 

specialitet. Dessa icke-USV-enheter i ett kluster är oftast privata aktörer, bl.a. 

vårdvalsenheter. 
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1  Uppdrag 
Utbildning och forskning i egenproducerad och 

upphandlad vård 

Landstingsdirektören har under våren 2017 initierat ett uppdrag ”Utbildning och 

forskning i egenproducerad och upphandlad vård” vars bakgrund i projektdirektivet 

beskrivs som följer: 

”Intentionerna i framtidens hälso- och sjukvård om utflytt av såväl öppenvård som 

slutenvård från akutsjukhusen till hela hälso- och sjukvårdssystemet påverkar 

förutsättningarna för att bedriva utbildning och forskning. Oavsett vad som bedrivs 

som anslagsfinansierad vård via omställningsavtal, upphandlade avtal eller genom 

vårdval så ska utmaningarna kring utbildning och forskning hos vårdgivare, privata 

såväl som offentliga, hanteras.” 

”Övergripande obligatoriska formuleringar om utbildning och forskning som har 

tillkommit i dialog mellan HSF och LSF:s funktionsområden, finns idag i HSF:s 

avtalsmallar. Frågor om ansvar, roller och samverkansformer som uppstår till följd 

av genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård behöver klargöras. Likaså 

konsekvenser för forskning och utbildning som kommer av införandet av ett antal 

vårdval inom såväl primärvård, geriatrik och psykiatri som somatisk specialistvård. 

Idag klargörs detta i varierande grad och omfattning i beställarens vårdavtal.” 

Uppdraget kan beskrivas i följande punkter: 

■ Intentionerna i framtidsplanen om utflytt av vård från akutsjukhusen till hela hälso- 

och sjukvårdssystemet påverkar förutsättningarna att bedriva utbildning och 

forskning. 

■ Oavsett avtalsform så ska utmaningarna kring utbildning och forskning hos 

vårdgivare, privata såväl som offentliga, hanteras. 

■ Frågor om ansvar, roller och samverkansformer som uppstår (vad gäller forskning 

och utbildning) till följd av genomförande av framtidsplanen behöver klargöras. 

Framtidens hälso- och sjukvård implementeras nu, öppen- och slutenvård flyttas ut från 

universitetssjukhuset och akutsjukhusen. Hur följer akademin med ut och hur ska 

organisationen av vård och lärosäten anpassas för att stödja akademins nya roll? 

Effektmålen för projektet är: 

■ att säkerställa en gemensam målbild och enas om styrning, ansvar och roller 

kopplade till forsknings-och utbildningsfrågorna inom nätverkssjukvården. 

■ att presentera förslag på lösning av vissa av de utestående utmaningar som 

identifierats på området. 

■ att förtydliga formerna för SLL:s interna operativa arbete med forskning och 

utbildning. 

■ samt, att eventuellt vid behov, identifiera och lämna förslag på komplettering av 

styrnings-, samverkans- och organisationsstrukturer inom området. 
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Projektet är uppdelat i tre delar. Delprojekt ett avhandlar klinisk forskning och övriga 

två avhandlar utbildning. Föreliggande rapport hanterar klinisk forskning. 

Projektorganisationen framgår av nedanstående illustration. 

 

 

 

1.1 Delprojektgrupp Forskning i 

nätverkssjukvården 

Delprojektgruppen har bestått av 

Claes-Roland Martling  Delprojektledare 

Medicinsk rådgivare  

Styrning & Ekonomi (Styrning & Strategi) 

Landstingsstyrelsens förvaltning 

Adj. Professor i Anestesiologi och intensivvård 

 

Lars Klareskog KI representant i projektet 

Senior Professor i Reumatologi 

Föreståndare Centrum för Molekylär Medicin (CMM) 
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2   Bakgrund 
Framtidsplanen8 för hälso- och sjukvården i länet är beslutad i landstingsfullmäktige 

2011 och dess övergripande målbild beskrivs kortfattat: 

■ Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och 

sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. 

■ Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som 

erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och 

säker information om sin vård och hälsa. 

■ Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet 

och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all 

offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för eHälsa. 

Framtidsplanen i dokumentform presenterades således 2011, och i planen beskrevs en 

vision och en målbild. Året därefter (2012) beskrevs en inriktning och en planering inför 

förverkligandet. I andra steget (2013) konkretiserades förslag till de förändringar som 

behöver göras för att nå målbilden. 2014 kom sedan tredje steget som innehöll de första 

konkreta genomförandeplanerna. 

 

Figur 1  Framtidsplanens tre huvudprinciper. Vården ska i högre utsträckning än tidigare 

bedrivas i hemmet, inom öppenvården eller på de mindre sjukhusen utanför akutsjukhusen 

 

Framtidsplanen beskriver (se Figur 1) att i framtiden ska mer vård, med rätt stöd från 

primär-vården, bedrivas i hemmet. En satsning på e-hälsotjänster ska ske. Husläkarna 

blir individens naturliga och primära kontakt i de flesta fall som vård- eller 

behandlingsbehov uppstår. Både öppen och sluten vård flyttas ut från universitets-

sjukhuset och akutsjukhusen till aktörer utanför dessa. Akutsjukhusen byggs om och ett 

nytt universitetssjukhus (NKS) byggs. Vården ska finnas till hands som ett nätverk runt 

patienten och det aktuella vårdbehovet ska avgöra till vilken del av nätverket som 

                                                   
8 Framtidsplanen för hälso- och sjukvården 2011 (LS 1104-0574, HSN 0910-1366) 
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patienten vägleds. En viktig förutsättning för att detta ska fungera är ett ändamålsenligt 

informationssystem som gör det möjligt att i alla delar av nätverket finna adekvat och 

samma information.  

I Framtidsplanen poängteras hur viktig den kliniska forskningen är för en framgångsrik 

vård men den skapar också helt nya villkor för klinisk forskning. Aktiviteter förknippade 

med klinisk forskning har historiskt sett varit starkt koncentrerade till akutsjukhusen 

och i synnerhet till Karolinska Universitetssjukhuset. Forsknings-aktiviteter, inklusive 

patientkontakter, har oftast rent fysiskt skett på sjukhuset. Framtidsplanens intensioner 

att förändra detta genom en flytt av vård ut från sjukhusen förändrar denna spelplan. 

Forskningen måste samverka också med vård vid enheter och hos aktörer utanför 

sjukhusen. Hittills har detta inte fungerat på ett tillfredsställande sätt vilket haft en 

negativ inverkan inom flera forskningsområden. 

2.1 Framtidsplanens intentioner för Forskning 

och utbildning 

I Framtidsplanen för hälso- och sjukvården slås fast att:  

(sid 4) ”en förbättrad hälso- och sjukvård förutsätter även samverkan med forskning 

och utbildning. Hälso- och sjukvården i Stockholms län har till syfte att åstadkomma 

bästa tänkbara hälso- och sjukvård för dess befolkning. Vid sidan av denna primära 

uppgift gäller det också att ta tillvara hälso- och sjukvårdens betydelse ur ett regionalt 

utvecklingsperspektiv. Som landets största sjukvårdshuvudman kan Stockholms läns 

landsting erbjuda patientdata och patientflöden av största betydelse för den kliniska 

forskningen, klinisk utbildning och innovationer på det medicintekniska området”. 

Det föreslås dessutom i Framtidsplanen att: 

(sid 71) ”Landstingsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer tillse 

att förändringar i hälso- och sjukvården möjliggör ändamålsenlig utveckling av 

landstingets forsknings, utvecklings- och utbildningsarbete”.  

”Stockholms läns landsting gör betydande insatser för forskning, utveckling och 

utbildning (FoUU). Forskning och utbildning är viktigt för hälso- och sjukvårdens 

kvalitetsutveckling, patienternas förtroende och den regionala utvecklingen. 

Forskning och utbildning bidrar också till att vården blir mer kostnadseffektiv. 

Forskning, utveckling och utbildning i Stockholms läns landsting ska ta sin 

utgångspunkt i både den privata och offentliga produktionen. I remissvaren på 

framtidens hälso- och sjukvård lyfter många remissinstanser frågan kring FoUU. 

Många menar att FoUU måste tydliggöras i den framtida hälso- och 

sjukvårdsstrukturen. Det är därför särskilt viktigt att de förändringar som föreslås i 

Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska ske samordnat med landstingets nyligen 

antagna FoUU-strategi.” 

”Enligt FoUU-strategin ska landstingets medverkan i FoUU särskilt omfatta områden 

som är viktiga ur ett medborgar- och patientperspektiv. Forskning och utveckling bör 

i första hand fokusera på de stora folksjukdomarna eller omfatta områden där stora 

behov finns att förbättra hälso- och sjukvården. Det innebär att framtidens hälso- och 

sjukvård bör bygga på den kunskap som genereras genom högkvalitativ forskning och 
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utveckling. Större krav ska även ställas på möjligheterna att utvärdera och följa upp 

resultat och effekt av FoUU.” 

”Den kliniska forskningen i landstinget ska förstärkas så att den kan bedrivas där 

patienterna befinner sig inom hela den landstingsfinansierade vården, oavsett 

driftsform. Landstinget ska även arbeta för en övergripande FoUU-stödjande 

infrastruktur med värnande av patienters integritet och möjlighet för patienter att 

enkelt ta del av alla egna data. Landstinget ska upprätthålla en effektiv överföring av 

forskningsresultat till hälso- och sjukvården och arbeta för att ytterligare integrera 

forskning och utbildning i hälso- och sjukvården. Särskild uppmärksamhet ska fästas 

på hur ersättningssystemens utformning kan påverka implementeringen av 

forskningens resultat.” 

”För att främja klinisk forskning och regional utveckling ska landstinget medverka till 

förbättrade förutsättningar för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, 

näringsliv och kommuner. Forskningen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården 

är en viktig motor i den regionala ekonomiska utvecklingen i landstinget.” 

De förändringar av vårdstrukturen som framtidsplanen medför innebär en inneboende 

risk för att patientvården och den kliniska forskningen, som huvudsakligen bedrivs med 

akutsjukhusen (fr.a. Karolinska) som bas, separeras vilket i sin tur innebär att 

kunskapsbildning och kunskapsspridning riskerar att försvåras. Ett flertal rapporter från 

forskargrupper, enskilda forskare samt från vården till SLL och till KI har beskrivit att 

sådana effekter redan har inträffat och att den nuvarande planeringen av utflyttningen 

av vård inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till den kliniska forskningens behov.  

Föreliggande utredning har därför av ovan nämnda orsaker i 

uppdrag att: 

■ beskriva de aktuella problemen och dess orsaker. 

■ ange förslag till lösningar på de omedelbara problemen. 

■ ge förslag till hur nätverkssjukvården ska kunna ge förutsättningar för en förbättring 

av den kliniska forskningen i framtiden. 

2.2 Tidigare utredningar 

Redan i slutet av 1990-talet föreslogs att Karolinska i Solna antingen behövde byggas om 

och moderniseras eller avvecklas och flyttas till nya byggnader. I samband med den 

diskussionen gjordes i början av 2000-talet ett antal utredningar vars avsikt var att 

beskriva vilket uppdrag ett nytt sjukhus borde få. 

2.2.1 SNUS (Stockholms Nya UniversitetsSjukhus)9 - 2002 

I rapporten kommer man bl.a. till följande slutsatser:  

■ All forskning och utbildning varken kan eller bör ske endast vid den fysiska 

anläggningen ”universitetssjukhuset”. Forskare och lärare måste därför ges tillgång 

till hela sjukvårdssystemet i en nätverksorganisation. 

                                                   
9 Rapport om utredningen om nytt Universitetssjukhus, Stockholms länd landsting 2002 
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■ Till universitetssjukhuset bör den högspecialiserade vården lokaliseras. Dels för att 

den har ett nära samband med forskning och utbildning, dels för att måste 

koncentreras till ett fåtal enheter av kompetens- och andra effektivitetsskäl. 

■ Karolinska sjukhuset skall inte vara ett länsdelssjukhus för nordvästra delen av länet 

av utan ett specialsjukhus för hela länet. Det bör därför inte innehålla stora volymer 

bassjukvård.  

■ För Karolinska sjukhuset medför en inriktning enligt ovan att antalet 

slutenvårdsplatser bör kunna minska. Dessutom bör relationen akut vård – planerad 

vård, som idag är ca 65/35, förskjutas mot en minskad andel akut vård.  

■ Närsjukvården måste stärkas så att den i ökad utsträckning kan ta hand om patienter 

från såväl universitetssjukhusen som övriga akutsjukhus. De senare måste från 

universitetssjukhusen ta över bassjukvård och viss specialiserad vård. 

2.2.2 3S10 (Stockholms SjukvårdsStruktur) 

Två år senare (2004) genomfördes ännu en utredning, 3S (Stockholms 

SjukvårdsStruktur), i vilken man fortsatte SNUS utredningens arbete men också hade 

ett internationellt och ett mer djuplodande fokus. 3S utredningen leddes av en grupp 

bestående av landstingsdirektören (ordf.), bitr. landstingsdirektören, beställar-

direktören, Vd:n för Locum AB samt rektor/prorektor för Karolinska Institutet. Till 

ledningsgruppen adjungerades även andra personer för kortare eller längre perioder.  

Om forskning står bl.a. följande i 3S utredningen: 

■ Den unika uppgiften för ett universitetssjukhus är att bedriva forskning och 

utbildning vid sidan av sjukvårdsuppdraget. Vid universitetssjukhuset ska 

sjukvårdsuppdraget på bästa sätt stödja forskning och utbildning.  

■ Klinisk forskning och uppföljning kommer emellertid att behöva ske på alla 

vårdnivåer inom sjukvården och även inom den kommunala vården. Det kommer att 

ske genom att vissa forsknings- och utbildningsresurser koncentreras till några 

starka forskningscentra inom närsjukvården och övrig akutsjukvård samt genom att 

det skapas forskningsnätverk utgående från universitetssjukhuset. Karolinska 

Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får ett stort ansvar för att stödja en 

sådan utveckling. Samtidigt som ett nytt sjukvårdssystem växer fram kommer därför 

ett akademiskt sjukvårdssystem för forskning och utveckling att skapas. 

■ Det är viktigt att det bedrivs högkvalitativ forskning inom närsjukvården. För att nå 

upp till den standard som krävs för att få internationell slagkraft krävs att dessa 

resurser koncentreras till en, kanske två, högst tre kliniska kunskapscentra. Detta 

kan ge den kritiska massa av professionell kompetens som behövs och som inte är 

möjlig om forskningsuppdraget sprids ut på för många centra. Dessa forsknings-

intensiva centra kan i sin tur bli nav för de övriga kompetenscentra som 

huvudsakligen har en utbildningsprofil. Ett forskningsnätverk kan också innebära att 

dessa senare kunskapscentra ingår i större patient och uppföljningsstudier. 

Implementering av forsknings-resultat och utvecklingsarbete ska givetvis bedrivas 

inom hela närsjukvården. 

                                                   
10 Utredningen om Stockholms SjukvårdsStruktur, 3 S, Stockholms läns landsting, 2004 
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2.2.3 Programkontorets utredning 

Under arbetet med Framtidsplanen fick FoUU-funktionen vid Landstingsstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att se över framtida förutsättningar för landstingets deltagande i 

styrning av forskning. Utredningsuppdraget beställdes av Programkontoret för 

framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) och utfördes av konsultföretaget Capire11.  

I rapporten föreslås att: 

■ HSF ska avsätta resurser för att delta i styrningen av FoUU och därmed skapa en 

mottagarorganisation för olika inspel på FoUU området men också förmåga att 

sammanställa och förmedla de olika behov av kunskap som behövs ur ett 

beställarperspektiv. 

■ Det skapas en samarbetsmodell mellan FoUU-staben och HSF. 

■ Proaktiva insatser sker för att säkra forskningsmiljöer av god kvalitet i ett nytt 

sjukvårdssystem med en utvecklad nätverkssjukvård som i sig kan innebära risker, 

men också möjligheter, för den kliniska forskningen. För att uppnå detta föreslås sex 

strategier: 

1. Hållbara modeller för att bygga, bibehålla och utveckla kritisk massa/ 

/forskningsmiljöer kring för landstinget viktiga kunskapsområden 

2. Långsiktiga modeller/system för datafångst. 

3. Hållbara system för att säkra tillgång till patienter/studiepersoner. 

4. En modell för konsekvensanalys av olika beslut för den kliniska forskningen. 

5. En modell för godkännande/certifiering av forskningsmiljöer i vården. 

6. Klargöra förutsättningarna och regelverken för samverkan med näringslivet vad 

gäller forskning, utveckling och innovation. 

2.3 Styrande dokument för forskningen 

Tre styrande dokument reglerar den kliniska forskningen. 

■ Nationella ALF-avtalet12  

■ Regionala ALF-avtalet13  

■ Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, 

tandvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting14  

                                                   
11 Landstingets intresse, styrning och ansvar för FoU verksamhet. Capire september 2013 
12 Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete on utbildning av läkare, klinisk forskning och 
utveckling av hälso- och sjukvården (LS 1408-0934, KI 2-3594/2015) 
13 Avtal mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (Kl) om samarbete kring utbildning av 
läkare, verksamhetsförlagd utbildning för vissa andra hälsoprofessioner, samt klinisk forskning och utveckling 
av hälso- och sjukvården (LS 1411-1389, Kl 5-140/2015) 
14 Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken i 
Stockholms läns landsting  (LS 1310-1325) 
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2.3.1 Nationellt ALF avtal 

Aktuellt avtal gäller från 1.1 2015 och reglerar samarbete mellan parterna (staten och de 

sex universitetsregionerna) om utbildning av läkare, klinisk forskning och utvecklig av 

hälso- och sjukvården. 

Parterna ska gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat 

och vidgat samarbete inom utbildning forskning och utveckling. För att skapa goda 

förutsättningar för detta är parterna överens om att berörda universitet ska delta i 

organisering och ledning av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn 

tagen till forskningens och utbildningens behov. Den delen av hälso- och sjukvården 

kallas universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet för landstingen och 

universiteten. 

Enligt avtalets §1 ska universitetssjukvården: 

■ Fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. 

■ Bedriva utbildning av hög kvalitet. 

■ Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och 

hälso- och sjukvård.    

■ Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras 

forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya 

metoder. 

■ Förmedla resultat av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården. 

■ Samverka med näringslivet och patientorganisationer. 

Landsting som ingår avtal med privat vårdgivare ska säkerställa att utbildning och 

forskning kan utföras med hög kvalitet även hos den vårdgivaren. 

§2 reglerar samverkan mellan universitet och landsting 

§3 handlar om utvärdering av universitetssjukvården vilket ska ske vart fjärde år. Den 

första utvärderingen ska ske 2017/2018. 

Avtalet beskriver också statliga ersättningar för läkarutbildning och forskning. 

2.3.2 Regionalt ALF avtal 

Det regionala ALF avtalet inleds med en avsiktsförklaring som uttalar en mellan SLL och 

KI gemensam strävan att vidareutveckla samverkan genom ett fördjupat partnerskap. 

Målet för SLL och KI är att universitetssjukvårdens samtliga verksamheter ska nå en hög 

kvalitet genom att: 

■ Förutsättningar skapas för forskning som bidrar till vetenskapliga genombrott som 

resulterar i upptäckter som förändrar kunskapen kring livsprocesser och öppnar 

möjligheter till att nå hälsa samt lindra och bota sjukdom. 

■ Förutsättningar skapas för ledande verksamhetsförlagd utbildning som, med högt 

ställda krav på kvalitet, möter hälso- och sjukvårdens behov av välutbildad personal. 

■ Att interprofessionellt lärande bedrivs med hög kvalitet. 



  

 Sida 25 

■ Att forskarutbildning bedrivs med hög kvalitet. 

■ En sammanhållen hälso- och sjukvårdsprocess utvecklas i vilken ny kunskap kan 

omsättas i individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. 

■ Forskningsresultat ges goda förutsättningar att leda till praktisk tillämpning i hälso- 

och sjukvården genom en väl vald innovationsprocess i nära samarbete med 

näringslivet. 

Karolinska Universitetssjukhuset ska ha en central roll för utbildning och klinisk 

forskning inom universitetssjukvården, dock ska all landstingsfinansierad hälso- och 

sjukvård kunna genomgå prövning för status som universitetssjukvårdsenhet. 

I regionala ALF avtalet framgår vilka samarbetsformer och samarbetsfora som ska finnas 

mellan SLL och KI. 

2.3.3 SLL strategi för forskning  

Landstingsfullmäktige antog i december 2015 en Strategi för forskning, utveckling och 

utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken i Stockholms 

läns landsting som gäller för all landstingsfinansierad verksamhet mellan 2015-2019. 

Av strategin framgår att FoUU ska genomsyra landstingets hela verksamhet och att alla 

beslut som påverkar hälso- och sjukvårdens utformning ska säkerställa möjligheten att 

bedriva klinisk forskning, utveckling och utbildning. Vidare fastslås att ett aktivt arbete 

på FoUU området är en viktig del av genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och 

sjukvården (FHS) inom SLL. I texten står att ”Stockholms läns landsting ska i 

samverkan med Karolinska Institutet gemensamt utveckla kvaliteten i hälso- och 

sjukvården och skapa goda förutsättningar för Karolinska Institutet att göra viktiga 

forskningsframsteg”. Hur detta ska ske regleras i ALF-avtalet som säger att 

Universitetssjukvården ska struktureras så att den når patientens hela vårdprocess. 

Inom denna vård ska det finnas ett tydligt akademiskt ledarskap. Forskningen vid 

Karolinska Universitetssjukhuset ska i sin tur knytas närmare den dagliga verksamheten 

inom övrig vård. Universitetssjukhuset ska i sina forskningsuppdrag samarbeta med 

samtliga akut- och specialistsjukhus samt med primärvård, prehospital vård, psykiatri 

och geriatrik. Universitetssjukhuset ska också samverka och vara starkt integrerat med 

resten av landstingets hälso- och sjukvård samt med den kliniska forskningen i hela 

nätverkssjukvården. 

I SLL:s strategi för forskning, utveckling och utbildning 2015-2019 finns följande mål 

formulerade: 

■ Forskningen ska kunna följa förloppen i hela vårdkedjan. 

■ Kvaliteten ska höjas och den externa finansieringen ska prioriteras. 

■ Resurser för klinisk forskning ska prioriteras och bidra till förbättrad hälsa för länets 

innevånare. 

■ Forskningsbidrag från Stockholms läns landsting ska konkurrensutsättas. 

2.4 Erfarenheter från 4D projektet 

Det projekt som benämns 4D initierades 2013 av dåvarande ledningen för SLL med 

avsikt att genom arbete inom fyra diagnosgrupper skapa erfarenheter av hur samverkan 
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mellan vård och forskning kan ge ny patientnytta, bättre klinisk forskning och mer 

näringslivssamarbete. De fyra diagnoser som valdes ut var diabetes typ 2, artriter, 

hjärtsvikt och bröstcancer. 

Arbetet som nu pågått i mer än fyra år har resulterat i en rad kliniska framsteg och skapat 

erfarenheter av samverkan inom flera områden, och resultaten har också sammanfattats 

i flera rapporter till SLL och KI. En viktig förutsättning för projektet 4D har varit att de 

fyra diagnoser som valdes antingen från början har utgjort ”Stockholmsövergripande 

forskningsmiljöer” eller under arbetets gång utvecklats till sådana. De framsteg som 

gjorts inom 4D områdena stöder därmed grundidén i vår föreliggande utredning om 

betydelsen av de samlade forskningsmiljöerna inom ett visst kunskapsområde. 

Intressant nog har en stor del av det gemensamma arbetet mellan de olika diagnos-

grupperna fokuserats på utvecklingen av patientorienterade informationsstrukturer, 

som kan bidra till forskning och implementering av forskningsresultat i hela Stockholms-

sjukvården i nära samverkan med patienterna. 

Exempel på detta är den nya samverkan mellan en rad olika enheter för diagnos och 

behandling av hjärtsvikt, arbete med tidigare diagnos och enhetlig behandling och 

prevention av artriter och diabetes typ 2, och uppbyggnaden av samverkande forsknings-

enheter inom bröstcancer i Stockholm 

Inom alla de fyra diagnosgrupperna har utvecklingen av e-hälsostrukturer och 

samverkan med epidemiologi och uppföljnings-expertis varit viktig. 

Slutsatsen från arbetet inom 4D inför vår föreliggande utredning blir därmed att 

framgångarna inom 4D projektet visar på betydelsen av:  

1 ett Stockholmsgemensamt arbete  

2 användningen av e-hälsa, som är både patientcentrerad och inriktad på systematisk 

uppföljning av resultat  

3 att spridning av resultat från forskning till alla sjukvårdsenheter inom ett visst 

område kräver ett systematiskt arbete som bäst samordnas från en FoUU-miljö av 

det slag som förelegat inom de olika 4D diagnosgrupperna.  

Mer information om 4D programmet finns att inhämta t.ex. i vårdgivarguiden15  

2.5 Framtidsplanen med beskrivning av 

Nätverkssjukvården 

Framtidsplanen bygger till stora delar på de tankar som presenterades i SNUS och 3S 

utredningarna. Dess grundtanke att flytta vård från akutsjukhus till aktörer utanför 

akutsjukhusen är i full gång. Huvuddragen i planen kan beskrivas som följer:  

■ En stor del av den vård vid dagens Karolinska Solna som är högspecialiserad och som 

kräver mycket teknisk utrustning flyttar till NKS. 

■ En stor del av den öppna och slutna akutvården flyttar från Karolinska Solna till 

andra akutsjukhus. 

                                                   
15 www.vardgivarguiden.se/4D 
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■ En stor del av den planerade öppenvården vid Karolinska Solna flyttas till andra 

vårdgivare. 

■ Viss öppen och sluten vård, akut och elektiv, flyttar ut från akutsjukhusen till aktörer 

(upphandlade eller i egen regi) utanför dessa. 

■ Viss högspecialiserad vård inom länet flyttar till NKS 

Nedanstående figur (Figur 2) illustrerar att Framtidsplanens intentioner är på väg att 

förverkligas. Antalet vårddagar på akutsjukhusen (Karolinska Solna och Huddinge, 

Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje 

sjukhus) (blått) har sedan 2011 minskat medan de ökat hos aktörer utanför 

akutsjukhusen. Aktörer utanför består till största delen av geriatrik och rehabilitering 

samt viss somatisk specialistvård (ASIH har ökat men det syns inte i statistiken).  

 

 

Figur 2  Figuren beskriver antalet vårddagar årligen på akutsjukhusen (blå linje) och hos 

vårdgivare utanför akutsjukhusen (röd linje). Det bör observeras att vårdtiden är betydligt 

kortare på akutsjukhusen än utanför varför en liknande graf illustrerande vårdtillfällen skulle 

visa en större skillnad. 

2.5.1 Nätverkssjukvården 

Nätverkssjukvården är ett begrepp som presenterades i Framtidsplanen 2011 men som 

egentligen inte indikerar något fundamentalt nytt i sak. Konceptet nätverkssjukvård är 

dock ett riktmärke vid genomförandet av framtidsplanen. Nätverkssjukvården såsom 

den beskrivs bygger på fyra huvudprinciper: 

■ Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården 

o Hälsa och välbefinnande hos patient och närstående 

o Råd och stöd till förebyggande insatser och egenvård 

■ Oavsett vart individen vänder sig ska denne få stöd att hitta rätt i vården 

o Tillsammans säkerställer vårdgivarna att individens väg i vården blir så enkel, 

säker, jämlik och effektiv som möjligt 

■ Tillräcklig samt adekvat information och kompetens finns i hela vården 

o Tillsammans säkerställer vårdgivarna att kunskap delas och ackumuleras 

o Delade personalresurser och gemensam planering av kompetensförsörjning på 

systemnivå 

■ Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds 



  

 Sida 28 

o Medicinska behov  

o Omvårdnadsbehov 

o Behov utifrån funktionsförmåga 

Nätverkssjukvården som princip innebär i praktiken att alla olika delar av vården 

(universitetssjukvård, akutsjukhus, specialister utanför akutsjukhusen, primärvård, 

geriatrik mm) ska samarbeta så att patientens vård och behandling alltid optimeras. 

Vården går ifrån en centrering kring enskilda vårdgivare/verksamheter/sjukhus till 

teamarbete och samordning (se Figur 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3   Schematisk illustration 

över nätverkssjukvården 

 

 

 

Alla verksamheter ska vara delar av en helhet som bidrar till ett gott gemensamt resultat. 

Detta förutsätter ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte mellan 

nätverkssjukvårdens olika delar. Det förutsätter också, eftersom en hörnsten i 

framtidsplanen är flytt av vård från akutsjukhusen till aktörer utanför dessa, att 

forskning och utbildning som tidigare skett på universitetssjukhuset och akutsjukhusen 

ges optimala betingelser att verka i hela nätverket. I princip måste således alla aktörer 
som ingår i nätverkssjukvården ställa sin verksamhet till förfogande för forskning och 

utbildning. Figur 4 illustrerar detta. 

 

Figur 4  Ett samband 

mellan alla nivåer måste 

finnas och klinisk 

forskning och under-

visning måste ske på alla 

nivåer och sömlöst dem 

emellan. 
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Som det har framgått av ovanstående text fanns i framtidsplanen goda intentioner när 

det gäller förutsättningarna för att bedriva klinisk forskning i nätverkssjukvården.  

2.6 Avtalstexter 

Kraven på upphandlade vårdgivare regleras i vårdavtal. 

Det finns i avtalen med vårdgivarna (LOU och LOV) texter med formuleringar som 

beskriver vilka skyldigheter som åvilar de vårdgivare som tar emot från akutsjukhusen 

utflyttade patientgrupper. Dessa avtalstexter är dock relativt allmänt hållna och hänvisar 

till att tydligare överenskommelser om forskningsaktivitet ska göras i ”varje enskilt fall” 

och att ”den som begär ut uppgifterna” skall stå för uppkommande merkostnader.  

HSF, som är beställare av vård, är den förvaltning som tecknar avtal med vårdgivarna 

och dessa avtal är och skall vara kraftfullt styrande emot vad SLL förväntar sig av 

upphandlade enheter. På det sätt som vården beställs så skapar HSF i realiteten ett 

vårdsystem. Ett problem har visat sig vara att medan kompetensen i vårdfrågor finns hos 

HSF och att vården upphandlas av HSF så finns kompetensen avseende forskning och 

utbildning på LSF (Forskning & Innovation respektive Personal & Utbildning). Detta 

förhållande gör att forsknings- och utbildningsfrågorna riskerar att hamna ”mellan 

stolarna” vilket också verkat ha skett. 

2.6.1 Utredning från HSF 

HSF gjorde 2016 en utredning i syfte att studera vad det finns för skrivningar om forskning, 

utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) i de avtal som SLL har slutit med vårdgivare. 

Utredningen finns sammanställd i en rapport16. 

I konklusionen skriver man att ”det finns några olika varianter på skrivelser om FoUUI 

som används i avtalen. Befintliga FFU är från olika år (2013-2105), vilket kan vara en 

förklaring till varför skrivelserna skiljer sig åt.”  ”I vissa förfrågnings-underlag/ 

/uppdragsbeskrivningar saknas helt ett eller flera avsnitt om FoUU, vilket är 

anmärkningsvärt och lämpligen bör justeras i framtida uppdaterade versioner. Vidare 

är det viktigt att alla uppgifter som är specifika för varje uppdrag noteras i skrift.”  

”Formuleringarna kring deltagande i forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt 

var olika skarpt skrivna. I förfrågningsunderlagen till Vårdval förekom ibland 

formuleringen att vårdgivarna ”ska kunna” medverka. Det kan tyckas lite för löst 

formulerat och kan tolkas som att de inte förväntas göra det. Om landstinget tycker att 

det är viktigt att vårdgivarna medverkar i forskningsprojekt bör det framgå tydligare. 

Samtidigt kanske det inte är aktuellt överallt och då passar det bättre med skrivningen 

”ska kunna medverka”. Några förfrågningsunderlag innehöll extra skrivelser som 

uppmanar till att genomföra vetenskapliga studier och aktivt delta i forskningsprojekt, 

vilket torde vara positivt för vårdens utveckling. Det kan finnas mycket att vinna på 

att på detta sätt stimulera vårdgivarna att själva bedriva och inte bara tillhandahålla 

underlag för andras forskning.” 

”Vad gäller rapportering till kvalitetsregister förekom skrivelsen att ”rapportera till 

relevanta register”, vilket ger utrymme för tolkning. Relevanta, för vem? Det kanske 

                                                   
16 FoUUI i avtal inom SLL - En inventering av aktuella skrivelser. HSF, Utvecklingsavdelningen, Enheten för 
Analys & Utvärdering (Dnr: HSN 1511-1262-1).   
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vore bra med ett förtydligande om vilka register om avses, om inte annat så för att 

kunna följa upp att vårdgivarna rapporterar till dessa register. Samtidigt är det 

förmodligen vårdgivarna själva som är bäst lämpade att bedöma vilka register som är 

relevanta. I vissa förfrågningsunderlag/uppdragsbeskrivningar angavs att 

vårdgivaren ”bör” rapportera, medan det i de flesta förfrågningsunderlag hette att 

vårdgivaren ”ska” rapportera. Om landstinget tycker att det är viktigt att vårdgivarna 

rapporterar till kvalitetsregister ska formuleringen ”bör” inte användas.” 

Slutligen skriver man att ”sammantaget är en ökad harmonisering av texter rörande 

FoUUI-frågor i de olika typerna av avtal som SLL har i allra högsta grad önskvärd. 

Detta bör beaktas i varje nytt avtal och vid varje revidering av befintliga avtal.” 

2.6.2 Exempel på avtalstexter 

Nedan följer exempel på avtalstexter med vårdgivare. 

2.6.2.1 Avtalstext LOV 

8.1. Forskning och utveckling 

Vårdgivare ska medverka i forskningsprojekt och kliniska prövningar inom vården, 

exempelvis genom att tillhandahålla nödvändiga uppgifter från journal och labbdata, 

samt vid behov biträda med kompletterande uppgifter och/eller godkännande. Detta 

regleras genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som 

genomför den kliniska prövningen. Vårdgivaren ska i sådana överenskommelser tillse 

att forskningsetiska tillstånd finns. 

Journaluppgifter, biobanksprover och liknande data om patienter ska vara 

tillgängliga för forskning. Om detta är förknippat med väsentliga merkostnader 

regleras detta genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den 

som begär ut uppgifterna. Uppgifter om enskilda prov som sparas ska vara 

registrerade i Svenska Biobanksregistret. 

2.6.2.2 Avtalstext akutsjukhus Capio S:t Göran 

12. Forskning, utveckling och utbildning 

12.1 Vårdgivaren omfattas av det så kallade ALF-avtalet mellan SLL och staten 

avseende Forskning, utveckling och utbildning ("FoUU"). 

12.2 Vårdgivaren skall ingå separat avtal med SLL om dess FoUU-åtagande. 

12. Forskning, utveckling och utbildning 

12.1 Journaluppgifter, biobanksprover och liknande data om patienter skall vara 

tillgängliga för forskning. Uppgifter om enskilda prov som sparas skall vara 

registrerade i Svenska Biobanksregistret. Om detta är förknippat med väsentliga 

merkostnader för Vårdgivaren regleras detta genom överenskommelse i varje enskilt 

fall mellan Vårdgivaren och den som begär ut uppgifterna. 

12.2 Vårdgivare skall medverka i kliniska prövningar. Detta åtagande regleras genom 

överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som genomför den 

kliniska prövningen. 
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2.7 Slutsatser från genomgången av 

existerande utredningar  

Vi konstaterar från genomgången av tidigare planer och den verklighet som observerats 

av landstingsledningen, att ambitionen att skapa de nya förutsättningarna för forskning 

och kunskapsspridning i den förändrade vården i Stockholm, inte implementerats såsom 

planerat.  

Detta är, som vi förstår det, ett av skälen till de problem kring klinisk forskning i 

nätverkssjukvården som vår föreliggande utredning skall adressera. Vi kommer därför i 

fortsättningen av denna utredning att dels utgå från den övergripande beskrivningen i 

3S utredningen om hur forskning i nätverkssjukvården bör bedrivas, dels utgå från 

nationella och internationella erfarenheter av hur man skapar god forskning som både 

ger ny fundamental kunskap för framtidens sjuk- och hälsovård och som ger snabb 

patientnytta. 
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3 Forskning 

3.1 Ansvar 

Landstinget har att i enlighet med Kommunallagen och Hälso- och sjukvårdslagen 

tillhandahålla hälso- och sjukvård till invånarna i Stockholms län. I lagstiftningen finns 

också ett ansvar för landstinget att bedriva forskning, utbildning och utveckling. 

3.2 Förutsättningar för bra klinisk forskning  

3.2.1 Vad är klinisk forskning? 

All medicinsk forskning syftar till att öka kunskapen om människokroppens funktion i 

hälsa såväl som i sjukdom. Vanligtvis delas medicinsk forskning in i basal, eller 

preklinisk, forskning som bedrivs på universitetens prekliniska institutioner; och klinisk 

forskning som sker patientnära och starkt integrerad med vården. De två delarna är dock 

starkt beroende av varandra, och framgångsrik klinisk forskning förutsätter nära och 

kontinuerligt samband med den prekliniska forskningen. 

I en statlig utredning från 200917 användes följande definition på klinisk forskning: 

”Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan 

forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett 

ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska 

forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas 

arbete är garantin.” 

Forskning med medverkan från patienter är alltså utomordentligt viktig för att den 

medicinska kunskapen ska öka och i därmed kunna leda till att människor får en bättre 

hälsa. Följaktligen kan högklassig och framåtblickande sjukvård inte bedrivas utan 

klinisk forskning som utvecklar densamma. 

I en rapport från december 201618 identifierades tre faktorer tycks gemensamma för 

framgångsrik och patientmässigt effektfull klinisk forskning.  

■ Tillgång till goda och strukturerade patientdata samt patientkohorter 

från exempelvis biobanker, register och medicinsk journal som bygger på 

strukturerade datasamlingar  

■ Support från andra funktioner exempelvis patologi, radiologi, DNA-

sekvensering  

■ Gott ledarskap, mentorskap, succession  

En utgångspunkt för vår utredning är att användning av resultat från klinisk forskning 

är den enskilt viktigaste faktorn för en god hälso- och sjukvård i och med den mycket 

snabba utvecklingen av medicinsk kunskap och av nya metoder för prevention, diagnos 

                                                   
17 Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården, SOU 2009:43 
18 Förutsättningar för god klinisk forskning i Stockholms läns landsting, Rapport fokusområde FoI i 
direktörsgruppen 16 december 2016, Dnr K 2016-4314 
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och behandling av sjukdom. Förutsättningar för att ett hälso- och sjukvårdssystem ska 

vara framgångsrikt är:  

■ God klinisk forskning som: 

o Skapar ny kunskap i ett internationellt perspektiv. 

o Skapar och sprider kunskap som kan användas lokalt för att förbättra hälsa och 

sjukvård i Stockholm. 

o Samverkar med det omkringliggande samhället, bl.a. med näringsliv och 

patientorganisationer. 

■ God kompetensförsörjning 

o Alla vårdutbildningar innehåller verksamhetsförlagda delar som sker i och är 

starkt integrerade i hälso- och sjukvården vilket innebär att vården måste vara så 

anpassad att utbildningar av alla slag ges optimala förutsättningar för att fungera 

på ett tillfredsställande sätt.  

o Utbildningarna kan också behöva anpassas/utvecklas efter de förändringar som 

sker i vårdlandskapet för att skapa rätt kompetens hos framtida medarbetare. 

En hälso- och sjukvård som inte deltar i forskning och/eller tar till sig nya forsknings-

rön, blir snabbt omodern och ineffektiv, med sämre resultat som följd. Av detta följer 

nödvändigheten av att utforma utbildning av sjukvårdspersonal, och även av 

patienter/allmänhet, så att både vårdpersonal och patienter snabbt kan få ta del av och 

använda den nya kunskapen (se Figur 5). Vårdutbildningar är starkt integrerade i vården 

vilket innebär att vården måste vara anpassad efter utbildningens behov och att 

vårdutbildningar måste vara anpassade efter vilka behov som finns i vården. 

Av detta följer att en framgångsrik sjukvård bör vara organiserad på ett sådant sätt att 

den skapar goda förhållanden för klinisk forskning och utbildning, annars löper den risk 

att stagnera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 

Alla tre ben är beroende av och 

påverkar varandra. Alla måste 

därför planeras och utvecklas 

tillsammans för att en 

funktionell helhet ska kunna 

skapas. I centrum finns 

kunskapen. Inom vården ställs 

frågor som besvaras inom 

forskningen. Svaren sprids via 

utbildning och återförs sedan till 

och kommer till användning i 

vården. Tiden från ställd fråga 

till klinisk användning ska vara 

så kort som möjligt. 
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Forskning är ett vitt begrepp som omfattar både sådan forskning som skapar helt ny 

kunskap i ett internationellt perspektiv och sådan forskning som gränsar till ett rent 

utvecklingsarbete (se Figur 6). Den senare är ofta lokal, besvarar konkreta frågor ställda 

i vården nära patienten, och syftar till att bättre förstå och därmed förbättra diagnostik 

och behandling i ett specifikt sammanhang t.ex. i Sverige eller inom Stockholms läns 

landsting.  I den kliniska forskningen är båda dessa delar starkt avhängiga av varandra.  

 

 

Figur 6  Illustration av det kontinuum som finns mellan olika typer av klinisk forskning 

 

Mycket evidens finns som säger att utan miljöer där internationellt framstående 

forskning bedrivs, så skapas inte heller den miljö där ny kunskap snabbt omsätts i klinisk 

praktik. Och utan ett vardagligt förbättrings och uppföljningsarbete, skapas inte den 

systematiserade kliniska erfarenhet och kunskap som är en bas för internationella 

genombrott i den kliniska forskningen. Det är alltså inget alternativ för sjukvården i 

Sverige eller i Stockholm att bara satsa på forskning gränsande till utvecklingsarbete eller 

att bara satsa på elitforskning utan nära knytning till sjukvården. 

En forskningsstrategi och tillhörande avtalstexter måste täcka in hela detta spektrum av 

klinisk forskning så att den är tillämplig för den stora majoriteten av befintliga 

vårdaktörer, privata såväl som landstingets egna. 

3.2.2 Betydelsen av goda forskningsmiljöer  

Gemensamt för i stort sett samtliga de utredningar och de intervjuer som legat till grund 

för vårt föreliggande arbete är betoningen av goda och funktionella forskningsmiljöer19.  

Därmed blir en kritisk fråga för hela utredningen vilka förutsättningar som krävs för att 

skapa, utveckla och vidmakthålla sådana forskningsmiljöer. Mycket samstämmiga svar 

på detta finns från många av de tidigare utredningarna och från de internationella och 

nationella intervjuer vi gjort. Samtidigt skall betonas att goda miljöer för klinisk 

forskning kan se ut på olika sätt, ha olika storlekar och olika fokus. Gemensamt är dock 

långsiktigheten, kompetensen hos de ledande personerna i miljön och det nära 

samspelet mellan forskning och vård.  

                                                   
19 Forskningsmiljö – se Nomenklatur sid 13 
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Bra forskningsmiljöer är det mest centrala för att skapa och 

sprida kunskap för sjukvården 

■ Olika kompetenser bör vara samlade i en gemensam miljö. För en klinisk 

forskningsmiljö innebär det att personer med forskning som sitt huvuduppdrag bör 

samverka och dagligen träffa personer med klinisk verksamhet.  

■ Miljön bör ha ett gott och tydligt ledarskap av en eller helst flera högt kompetenta 

forskare som också har klinisk erfarenhet. Mentorskap och ordnad succession har 

också visat sig vara viktiga faktorer. Miljön måste också innehålla forskare under 

utbildning.  

■ Miljön måste ha ett långsiktigt mandat och en långsiktig planering.  Att bygga upp 

goda miljöer för klinisk forskning tar ofta decennier och ofta bygger miljön på att en 

”kultur” av samverkan mellan vård och klinisk forskning byggs upp, så att en 

kontinuerlig kunskapsuppbyggnad sker i samverkan mellan klinik och forskning. 

■ Miljön bör medverka i och gärna ha ansvar för kliniska register och biobanker och ha 

möjlighet att fungera som ett nav för andra sjukvårdsenheter och forskargrupper 

lokalt, nationellt och internationellt. 

■ En god samlande miljö skall ha erfarenhet av och förmåga att driva kliniska 

prövningar både i form av akademiska studier (”investigator-initiated studies”) och i 

form av samarbete med industrin. En sådan miljö skall ha tillgång till infrastruktur 

vad gäller klinisk prövning med bl.a. forskningssköterskor och personer med särskild 

kompetens inom klinisk prövning. 

■ Alla goda forskningsmiljöer måste bedriva utbildning av nya forskare samt 

medverka i utbildning och vidareutbildning av all annan sjukvårdspersonal.  

■ Miljön, oavsett storlek, måste antingen ha en internationell förankring eller sträva 

efter att skapa en sådan. Mogna forskningsmiljöer måste samverka med andra 

framstående miljöer inom sitt område i världen. 

■ En god miljö med en tillräcklig storlek har, för att berika miljön, plats för ett antal 

forskare och forskarstuderande från andra länder samtidigt som medlemmar i miljön 

samverkar med andra forskargrupper i världen och ser till att nya medlemmar i 

miljön snabbt får tillgång till internationella nätverk. 

■ Miljön måste ha möjlighet att skapa tillräcklig extern finansiering och vara tillräckligt 

konkurrenskraftig i SLL:s och KI:s interna utvärderingar och anslagstilldelningar. En 

intern ”kultur” av kunskap kring finansiering och anslagssökande är en viktig 

komponent i en god forskningsmiljö. 

■ Miljön bör kunna samverka med olika delar av samhället utöver vården, 

inkluderande patientorganisationer och allmänhet/media. Viktigt i många 

sammanhang är också samverkan med industrin. För att sådan samverkan skall bli 

av ömsesidig nytta bör miljön ha unika kunskaper att erbjuda till den internationella 

industrin och industrin ha unika bidrag att ge till den kliniska forskningsmiljön. 

Utöver dessa väl etablerade faktorer för internationellt framgångsrika forsknings-

miljöer, finns faktorer som specifikt gynnar överföring av forskningsresultat till vården 

och faktorer som gynnar patienters medverkan i sin vård och samverkan mellan olika 
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yrkeskategorier i vården.  Sådana faktorer som framkommit i vår utredning inom dessa 

områden är: 

■ Möjligheter för patienter att själva följa och påverka sin sjukdom t.ex.  via nya e-

hälsotjänster som kan kopplas till sjukvården. Detta ger helt nya möjligheter för 

patienter att också delta aktivt i forskning. 

■ Möjligheter för sköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra kategorier av 

sjukvårdspersonal att aktivt delta i forskning. Sådan medverkan i team där också den 

mer traditionella kliniska forskningen ingår kan ge nya och unika kunskaper. 

Som framgår av ovanstående 12 punkter krävs att en lång rad förutsättningar är 

uppfyllda för att en forskningsmiljö ska kunna både skapa ny kunskap i ett inter-

nationellt perspektiv och samtidigt leverera nytta till den lokala kliniska miljön och 

långsiktigt utbilda nya forskare och kliniker med förmåga att vidareutveckla både 

forskningen och sjukvården. 

De utredningar från bl.a. Vetenskapsrådet (VR) och Vetenskapsakademin (KVA) som 

beskrivit förutsättningarna för goda forskningsmiljöer, har också visat att det i stor 

utsträckning är just miljöer med dessa egenskaper som gjort att Sverige och i synnerhet 

KI har en framstående plats i den internationella kliniska vetenskapen, och att detta är 

en viktig orsak till att svensk medicin har så internationellt goda behandlingsresultat. I 

avsnitten om den lokala miljön för samverkan mellan sjukvård och klinisk forskning i 

kommande avsnitt, görs en mer detaljerade bild av forskningsmiljöerna i Stockholm, 

deras problem och möjligheter. 

3.2.3 Internationella utblickar 

Flera utredningar av den kliniska forskningen i Sverige har jämfört organisationen 

respektive det internationella genomslaget av klinisk forskning i olika länder; dessa 

utredningar har alltså specifikt analyserat den del av forskningen som avser 

internationella unika bidrag. Både rapporter från VR och från KVA har visat att de 

svenska bidragen är goda, men inte har förbättrats under de senaste 10 åren, medan stora 

förbättringar i ställt skett i vissa andra europeiska och jämförbara länder som 

Nederländerna (störst förbättring), Schweiz, Danmark och Tyskland.  Med reservation 

för att det är svårt att identifiera enskilda faktorer som bidragit till denna förbättring, 

pekar utredningarna på betydelsen av den nära samverkan mellan klinisk vård och 

klinisk forskning samt på den riktade finansieringen både i form av finansiering av 

tjänster och infrastruktur som specifikt gått till den kliniska/translationella 

forskningen20.  

Ett genomgående tema i alla internationella utvärderingar av organisation och resultat 

av klinisk forskning är betoningen av de sammanhållna forskningsmiljöerna. Man 

nämner de mycket stora satsningar som görs, särskilt i Asien, för att skapa nya 

framgångsrika universitet för medicinsk forskning, utbildning och utveckling, och man 

påpekar genomgående vilken stor tillgång som Sverige har i den goda samverkan som 

funnits mellan forskning och sjukvård och genom existensen av Karolinska Institutet. 

Vidare är en återkommande kommentar från internationella bedömare att Sverige (och 

Stockholm), via register baserade på våra personnummer, har unika möjligheter att 

studera longitudinella förlopp av sjukdomar, särskilt kroniska sjukdomar, och att detta 

                                                   
20 Translationell forskning – se Nomenklatur sid 13 
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kräver tillgång till information från hela sjukvårdsystemet. Det innebär att det inte räcker 

bara med ”elituniversitets-strategi” för att optimalt utnyttja det svenska (eller 

Stockholmska) möjligheterna till god klinisk forskning, utan att forskningen också 

behöver en bredd som är förankrad i hela sjukvården. 

Särskilt intressant i en internationellt lärande jämförelse, är att man i Nederländerna 

t.o.m. skapat en organisatorisk samverkan mellan vård och forskning inom de s.k. 

”University Medical Centers” där man har en gemensam ledning för vård, forskning och 

utbildning och där verksamheterna regelbundet utvärderas vad gäller resultat i alla dessa 

tre delar. Av bl.a. detta skäl har vi valt att se särskilt noga på erfarenheterna från 

Nederländerna och bl.a. intervjuat den tidigare chefen för det mest framgångsrika 

”University Medical Center” i Nederländerna, det i Leiden, där professor Ferdinand 

Breedveld varit chef för vård och forskning under nio år. Han betonar att 

”förutsättningen för bra klinisk forskning som också påverkar vårdens kvalitet, är 

forskningsmiljöer som arbetar med kunskapsbildning som ett prioriterat område och att 

en balans åstadkommes mellan kravet på effektiv produktion med dagens metoder och 

kunskapsbildning för framtidens vård”.  

En intressant synpunkt som framkommer i många internationella intervjuer och samtal, 

är den betoning som internationella kliniska forskare lägger vid de ”naturtillgångar” som 

Sverige har haft i form av en sammanhållen sjukvårdsstruktur där patienter kan följas 

longitudinellt, och att denna struktur kompletteras med register och biobanker och fr.a. 

att dessa ”naturtillgångar” förvaltas inom goda translationella forskningsmiljöer.  

Samtidigt framhålls ofta att dessa naturresurser inte utnyttjas optimalt, och att man är 

förvånad över att inte större emfas läggs på att svenska forskare skall utnyttja dessa unika 

resurser i sin forskning. Av bl.a. detta skäl lägger vi i utredningen fram ett förslag om at 

skapa ett särskilt ”Centrum för uppföljningsforskning” i Stockholm i samverkan mellan 

SLL och KI. 

3.2.4 Analys av de nu existerande miljöerna för klinisk 

forskning i Stockholm  

Som nämnts i inledningen, så har den kliniska forskningen flera olika uppgifter av vilka 

den internationellt framträdande rollen är en, dock hänger de olika delarna samman och 

det finns starkt evidens för att miljöer som är internationellt framgångsrika också är 

framstående i att sprida ny kunskap i sjukvården och i att utbilda nya forskare och 

kliniker i vetenskaplig metodik. 

Vi har använt flera olika metoder för att beskriva situationen för den nuvarande kliniska 

forskningen i Stockholm: 

1. En är att beskriva den samlade produktionen av vetenskapliga arbeten och den 

samlade finansieringen. Sådana beskrivningar finns bl.a. i årliga FoUU-rapporter till 

SLL. Vi har valt att också analysera olika forskningsmiljöer och att försöka förstå 

vilka förutsättningarna för dessa miljöer är i Stockholm och hur samspelet mellan 

dem ser ut. 

2. En etablerad metod är att beskriva vetenskaplig produktion i form av artiklar, deras 

vetenskapliga kvalitet samt hur många gånger artiklarna citerats. Ytterligare 

information om hur ”nätverket” ser ut, dvs hur olika forskningsmiljöer samverkar, 

ges i nedanstående ”forskningskarta” där KI:s bibliotek sammanställt den 

publicerade kliniska forskningen i Stockholm och beskrivit var forskningen bedrivs 
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(sjukvårdsenheter), inom vilka ämnen forskningen bedrivs, volymen och kvaliteten 

av forskningen inom olika ämnen och hur samverkan mellan olika forsknings-

miljöer ser ut.  

Denna ”karta” visas i Figur 7  nedan. Från denna kan man se at ett antal ”klusters” 

existerar där miljöer samverkar med många sampublikationer och med god kvalitet. 

Samtidigt framgår att många områden med angelägna forskningsbehov inte är 

föremål för någon intensiv forskning. (En större version av denna bild finns i bilaga) 

 

Figur 7  Varje enhet/specialitet är representerad av en cirkel. Cirkels storlek motsvarar 

kvantitet av vetenskaplig produktion under den mätta tiden (här 2010-2014), färgintensitet 

speglar vetenskaplig kvalitet (mätt som citeringsindex (s.k. ”crown factor” eller ”ämnes 

modifierad citeringsfrekvens”. Strecken mellan enheterna representerar samarbete, här i form 

av medförfattarskap i artiklar. 

 

3. En kompletterande metod att beskriva den nu pågående forskningen, är att använda 

information från internationella bedömningscentra som bedömer både universitet i 

sin helhet, bl.a. vad gäller klinisk forskning, och som också bedömer enskilda 

områden liknande dem som finns i ”forskningskartan” ovan. Centre for World 

University rankings (CWUR) rankar sedan ett antal år världens medicinska 

universitet, dels som helhet men också inom 227 specifika ämnesgrupper21 

Rankingen baserar sig på antalet citeringar i vetenskapliga artiklar i tidskrifter med 

högst s.k. impact factor. Karolinska Institutet placerar sig som helhet som nr 10 i 

världen vad gäller klinisk forskning (det bästa icke-engelskspråkiga universitetet) 

med enbart Oxford och Cambridge före bland icke-amerikanska universitet).  När 

                                                   
21 http://cwur.org/2017/subjects.php 
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det gäller specifika ämnesområde kommer även här KI mycket väl ut med en ranking 

där hela sex specialiteter befinner sig bland de 10 främsta i världen inom sina 

respektive områden.  

Vår slutsats av denna genomgång är dels att det finns ett antal miljöer i Stockholm som 

är mycket internationellt framgångsrika men att det också finns ett antal kliniska 

områden där sådana miljöer saknas. Därmed finns starka incitament att dels bevara och 

utveckla de miljöer som finns, dels utveckla metoder att initiera och stärka miljöer inom 

områden där klinisk forskning idag är mindre utvecklad.  

3.3 Finansiering av forskning inom länet 

Figurerna 8 och 9 nedan är hämtade från en utredning22 presenterad december 2016 

och författad av Jan Andersson, forskningsdirektör SLL och Melvin Samsom, sjukhus-

direktör Karolinska universitetssjukhuset.  

Siffrorna i figurerna motsvarar MSEK och speglar situationen inom SLL 2015. 

 

 

Figur 8 Källa:  ALF: FoUU budget 2015 LS 1403-0356 resp Åtaganden 2015, bil 1 

   HSF: Sammanställning FoUU-aktiviteter HSF 2013 resp ST-underlag 

   LSF: FoUU-budget 2015; Externa: FSK Aktivitetsersättning 2016 

   KI:KI 

 

Figur 8 ovan anger Karolinska Institutets budget för 2015. C:a 3 900 MSEK gick till 

forskning och knappt 1 600 MSEK till utbildning. Medel som skulle kunna vara 

disponibla i en ny organisation är de statliga ALF medlen samt landstingsmedlen från 

LSF och HSF, dvs knappt 1 900 MSEK, och då är det 2015 års siffror. Denna summa 

fördelades på forskning och utbildning. 

                                                   
22 Förutsättningar för god klinisk forskning i Stockholms läns landsting, Rapport fokusområde FoI i 
direktörsgruppen 16 december 2016, Dnr K 2016-4314 
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Figur 9   *     2,3 MSEK externa medel sökta i konkurrens enligt egna uppgifter  

**      2 MSEK externa medel sökta i konkurrens enligt egna uppgifter 

Källa: Sammanställning budgetramar och fördelningsnycklar inom SLL och KI 

77% av forskningsmedlen går till Karolinska inklusive externa medel. 

 

Figur 9 ovan visar att om man betraktar hela forskningsfinansieringen, dvs utöver 

statliga ALF medel och landstingsfinansierade FoUU medel lägger till externt sökta 

medel och KI institutionsmedel så är Karolinska helt dominerande med nästan 80% av 

alla forskningsmedel. Denna dominerande ställning kommer att existera även 

fortsättningsvis, men medlen kommer att kunna användas i de föreslagna 

forskningsmiljöerna och därför nå ut till forskning i hela nätverkssjukvården. 
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4   Vart vill vi komma? 
4.1 Vision för hur optimal samverkan mellan 

vård och forskning ska ske 

En god och kostnadseffektiv vård måste vara baserad på internationellt goda och erkända 

forskningsresultat (diagnostiska metoder, preventiva åtgärder eller nya behandlings-

metoder). Det är eftersträvansvärt att tidsintervallet mellan det att forskningsresultaten 

skapas till dess att de kan tillämpas i praktisk vård blir så kort som möjligt. 

För att detta ska bli möjligt krävs att det i Stockholm finns en klinisk forskning som både 

är internationellt framstående och levererar kunskap till hela sjukvårdsorganisationen 

och även direkt till patienterna. De mer konkreta målen blir därmed: 

■ Att inom ett antal viktiga områden bedriva internationellt framgångsrik forskning 

och på det sättet vidmakthålla och skapa ett antal FoUU miljöer (se Nomenklatur) 

för klinisk forskning.  

■ Sådana etablerade FoUU miljöer kan fungera som modeller när nya 

forskningsmiljöer etableras. Existensen av tillräckligt många sådana miljöer är 

enligt vår bedömning en förutsättning för att Stockholmsregionen skall fortsätta att 

vara en region där klinisk verksamhet ges möjligheter att utvecklas väl och dit 

framstående internationella forskare, klinisk verksamma specialister samt företag 

inom läkemedel, diagnostik och e-hälsa vill etablera sig och utvecklas.  

■ Att inom medicinska fält där starka forskningsmiljöer ännu inte finns sätta in 

särskilda åtgärder för att ge möjlighet att följa den internationella utvecklingen och 

snabbt använda ny kunskap i vården.  

■ Att skapa nya sätt för patienter att förstå, följa och påverka sin egen sjukdom och ta 

del av forskningsresultat, bl.a. med hjälp av nya e-hälsotjänster och andra nya sätt 

att kommunicera med sjukvården. 

■ Att i en rimligt nära framtid ge nya möjligheter för individer med hög risk för 

framtida sjukdom att påverka sin sjukdomsrisk, bl.a. genom nya e-hälsoverktyg.  

■ Ett generellt mål för forskningen är att samverka med utbildning så att nya 

generationer av sjukvårdsverksamma och forskare snabbt får del av ny kunskap 

under hela sitt yrkesliv. 

Om detta åstadkommes, så kan en rad mål för både sjukvård och för annan 

samhällsutveckling knuten till sjukvård och forskning uppfyllas: Dit hör bl.a. innovation 

och en rad industriella verksamheter inom läkemedelsindustri, diagnostik, e-hälsa och 

medicinsk teknik.  

4.2 Mål för sjukvården där samverkan med 

forskning är avgörande 

■ Att nya effektiva metoder inom både diagnostik och läkemedelsbehandling, särskilt 

individualisering av behandlingen, introduceras snabbt och på ett jämlikt sätt. Detta 
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sker främst genom en forskningsbaserad noggrann uppföljning av effekter, 

bieffekter och kostnadseffektivitet. 

■ Att lika snabbt utmönstra diagnostik, och behandlingar som visats vara ineffektiva 

och sämre än nya metoder. Detta görs idag ofta alldeles för långsamt, särskilt i 

miljöer som inte är nära kopplade till kunskapsutveckling/forskning. 

■ Att behandla tidigare och mer individualiserat än idag. Olika patienter svarar mycket 

olika på en och samma behandling. Detta gör att många, ofta dyra, terapier används 

utan effekt och ibland med svåra bieffekter.  Möjligheterna att individualisera och 

tidigarelägga behandlingar förbättras idag snabbt, men implementering kräver nära 

tillgång till den nya forskningsbaserade kunskapen. 

■ Att ge patienter, vårdgivare och vårdadministratörer bättre kunskap om hur 

patienten själv kan påverka sin sjukdom, och i vissa fall förhindra fortsatt 

sjukdomsutveckling via förändring av levnadsvanor. Mycket intensiv och ny 

forskning kring sådan pågår på flera områden i Stockholm och att ge information till 

patienter på nya sätt kan bli lika effektivt som användningen av nya läkemedel (bäst 

är en samverkan mallen dessa åtgärder). I detta arbete bör forskning och sjukvård 

ha ett nära samarbete med patientorganisationer. 

4.3 Koppling mellan FoUU miljöer och SLL:s 

kunskapsorganisation  

Föreslagna forsknings- och utbildningsmiljöer, som oftast kommer att verka inom en 

specialitet, eller i vissa fall inom fler än en specialitet kommer i de flesta fallen att lämpa 

sig väl att koppla samman med landstingets kunskapsorganisation. Inom FoUU 

miljöerna kommer kunskap att genereras via forskning och omvärldsbevakning, spridas 

via olika utbildningar och användas i vården av patienter. Det ter sig naturligt att 

kunskapsstyrning har en given plats inom ramen för FoUU miljöerna och en koppling 

mellan dessa och kunskapsorganisationen bör därför ske på ett sätt som är adekvat för 

båda parter.  

Aktuellt status för kunskapsstyrning och -stöd finns utförligt beskriven i en utredning23. 

1. Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) är ett, i enlighet med lagen om 

läkemedelskommittéer (1996:1 157), rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor.  

SLK ska verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. I 

SLK ett stort antal representanter vilka framgår av Figur 10.  

 

                                                   
23 Utredningsrapport från arbete med att stärka och tydliggöra sakkunnigas arbete med kunskapsstöd och 
kunskapsstyrning inom SLL, 2017, HSN 2016-4502 
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Figur 10  Ledamöter i Stockholms läns Läkemedelskommitté 

 

Till SLK är knutet 21 expertråd (Figur 11) inom olika terapiområden där läkemedels-

behandling utgör en viktig del. 

 

Figur 11  21 expertråd är kopplade till SLK 

2. Stockholms medicinska råd (SMR) är ett nätverk för samverkan inom hälso- 

och sjukvården i länet. Sammansättningen av SMR framgår av Figur 12. 

 

Figur 12  Deltagare i nätverket Stockholms medicinska råd 

Specialitetsrådens uppdrag är att: 
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■ Vara kunskapsbas och rådgivare i frågor gällande specialitetens innehåll, utveckling 

och övergripande kompetensförsörjningsfrågor 

■ Identifiera och utvärdera nya metoder 

■ Kartlägga praxis och uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden 

■ Bistå som sakkunniga vid upphandlingar 

■ Föreslå personer som ska representera SLL i nationellt konsensusarbete 

■ Genomföra regionala anpassningar av nationella riktlinjer och rekommendationer 

Specialitetsrådens sammansättning framgår av Figur 13 nedan. 

 

 

Figur 13  Ledamöter i specialitetsråden 

 

Ovan beskrivs kunskapsorganisationen såsom den ser ut idag. SKL har initierat ett 

projekt som syftar till att skapa en nationell samordning inom kunskapsstyrning. På HSF 

har därför initierats ett projekt som ska se över huruvida förändringar behöver göras av 

Stockholms organisation för att den bättre ska fungera i ett nationellt perspektiv. 

Projektet har dock ännu inte startat men ett projektdirektiv håller på att tas fram. Skarpa 

förslag kan därför inte förväntas komma förrän sent våren 2018. Tills vidare finns en 

organisation som gäller tills några förändringar har beslutats. 

4.4 Vision för utbildning och rekrytering av 

forskare och kliniker 

Forskning och sjukvård är helt beroende av att kompetens baserad på modern kunskap 

finns i hela organisationen. Därmed finns ett antal mål också för utbildning och 

rekrytering. Sådana mål är: 

■ Att behålla och vidareutveckla utbildning av kliniska forskare i goda 

forskningsmiljöer. Miljöer med utbildning i forskningsmetodik, kritiskt tänkande, 

internationella samarbeten och anslagsansökningar är helt avgörande för 

utbildningen av morgondagens kliniska forskare, både de som själva kan bli drivande 
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i framtida forskningsmiljöer och de som främst kommer att verka i rutinsjukvården, 

men med erfarenheter av forskning. 

■ Att kunna rekrytera kliniska forskare och vårdpersonal med erfarenhet av forskning 

från andra länder och andra platser i Sverige. För internationell rekrytering är de 

beskrivna forskningsmiljöerna avgörande, och rekryteringen ofta mycket berikande 

för svensk forskning och sjukvård. 

■ Att de kliniska forskningsmiljöerna ska fungera som nav för grundutbildning av alla 

kategorier av vårdpersonal; forskningsanknytning är avgörande för att en 

utbildningsmiljö ska kunna sprida modern och uppdaterad kunskap. 

■ Att de kliniska forskningsmiljöerna ska fungera som nav för kontinuerlig vidare-

utbildning av all vårdpersonal, i de nätverk som skall finnas kring kunskapsmiljöerna.   

4.5 Vision för samverkan med det omgivande 

samhället, t.ex. industrin  

■ Att skapa goda förutsättningar för samverkan med läkemedelsindustri kring kliniska 

prövningar. 

■ Att vidareutveckla Sveriges och Stockholms unika möjligheter till kontrollerat 

införande, uppföljning av effekter och säkerhet och kostandeseffektvitet av 

läkemedel. 

■ Att utveckla möjlighet till samverkan med industri och internationella institutioner 

kring ”translationell forskning”, dvs förståelse av sjukdomsmekanismer som kan 

leda till utveckling av ny diagnostik, terapi och prevention. Stora möjligheter finns 

här till internationell samverkan och finansiering. 

■ Utveckla Stockholm som ett internationellt centrum för e-hälsoutveckling. 

Kombinationen av möjligheterna till longitudinell uppföljning av patienters 

sjukdom (olika register mm) och den befintliga miljön för IT-innovation i Stockholm 

borde, med rätt förutsättningar, ge möjlighet att utveckla Stockholm till ett sådant 

centrum. 

Givetvis är allt detta beroende av en god finansiering av forskning och utbildning. Vi har 

i kapitel 3.3 kommenterat finansieringen, och vi konstaterar att det viktigaste sättet att 

främja en god forskningsfinansiering är att skapa de förutsättningar som nu beskrivs för 

god klinisk forskning. Allt talar för att extern finansiering av vilken en ökande del är 

internationell, kommer att vara en förutsättning för god klinisk forskning i Stockholm. 
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5 Konkret problembeskrivning 

i Stockholm 
I texten ovan har vi beskrivit hur goda kliniska forskningsmiljöer är avgörande för att 

snabbt kunna föra ny kunskap till sjukvård och till patienterna och hur samverkan 

mellan rutinsjukvård och forskning är avgörande för den goda forskningen själv.  

Vårt utredningsuppdrag är att mot bakgrund av denna kunskap analysera problem och 

möjligheter i den nya struktur för sjukvård som växer fram i Stockholm. Vi har också fått 

uppdraget att föreslå åtgärder som främjar forskning och användning av forsknings-

resultat i den framtida Stockholmssjukvården.   

I detta syfte har vi intervjuat dels aktiva forskare och kliniker inom olika discipliner, dels 

ledande företrädare för SLL och KI. Vi har också intervjuat företrädare för den forskande 

läkemedelsindustrin och vissa företrädare för patientorganisationer. De flesta 

intervjuerna har gjorts skriftligt med standardiserade frågor. Vissa andra intervjuer har 

gjorts muntligt. En förteckning över intervjuade personer ges i bilagor. 

5.1 Nuläge och problembeskrivning med 

exempel från olika kliniska verksamheter 

5.1.1 Svar från forskande kliniker 

Många forskare och kliniker som idag är aktiva inom sjukvården i Stockholm uttrycker 

en oro för den kliniska forskningens villkor inom ramen för nätverkssjukvården som 

denna hittills har implementerats och planerats. Inom flera områden är man också 

bekymrad över den framtida kompetensförsörjningen. Detta gäller både företrädare för 

de specialiteter där en stor del av vården upphandlats, fr.a. enligt LOV men också 

forskare som huvudsakligen är och kommer att vara verksamma vid akutsjukhusen. 

Dessa synpunkter förefaller vara spridda bland företrädare för klinisk forskning oavsett 

specialitet eller om man är verksam inom primärvård, öppen specialistvård eller sluten 

specialistvård. 

Vad gäller de specifika frågor som avser möjligheterna att bibehålla och bygga bra 

kliniska forskningsmiljöer och att utbilda nya generationer av forskare och kliniskt 

verksamma medarbetare med forskningskunskap, anger många tillfrågade att 

situationen för sådana miljöer inom deras egna områden är bekymmersam. Det finns 

exempel på att medarbetare med kritisk kompetens flyttar till klinisk verksamhet utan 

forskning och att därmed försvinner både klinisk kompetens och patienter från 

forskningsmiljön utan att nya eller kompletterande miljöer byggts upp. Inom många 

områden anger man också att möjligheterna att utbilda nya kliniska forskare minskat.  

Denna bild får stöd också från externa parter som intervjuats. De forskande 

läkemedeldelsföretagen uttrycker via LIF att det blivit svårare att bedriva klinisk 

forskning och kliniska prövningar i Stockholm och att företag därför tenderar att flytta 

prövningar från Stockholm och Sverige till andra länder. 
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Många intervjuade ger exempel på vägar att förbättra forskningen och dess samband 

med vården och behovet av att skapa miljöer där forskning kan samordnas med den nya 

decentraliserade vården och till behovet av sammanhållna forskningsmiljöer för att 

åstadkomma detta.  

5.1.2 Svar från chefer inom SLL:s centrala förvaltningar 

Vid intervjuer med chefer inom landstingets centrala förvaltningar framkom flera 

aspekter. Bl.a. tyckte man att ”Planeringen för den kliniska forskningen i 

framtidsplanen var god, men det har inte blivit som planerat”. Man tyckte också att 

budgetprocessen för FoUU medlen borde förbättras och bli mer transparent så att t.ex. 

beslut som satsningar på angelägna områden att beforska i framtiden underlättas och att 

det skall vara möjligt att göra strategiska satsningar så att nya forskningsmiljöer kan 

skapas. En annan åsikt var att ”forsknings- och utbildningsfrågorna har hamnat 

”mellan stolarna” och ingen organisation har haft helhetsansvaret”. Man anger också 

att ”Enskilda vårdgivare, privata och i egen regi, måste bli mer aktiva i den kliniska 

forskningen. Avtalen måste förändras och bli betydligt tydligare. Det ska vara 

attraktivt att delta i forskningsaktiviteter och bli ”hovleverantör””. En återkommande 

uppfattning var att det behövs en tydligare och starkare ledning av forsknings- och 

utbildningsfrågor och att en ny organisation för FoUU frågor måste kopplas till den 

befintliga kunskapsorganisationen eller så som den kan komma att se ut i framtiden. 

5.2 Exempel på svar från olika verksamheter.  

5.2.1 Svar från Karolinska Institutet 

Ett samlat svar har givits från kliniska prefekter vid Karolinska Institutet. 

I detta svar uttrycker man bekymmer över att existerande miljöer som kombinerar 

forskning och patientvård riskeras och inte ersättas med nya miljöer i den 

omorganisation av vård som pågår i Stockholm: Bl.a. framförs följande synpunkter: 

■ Fragmentering av vården, flera utförare och att ersättningssystemen inte 

uppmuntrar forskning är faktorer som utgör hinder för god forskning kombinerad 

med vård. 

■ I vårdvalsverksamheter verkar det finnas ett lågt till obefintligt intresse från privata 

aktörer att delta i forskning. Det är dessutom svårt att få fram relevanta kliniska data 

varför forskare vänder sig till andra universitetsorter och till utlandet för att få 

tillgång till sådana.  

■ Man påpekar att det bör finnas möjligheter att beforska hela populationen, och att 

en möjlighet att åstadkomma detta är att utveckla samarbete med SLSO och att 

skapa flera specialistcentra. 

5.2.2 Svar från företrädare för olika kliniska verksamheter. 

5.2.2.1 Primärvård   

En huvudsynpunkt är att man saknar en sammanhållande miljö från vilken 

primärvårdsforskning kan initieras, ledas och finansieras, och att nuvarande enheter är 

för små, för splittrade och för dåligt resurssatta.   
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5.2.2.2 Dermatologi - Hudsjukdomar  

Den starka kliniskt orienterade forskningsmiljön i Stockholm med bas i Karolinska anges 

vara i stor fara, vilket drabbar både forskning och utbildning. Ett direktcitat från 

intervjusvaret illustrerar detta: ”Det nuvarande läget (med utflyttning av patienter och 

specialister till vårdval) är ett hot mot den akademiska miljön. Ett krympande 

patientunderlag innebär dessutom stora svårigheter att genomföra kvalitetssäkrad 

och forskningsanknuten grundutbildning”. 

5.2.2.3 Neurologi 

Inom neurologin finns starka kliniska forskningsmiljöer, särskilt inom 

neuroimmunologi/MS och inom Parkinsons sjukdom. Här har ännu inte någon 

omfattande utflyttning ägt rum men planeras.  

Man skriver: ”En förutsättning för att Stockholm även framöver ska vara ett 

framstående medicinskt utvecklingscentrum är att vidmakthålla och stärka en 

dynamisk interaktion mellan pre-kliniska och kliniska forskare, med tillgång till 

relevanta forskningsbara patientflöden. Geografiskt sammanhållna forskningsnoder 

så som CMM och CCK har visat sig fungera väl och bör stärkas”.  

Man skriver också: ”Den stora omorganisation av Stockholmssjukvården som nu pågår 

innebär ett hot mot befintliga starka forskningsnätverk, om det skulle innebära en 

uppsplittring av viktiga patientflöden. Svårigheterna med att utöver vanlig klinisk 

vård även lägga in krav på undervisning och forskning i anbudsunderlag för privata 

vårdgivare ska inte undervärderas. Starka forskningsnätverk tar decennier att skapa 

och kan svårligen kvalitetsmätas korrekt i korta perspektiv”. 

5.2.2.4 Kardiologi  

Inom kardiologin finns en stark forskningstradition och flera starka forskningsmiljöer. 

Man beskriver i sitt svar en oro över splittring av dessa miljöer. 

Man skriver bl.a. att ” klinisk forskning som endast baseras på patientgrupper eller 

register skapar inte tillräckligt hög nivå av ny ” kunskap” i ett internationellt 

sammanhang, utan man behöver nära samverkan med ”plattformar” som underlättar 

kontaktskapande mellan klinisk och experimentell forskning. 

Man skriver också att: ”den sammantagna effekten av minskat akutinflöde samt utflytt 

av vård från NKS drabbar särskilt patientgrupper med kardiovaskulära 

folksjukdomarna vilka är fokus för flera av de framgångsrika forskargrupperna på 

K/KI. Konsekvenser av dessa förändringar och de försämrade förutsättningar som nu 

genereras i en ny organisation har dessvärre redan manifesterats då ett flertal 

kompetenta kliniska forskare redan valt att lämna Karolinska (och i vissa fall även KI) 

vilket innebär en ytterligare försämring av förutsättningar för konkurrenskraftig 

klinisk och translationell kardiovaskulär forskning då förändringarna samtidigt 

minskar möjligheterna att skapa en attraktiv rekryteringsgrund”. 

5.2.2.5 Onkologi  

Man är bekymrad över splittring av vården som försvårar forskning och utbildning. Man 

är bekymrad över vissa aspekter av den pågående utvecklingen av 

sjukvårdsorganisationen i Stockholm och som ”fragmenteringen med många små 

privata vårdgivare i specialistvården utanför sjukhusen”. 
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5.2.2.6 Barnmedicin och obstetrik/gynekologi  

En bekymmersam bild beskrivs där en stor del av specialisterna inom särskilt gynekologi 

flyttas ut till enheter, särskilt vårdval, där incitament och tradition för forskning saknas 

och att en stor del av forskningen därmed riskerar att försvinna.  

Man skriver: Som hinder för utveckling av forskning kopplad till vård anges att 

”patienterna finns där möjligheterna att bedriva klinisk forskning är som minst av 

praktiska och ekonomiska skäl och på grund av brister i erfarenhet och intresse för 

forskning. Problem är därmed att patienterna finns men handledning och kompetens 

för att bedriva forskning saknas. Patienter splittras på flera vårdgivare vilket 

resulterar i lågt patientantal per enhet med svårighet till effektiv rekrytering till 

kliniska prövningar/studier. Detta beror av att utflytt av vård sker utan hänsyn till att 

starka forskningsmiljöer därmed splittras. Ingen kritisk massa av lärare/forskare eller 

akademisk miljö finns därmed”.  

5.2.2.7 Öron näs halssjukvård 

En omfattande utflyttning av patienter och specialister till vårdvalsenheter som inte 

bedriver forskning har skett och detta har medfört stora problem för forskning och 

utbildning inom specialiteten.  

Man skriver att: ”läkarvolymen minskat med 40% på Karolinska sedan vårdval 

infördes 2012 vilket hämmar den kliniska forskningen och den kritiska massan av 

forskare hotas bli för liten. Antalet forskare blir färre då motsvarande ökningar av 

forskning ej ses inom vårdval”.  

5.2.2.8 Njurmedicin 

Från att ha varit en universitetsklinik med gott internationellt rykte (med en hedrande 

4:e plats i en världsrankning av centra för forskning på kronisk njursvikt utfört 2014 av 

Expertscape) har Njurkliniken de senaste två åren upplevt en dramatiskt försämrad 

situation för att kunna bedriva god FoUU. ”Vi har drabbats av stor personalflykt (ca 

50% av specialisterna har slutat senaste året). Personalflykten av läkare och 

sjuksköterskor drabbar FoUU och vi har under VT 2017 ej längre möjlighet att erbjuda 

full kandidatundervisning och forskningsaktiviteten har sjunkit.” 

5.2.2.9 Reumatologi 

Reumatologiforskningen i SLL är väl integrerad i klinisk praxis, dels via kliniskt 

integrerade informationsinhämtnings-system (tex kvalitetsregister), dels via starka 

personsamband (laboratorium och klinik), och dels via nära geografiska samband (de 

olika delarna i forskningsmiljön ligger inom gångavstånd från varandra). 

I den pågående omstruktureringen har en relativt stor del av artritverksamheten som är 

den största delen av öppenvården, flyttat till det akademiska öppenvårdscentrat 

”Centrum för reumatologi” (från december 2017 vid Torsplan) samtidigt som en del av 

övrig öppen vård är kvar vid Karolinska respektive Danderyds sjukhus. Med fortsatt 

samordning av vård, forskning och utbildning mellan Karolinska, Centrum för 

reumatologi och DS, kommer det att bli möjligt att bibehålla och utveckla den 

reumatologiska forskningen mot mer av tidigt omhändertagande och mer samverkan 

med primärvård (Centrum för reumatologi är knutet till SLSO) och patienter (ett 

omfattande program för patientmedverkan, särskilt via e-hälsotjänster, pågår). 
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5.2.2.10 Södersjukhuset  

Vårdvalsaktörer handlägger många ”vanliga” patienter som skulle kunna vara aktuella 

för studier – men enheterna upplevs vara för små för att själva bedriva forskning. Det 

finns få disputerade bland dem som arbetar utanför USV-enheter och det saknas 

infrastruktur för forskning. 

5.2.2.11 Södertälje sjukhus 

Man säger att det är av stor vikt att det på sjukhuset finns en grundstruktur innehållande 

forskningskompetens för att vården ska fungera.  Detta behövs för att på ett riktigt sätt 

utvärdera vården, idka kvalitetskontroll samt stå för sammankopplingen med en 

kunskapsbas och kunskapsspridande. I Södertälje upplever man sig ha ”hamnat utanför 

det akademiska Stockholm” och man skulle därför tycka att det vore bra att på något sätt 

få ingå i ett större sammanhang, både vad gäller forskning och utbildning. 

Vad gäller utflytt av vård till privata vårdvalsaktörer så har det hittills inte inneburit 

några problem för forskning eller vårdinnehåll. 

5.2.2.12 SLSO 

Från SLSO:s sida poängteras vikten av patientmedverkan och av medverkan från 

primärvården i forskningen.  

Man skriver att: ” Patienternas inflytande på alla nivåer i forskning och utveckling 

kommer bli starkare av digitala vårdmöten och datainsamling. En vårdkultur i 

utveckling förutsätter att det finns möjlighet att ompröva/avveckla på ett systematiskt 

sätt. Koncentration: att FoUU-medlen inte sprids ut på för många små aktörer, utan 

att man samlar verksamheten i ett begränsat antal starka centra som kan erbjuda en 

stark FoUU-miljö som stöd till omgivande kliniska verksamheter”. 

Man anger också att: ”det är viktigt att möjlighet finns att finansiera och genomföra 

aktiviteter i gränslandet forskning – utveckling och att möjligheter ges att testa nya 

metoder i praktisk vård (”pragmatic trials”) innan breddinförande”.  

Problem är bristande kunskap om de olika uppdragens (vårdens respektive 

forskningens) förutsättningar, dvs. uppdrag och mandat, finansiering, regelsystem mm.  

5.2.3 Nuläge och problembeskrivning från samarbetande 

intressenters sida 

Läkemedelsföretagen skriver via LIF (Läkemedelsindustriföreningen) att sättet att 

bedriva klinisk läkemedelsutveckling med tiden har förändrats och kommer fortsätta att 

vara i förändring. Patienterna har blivit aktiva parter, nya studiedesigner används som 

kräver färre patienter, fler studier bedrivs i klinisk praxis, biobanksprover sparas för 

långtidsanvändning/framtida forskning, färre men större länder involveras för att 

effektivisera/hålla nere utvecklingskostnader. Nya tekniker kommer och med dem helt 

andra krav på hälsodatainsamling och hälsodataanvändning. För att fortsätta vara 

attraktivt för förläggande av internationell forskning behöver Sverige växla upp och 

tänka nytt, tillsammans med företagen.  Man skriver i sitt svar att: 

■ För att kunna vara med och utveckla och förlägga forskning till SLL behöver man 

bättre förstå tankarna kring nätverkssjukvården, framtida vårdprocesser, och 

samverkansstrukturer. 
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■ Danmark har klarat omställningen till mer öppenvård genom att skapa 

specialiserade centra som täcker många patienter. Detta möjliggör fler 

patienter/klinik i kliniska studier vilket önskas för industriinitierad forskning där 

uppstartskostnaderna är höga. För studier inom små indikationer behöver patienter 

kunna rekryteras med hela Sverige som bas för att vi ska vara intressanta som land 

att förlägga forskning i. 

■ SLL upplevs fragmenterat. Man behöver finna en ny rollfördelning och vägar för 

forskningssamverkan olika vårdgivare emellan, särskilt som patienterna som 

beforskas i allt större utsträckning kommer att befinna sig utanför universitets-

sjukhuset. 

LIF anger också att man upplever en rad andra problem i Stockholm. Det verkar som att 

det finns en växande resursbrist vad gäller tid, tillgång till forskningssköterskor, 

patologer administrativ support etc. man upplever också en slags ”beröringsskräck” som 

yttrar sig i tveksamheter till samarbete med läkemedelsindustrin, det saknas en policy 

för ett sådant samarbete. Det är svårt att hitta kliniker/verksamheter som vill utföra, och 

det är svårt att rekrytera patienter till kliniska studier. Man känner också en osäkerhet 

kring specialistsjukvårdens uppbyggnad när Karolinska Solna blir korttidssjukhus. 

Klinisk forskning kräver kontinuitet och en nu upplevd brist på sådan gör att företagen 

väljer att lägga studier någon annanstans. 
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6 Förslag till lösningar 
Utöver våra egna slutsatser från de utredningar som refererats ovan har vi tagit hjälp och 

intryck från förslag från dem som intervjuats. Nedan anger vi ett antal lösningförslag 

som vi finner vara viktiga och genomförbara. Förslagen har kontinuerligt under arbetet 

stämts av med personer som har ett övergripande ansvar i både SLL och KI. Det har 

också stämts av med aktiva i forskning och klinisk verksamhet i Stockholm samt med 

vissa företrädare för forskning på nationell nivå24. Vi har också gjort vissa avstämningar 

med den internationella expertis som vi intervjuat. 

Inget av förslagen handlar om att förändra en sjukvårdsstruktur som implementerats 

under de senaste åren. Att vård flyttar ut från akutsjukhusen och upphandlas enligt LOU 

och LOV till aktörer utanför akutsjukhusen är en förutsättning i vår utredning. Vi 

presenterar förslag på lösningar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva klinisk 

forskning i en befintlig vårdstruktur. Våra förslag är dessutom väl förenliga med rådande 

lagstiftning och med styrande dokument såsom ALF avtalet. 

För att praktiskt åstadkomma de förändringar som krävs för att den kliniska forskningen 

ska kunna ges förutsättningar att utvecklas i Stockholm föreslår vi en rad åtgärder som 

anknyter till de effektmål som vår utredning ska skapa underlag för att uppfylla. 

Effektmålen rekapituleras här: 

■ att säkerställa en gemensam målbild och enas om styrning, ansvar och roller 

kopplade till forsknings-och utbildningsfrågorna inom nätverkssjukvården (Kap 6.1, 

sid 53). 

■ att presentera förslag på lösning av vissa av de utestående utmaningar som 

identifierats på området (Kap 6.2, sid 54). 

■ att förtydliga formerna för SLL:s interna operativa arbete med forskning och 

utbildning (Kap 6.3, sid 63). 

■ samt, att eventuellt vid behov, identifiera och lämna förslag på komplettering av 

styrnings-, samverkans- och organisationsstrukturer inom området (Kap 6.4, sid 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
24 Vetenskapsrådets huvudsekreterare för medicinsk forskning, företrädare för utredning av klinisk forskning 
vid Kungliga Vetenskaps Akademin och några särskilt kunniga experter inom svensk sjukvård 
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6.1 En gemensam målbild  

De viktigaste övergripande målsättningarna att enas omkring är att: 

1. Att inom alla medicinska områden bedriva forskning, utvecklingsarbete, utbildning 

och kunskapsskapande som kontinuerligt förbättrar sjuk- och hälsovården i 

Stockholm. 

2. Bibehålla och utveckla forskningsmiljöer där forskare och kliniskt verksamma och 

särskilt de som är verksamma med både forskning och vård, kan bygga de centra som 

behövs för att skapa och sprida kunskap. Dessa miljöer måste ha en kritisk massa av 

både forskare, kliniskt verksamma och patienter. 

3. Skapa möjligheter att inrätta nya forskningsmiljöer inom angelägna medicinska 

områden inom vilka forskning tidigare inte bedrivits eller varit rudimentär. 

4. Forskningsmiljöerna ska samla likartad forskning inom samma kunskapsområde 

”horisontellt” inom hela Stockholm. Dessa centra ska ges mandat och resurser att 

samordna forskning som engagerar en stor del av all vård och alla patienter i 

Stockholmssjukvården. Forskningsaktiviteter och -aktörer som av storleksskäl haft 

svårt att hävda sig kommer att ges möjlighet att ingå i ett större sammanhang. 

Forskningsmiljöerna kommer att ha olika beståndsdelar/sammansättning beroende 

på vilken medicinsk verksamhet som de verkar i. Deltagande enheter/personer kan 

finnas på Universitetssjukhuset, akutsjukhusen, akademiska specialistcentra, 

akademiska primärvårdscentra mm. Till en forskningsmiljö kan finnas associerat 

externa, upphandlade, aktörer som via ett grundavtal och/eller ett tilläggsavtal deltar 

i forskningsmiljöns forskningsverksamhet. Personal hos den externa aktören har då 

tillgång till kunskapsspridande aktiviteter som ges inom forskningsmiljön. 

Forskningsmiljön tillsammans med de associerade externa aktörerna utgör ett 

”kluster”25. 

5. Det är i princip obligatoriskt för alla vårdaktörer som via avtal med SLL bedriver 

landstingsfinansierad vård att delta i utbildning av personal samt forskning i den 

omfattning som avtalet föreskriver. Efterfrågade utbildnings- och forsknings-

aktiviteter måste följas upp och avsteg från avtalet kan innebära att vårdavtalet 

upphör. 

6. Att skapa nya sätt för patienter att förstå, följa och påverka sin egen sjukdom och ta 

del av forskningsresultat, bl.a. med nya e-hälsotjänster och nya sätt att kommunicera 

med sjukvården. 

7. Att skapa förutsättningar för utbildning av morgondagens kliniska forskare i goda 

forskningsmiljöer. 

8. Att forskningen samverkar med utbildning så att nya generationer av sjukvårds-

verksamma och forskare snabbt får del av ny kunskap under hela sitt yrkesliv. 

9. Att goda förutsättningar skapas för samverkan med innovation och industri kring 

translationell forskning, kliniska prövningar, kontrollerat införande och uppföljning 

av nya terapier, e-hälsoutveckling och medicinsk teknik.  

                                                   
25 Kluster – se Nomenklatur sid 13 
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6.2 Förslag till lösning av utestående 

utmaningar som identifierats 

Styrning, ansvar, roller och samverkansformer som uppstår 

till följd av framtidsplanen (nätverkssjukvården) 

6.2.1 Reorganisera ledningsgruppen KI-SLL 

 

Uppdrag 1 

Reorganisera ledningsgruppen KI-SLL 

Gör KI-SLL ledningsgrupp till ett strategiskt, taktiskt och operativt 

organ med färre ledamöter och mer frekventa sammanträden och 

där SLL och KI-ledningarna gemensamt kan planera och utföra 

styrning av klinisk forskning och utbildning i nätverkssjukvården. 

Gruppen ska styra budgetprocessen för de samlade FoUU medlen 

från stat och SLL. 

 

6.2.1.1 Nuvarande organisation 

 

 

Figur 14  Skiss över nuvarande organisation för samarbetet mellan SLL och KI.  
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6.2.1.2 Föreslagen organisation 

 

 

Figur 15  Skiss över föreslagen organisation för samarbetet mellan SLL och KI. Lednings-

gruppen är mindre med bättre balans mellan SLL och KI. Gruppen är exekutiv/operativ och 

sammanträder med hög frekvens. Ledningsgruppen har ett kansli som med mer eller mindre 

dagliga kontakter bereder ärenden. Forskningsråd och Utbildningsråd får mer strategiska 

funktioner. 

 

Vi föreslår att en, mer än för närvarande, strategisk, taktisk och operativ ledningsgrupp 

för vård/forskning/utbildning skapas gemensamt av ledningarna för SLL och KI (Figur 

15). Denna ska ersätta den nuvarande ledningsgruppen KI-SLL (Figur 14). Gruppen bör 

ledas av de ledande personerna från SLL och KI och innehålla ett, jämfört med tidigare, 

mindre antal ledamöter med stor erfarenhet av samverkan mellan vård, forskning och 

utbildning. Denna grupp bör vara operativ såtillvida att den genomför och beställer 

utredningar och gör förslag till åtgärder i både SLL- och KI-organisationerna (Figur 16). 

Gruppen kommer att ha en ordförande som antingen kan vara Landstingsdirektören 

eller rektor för KI, men uppdraget skulle också kunna alternera mellan SLL och KI. 

De övriga nedan föreslagna förändringarna bör genomföras under en tydlig ledning från 

den nya KI-SLL ledningen. Detta kan ske inom ramen för ALF-avtalet där lednings-

gruppen KI-SLL är ledningsorgan.  

■ Forskningsrådet, som består av fem ledamöter från KI och fem från SLL, kvarstår 

med sina uppdrag. 

■ Utbildningsrådet, som består av fem ledamöter och en studentrepresentant från KI 

och fem ledamöter och en ST-representant från SLL kvarstår med sina uppdrag 
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■ Ett arbetande kansli, förslagsvis delvis bestående av handläggare från forsknings- 

respektive utbildningsråden, bör knytas till den nya och mer exekutiva lednings-

gruppen KI-SLL. Kansliet bör vara sammansatt av medarbetare från både från SLL 

och KI. Ett nära och dagligt samarbete förutsätts mellan medlemmarna i detta 

gemensamma kansli.  

■ Landstingets interna beredningar kan förslagsvis ske i FoUUI rådet (se Figur 15). 

■ Ledningsgruppen KI-SLL fördelar ALF- och landstingets FoUU medel till USV- 

enheter som beskrivs nedan. Huvuddelen av medlen skall som tidigare vara 

aktivitetsbaserade, men möjlighet skall också finnas för KI-SLL ledningsgruppen att 

ta nya initiativ tex vad gäller skapande av nya forskningsmiljöer inom angelägen 

med i dag dåligt beforskade områden, och att stödja viktiga basfunktioner och 

infrastrukturer. 

 

 

 

Figur 16 Illustration av hur ledningsgruppen KI-SLL interagerar med de olika forsknings-

miljöerna (USV-enheterna). Till sin hjälp har ledningsgruppen ett kansli. 

6.2.1.3 Viktiga funktioner hos den nya ledningsgruppen KI-SLL 

■ Att leda den kliniska forskning som finansieras med FoUU medel och verka för att 

denna FoUU-finansierade forskning både följer de strategiska planer som lagts fast 

av SLL och KI och att dessa medel kan samverka med och stödja anskaffandet av 

externa forskningsmedel i KI och SLL 

■ Att leda utformningen av utbildningen inom klinisk verksamhet som finansieras av 

FoUU-medel och tillse att denna samverkar med den utbildning (grund- och 

forskarutbildning) som utförs med statliga medel vid KI och andra med SLL 

samverkande utbildningsaktörer. 
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■ Att bidra till utvecklingen av en organisation för kunskapsstyrning, där resultat från 

forskning och utbildning implementeras i klinisk verksamhet. 

■ Att leda utvecklingen av ett bättre system för samverkan mellan vård/ 

/forskning/utbildning och annan samhällsverksamhet, särskilt verksamhet 

relaterade till näringslivet i Stockholmsregionen. 

6.2.1.4 Exempel på funktioner för KI-SLL – Forskning 

■ Besluta om inrättande och avslutande av USV-enheter 

■ Besluta om särskilda satsningar inom olika FoUU områden. Sådana områden kan 

vara både fält som idag inte beforskas systematiskt, t.ex. om ”multisjuka äldre”, eller 

traditionella ämnen där kompetensen och forskningen idag är svag och en 

nysatsning behövs. 

o Besluta om en rad olika FoUU-satsningar och program, exempelvis: 

o skapande av ett ”Centrum för uppföljningsforskning” (se särskild redogörelse 

senare),  

o en funktion för samverkan med näringsliv och kommersialisering av forskning i 

KI och SLL 

o strategiska satsningar för användning av IT i samverkan mellan vård, forskning 

och utbildning 

■ Samarbetar med HSF vid tecknandet av avtal med vårdgivare   

6.2.1.5 Exempel på funktioner för KI-SLL – utbildning 

■ Samordna och kvalitetssäkra grundutbildning inom olika yrkeskategorier.   

■ Samordna vidareutbildning och ansvara för att kliniska utbildningsplatser finns till 

förfogande. 

■  Svara för att bl.a. ST-tjänstgöring för läkare bedrivs på ett samordnat sätt inom olika 

vårdenheter/hos olika vårdgivare. 

■ Utvärdera utbildning vid olika vårdenheter/hos olika vårdgivare och enheter med 

utbildningsansvar (inkl. KI) 

6.2.1.6 Exempel på uppgifter för KI-SLL – kunskapsstyrning 

■ Ge uppgifter till de olika USV-enheterna att tillsammans med kunskaps-

organisationen bidra med underlag till och ta ansvar för kunskapsstyrningen i 

vården inom sina respektive kompetensområden.  

■ Medverka till att skapa en organisation för kunskapsstyrning i Stockholm (SLL) som 

kan samverka med den nationella organisation för kunskapsstyrning som håller på 

att bildas under ledning av SKL.  

■ Tillse att en samverkan skapas mellan kunskapsstyrningsorganisationen i KI-SLL 

och det föreslagna ”Centrum för uppföljningsforskning” där en förstärkt funktion 

för medicinsk informatik medverkar. 
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6.2.1.7 Exempel på uppgifter för KI-SLL- 

näringslivssamverkan 

■ Skapa en struktur och regler/policy för samverkan mellan vård, forskning, 

undervisning och näringsliv, där forskningsframsteg och innovationer från såväl KI 

och SLL kan utvecklas på sätt som är förenliga med etik och patientsäkerhet. 

■ Ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av bra strukturer för kliniska prövningar både 

inom tidiga och sena faser av utveckling av läkemedel, diagnostika, medicinsk teknik 

(och medicinsk informatik (bl.a. s.k. kontrollerat införande av läkemedel). 

6.2.1.8 Praktiska förslag 

■ För att vara optimalt exekutivt måste den nya ledningsgruppen KI-SLL, eller delar 

av den, kunna kommunicera regelbundet, ofta dagligen. Ett konstant säkert 

video/web kommunikationssystem kan underlätta regelbunden kommunikation 

mellan den del av KI-SLL och dess kansli som är lokaliserad vid SLL och den del som 

är lokaliserad vid KI. 

■ Kansliet bör ha möjligheter att bereda ansökningar om att bilda USV-enheter och 

att utvärdera dessa. 

■ Kansliet bör bereda fördelning av FoUU-medel till olika USV-enheter och till 

satsningar (program och projekt) som beslutas av KI-SLL. 

6.2.1.9 Förslag till tidplan och praktiskt genomförande 

■ Den nya strukturen för samarbetet mellan KI-SLL på central nivå (den föreslagna 

nya exekutiva KI-SLL ledningen) bör införas så snart som möjligt, helst från 1 

januari 2018. 

■ Ett kansli i två delar, ett på SLL och ett på KI bör inrättas snarast, helst från 1 januari 

2018 och byggas upp successivt  

■ Den nya KI-SLL ledningen ska med hjälp av det nya kansliet bereda och besluta om 

vilka USV-enheter som skall finnas i SLL från 1 januari 2019.  Detta arbete bör i 

huvudsak genomföras under våren 2018 och träda i funktion från 1 januari 2019. 

Den nya ledningsgruppen KI-SLL bör med början i FoUU-budgeten för 2019 få möjlighet 

att besluta om inriktning och användning av de samlade FoUU-medlen, både ALF-medel 

(statliga medel) och landstingsmedel, på sätt som är förenliga med budget och 

beslutsprocesser i SLL respektive KI. Detta uppdrag omfattar både beslut om tilldelning 

av medel direkt till de olika USV-enheterna (huvudsakligen enligt aktivitetsmått), men 

också andra beslut om tilldelning av medel kan tas, tex till nystartade USV-enheter och 

till infrastrukturer. Detta innebär i praktiken att inriktning beslutas av KI-SLL 

ledningsorganet, medan formella budgetbeslut sker i de två olika linjeorganisationerna 

(SLL respektive KI) i den ordinarie budgetprocessen. Det nya KI-SLL samarbetet ska 

inledas under 2018 och bedrivas med full effekt från 2019, och med hjälp av kansliet och 

andra expertfunktioner inom SLL respektive KI, kunna ta initiativ till nya program och 

projekt och även ha möjlighet att utvärdera och vid behov, efter noggrann bedömning, 

kunna minska eller ändra/stoppa program och projekt. 
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6.2.2 Ny utformning och organisation av USV-enheter 

Uppdrag 2 

Ny utformning och organisation av USV-enheter 

Skapa en ny forskningsorganisation i Stockholm där all forskning 

inom samma ämnes-/kunskapsområde samlas i en ”horisontell” 

Stockholmsövergripande struktur i forsknings- och 

utbildningsmiljöer (FoUU miljöer). Koppla kunskapsorganisationen 

till denna struktur. FoUU miljön leds av en FoUU kommitté (enligt 

ALF avtalet). FoUU kommittén tar emot aktivitetsbaserade 

forskningsmedel från ledningsgruppen KI-SLL. FoUU miljön är 

kopplad till vårdenheter som behandlar patienter och tillsammans 

utgör FoUU miljön och vårdenheterna en USV-enhet. USV-enheten 

ska sedan, via avtal, i FoUU miljön inkludera upphandlade 

vårdgivare för att vidga sin forskningsbas. 

 

I ”Landstingets intentioner med universitetssjukvård” (PM 2017-08-25) har 

Forskningsdirektören redogjort för mål och syften för, kvalifikationer hos samt styrning 

av och resurser till en USV-enhet. PM:et innehåller också kriterier för USV-enhetens 

organisation och kompetens samt hur ansökningsförfarandet kommer att ske. 

I korthet beskrivs de nationella intentionerna med universitetssjukvård: 

■ Universitetssjukvården ska bidra med evidensbaserad vård genom att: 

o Överföra forskningsresultat till praktisk vård 

o Bedriva forskning och utvärdering av nya metoder 

o Medverka i utbildning på grund- och avancerad nivå samt i vidareutbildning 

■ Därutöver ska universitetssjukvård: 

o Skapa tillgång till data, vilket är en grundförutsättning för att följa och 

utvärdera resultat såväl som för att bedriva forskning 

o Samverka med näringslivet och patientorganisationer 

Vi föreslår att de ovan beskrivna ”Forskningsmiljöerna” i framtiden, i enlighet med ALF-

avtalet, kommer att, tillsammans med sina vårdenheter, utgöra USV-enheter som leds 

av FoUU kommittéer.  

■ USV-enheter (se Figur 17) kan enligt redan befintliga riktlinjer från SLL utformas 

på olika sätt, både inom lokala geografiska strukturer (som inom Karolinska 

Universitetssjukhuset) och som virtuella USV-enheter som täcker ett visst 

ämnesområde inom hela Stockholm (tex samverkan mellan verksamheter vid 

sjukhus och akademiska specialistcentra). Avgörande är att USV-enheten utgör en 

samlad FoUU miljö och att en tillräckligt god miljö för samverkan mellan forskning, 

vård, utbildning och kunskapsstyrning finns inom denna enhet. I den nya 

nätverkssjukvården ska inrättande av Stockholmsgemensamma USV-enheter 

stimuleras och prioriteras när så är möjligt. Som framgår av tidigare beskrivet 
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utredningsmaterial har sådana Stockholmsgemensamma USV-enheter möjligheter 

att skapa samverkan mellan olika vårdenheter vad gäller forskning, utbildning och 

kunskapsstyrning.  

 

 

Figur 17  Föreslagen struktur med en forskningsmiljö, i detta fall en USV-enhet, med 

uppdrag inom vård, forskning, utbildning och kunskapsstyrning. Enheten leds av en FoUU 

kommitté och består fysiskt av ett antal enheter inom sluten- och öppenvård (ett antal 

exempel framgår av figuren) där det finns FoUU grupper som hanterar frågor om 

infrastruktur mm. Till enheten är associerade ett antal upphandlade Vårdenheter (oftast 

specialistvård) med särskild avtalskonstruktion. 

■ USV-enheter som är Stockholmsgemensamma samverkar med FoUU-grupper vid 

olika sjukvårdsenheter (fr.a. Karolinska Universitetssjukhuset). Det bör också vara 

möjligt för forskare/kliniskt verksamma att vara medlemmar av flera USV-enheter, 

tex en Stockholmsgemensam (tex inom en specialitet) och en lokal vid en 

sjukvårdsenhet (t.ex. en USV-enhet som bildas för ett ”patientområde” vid 

Karolinska). I sådana fall ska de medel som generas av en viss forskare bara tillfalla 

en av dessa USV-enheter. 

■ USV-enhetens fysiska delar utgörs av olika vårdenheter (se Figur 17) som var och en 

tillhör en linjeorganisation. Dessa kan vara klinik på Karolinska, klinik på annat 

akutsjukhus, akademiskt specialistcentrum, akademisk primärvårdsenhet, 

primärvård eller specialistvård i annan regi. 
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■ Till USV-enheten kan olika upphandlade vårdgivare, privata eller i egen regi, vara 

knutna via avtal. Upphandlade enheter har ett vårdavtal med HSF. Vårdavtalet 

innehåller åtaganden rörande utbildning och forskning. Forskningsåtagandet ska 

vara väl definierat och obligatoriskt. Forskningsaktiviteter utanför vårdavtalet kan 

överenskommas via avtal med enskild forskare eller forskningsmiljö. Aktören har då 

möjlighet att delta mer aktivt i forskning och utbildning och får i gengäld ta en aktiv 

del av kunskapsspridningen inom USV-enheten. 

■ USV-enheten utgör tillsammans med associerade upphandlade vårdgivare inom 

relevant kunskapsområde ett kluster (Figur 17). 

6.2.2.1 Föreslagen sammansättning och föreslagna 

arbetsuppgifter för Stockholmsgemensamma USV-

enheter 

■ En Stockholmsgemensam USV-enhet ska ledas av en FoUU Kommitté som har 

ansvar för samordning av forskning, utbildning (inkl. både grundutbildning och 

vidareutbildning) och kunskapsstyrning inom sitt ansvarsområde (ofta en 

specialitet, en del av en specialitet, eller bredare områden som primärvård). 

■ Ledningen för en Stockholmsgemensam USV-enhet bör bestå av: Ansvarig person 

för klinisk forskning (normalt professor/överläkare (ämnesföreträdare); 

Specialistsakkunnig (motsvarande), utsedd av landstinget; två utbildnings-

ansvariga (normalt en föreslagen av KI, en av SLL); ansvarig för kunskapsstyrning, 

samt personer med särskilda funktioner som kan variera mellan olika USV-enheter 

och olika ämnesområden. 

■ FoUU-medel som genom aktivitet genereras av individer knutna till USV-enheten 

förvaltas av ledningen för den Stockholmsgemensamma USV-enheten oavsett var de 

enskilda forskarna (kliniskt verksamma inom USV-enheten) är kliniskt verksamma. 

■ Ledningen för icke Stockholmsgemensamma USV-enheter arbetar i princip som 

tidigare och inom ramen för de FoUU-kommittéer som tills vidare är verksamma vid 

olika vårdenheter. 

■ Samarbete med HSF/LSF vid tecknandet av avtal med vårdgivare   

■ Det återstår att avgöra vilken plats privata aktörer kommer att ha inom ramen för 

USV-enheterna. 

6.2.3 Möjligheter till utveckling av bättre kunskaps-

utveckling och kunskapsstyrning inom SLL 

Uppdrag 3 

Koppla i förekommande fall kunskapsorganisationen 

till FoUU miljöerna där kunskap skapas och sprids. 

Skapa möjligheter till utveckling av en förbättrad 

kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom SLL. Detta 
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kan ske genom att USV-enheten får ett särskilt ansvar att 

samverka med andra enheter vad gäller forskning, utbildning 

inklusive vidareutveckling och kontinuerlig kompetens-

utveckling och på så sätt både skapa och samla kunskap. Det är 

viktigt att kunskapssamlandet i och kunskapsspridandet 

omkring en USV-enhet passar in både i SLL:s befintliga 

kunskapsorganisation och den kommande nationella 

organisationen. 

■ När Stockholmsgemensamma USV-enheter skapas blir det möjligt att skapa 

förutsättningar för bättre kunskapsutveckling och kunskapsstyrning för alla 

sjukvårdsenheter inom USV-enhetens ansvarsområde (inkl. vårdvalsenheter och 

andra som inte ingår i USV-enheten). Detta kan ske genom att USV-enheten får ett 

särskilt ansvar att samverka med andra enheter vad gäller forskning, utbildning 

inklusive vidareutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling och på så sätt 

både skapa och samla kunskap. USV-enheten ges där också ansvar för uppföljning 

och kvalitetssäkring av FoUU-medverkan från dessa enheter. 

■ KI-SLL har ansvar för att ge förslag till att skapa eller förstärka enheter för 

samverkan mellan vård, forskning och utbildning som ingår i Stockholmsgemensam 

USV-enhet.  

6.2.4 Samverkan mellan USV-enhet och andra sjukvårds-

enheter, bl.a. vårdvalsenheter 

■ Alla sjukvårdsenheter inom ett visst kunskapsområde/specialitet skall bidra till 

kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och utbildning genom avtal mellan 

sjukvårdsenheten och landstinget. Sådana avtal finns redan, men har haft begränsad 

effekt vad gäller implementering. 

■ USV-enheten och den spesak/motsvarande som är knuten till denna USV-enhet har 

i uppdrag att medverka i kunskapsstyrning till alla sjukvårdsenheter som är 

verksamma inom det ämnesområde för vilket USV-enheten har ansvar 

■ Vi föreslår också att USV-enheten får i uppdrag från landstinget att regelbundet 

(normalt årligen) utvärdera medverkan i vidareutbildning och 

kunskapsbildning/forskning i sjukvårdsenheter verksamma inom USV-enhetens 

ansvarsområde, och rapportera denna utvärdering till SLL. 
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6.3 Förtydliga formerna för SLL:s interna 

operativa arbete med forskning  

6.3.1 Vårdavtal 

Uppdrag 4 

Förtydliga processen kring avtalsutformning och 

avtalsuppföljning 

Förtydliga roller när det gäller vårdavtalens utformning och 

uppföljning. HSF bör ha ansvaret för processen men ett fungerande 

samarbete måste skapas i vilket HSF utformar krav på och 

utvärdering av vården medan LSF svarar för kompetensen när det 

gäller avtalstext och avtalsuppföljning i frågor om forskning och 

utbildning. 

 

SLL är huvudman för bedrivandet av hälso- och sjukvård men eftersom en allt större del 

av det totala vårduppdraget läggs ut i privat regi så är det rimligt att ställa tydliga krav 

på att även privata aktörer bidrar till att vården kontinuerligt förbättras genom forskning 

och utbildning.  

HSF upphandlar vård och skriver avtal med vårdgivare. Avtalen innehåller uppdrag för 

vård, utbildning och forskning. Vårdgivaren ska regelbundet följas upp avseende såväl 

vårdinsatser som forsknings- och utbildningsaktiviteter. Avtalsuppföljningen har 

kommit att främst inrikta sig på vårduppdraget medan uppföljningen av forsknings- och 

utbildningsaktiviteter hos upphandlade vårdgivare har givits ett alltför begränsat 

utrymme.  

Deltagande i forskning och utbildning är obligatoriskt och vi föreslår dels att 

avtalstexterna avseende forskning och utbildning blir tydligare så att det blir klart vad 

som förväntas av vårdgivarna, och dels att uppföljningen av dessa uppdrag blir mycket 

tydligare och välstrukturerad så att vårdgivarens insatser inom FoUU ges en adekvat och 

rättvis bedömning. Det bör vara givet att om man inte klarar FoUU uppdragen så kan 

konsekvensen bli att vårduppdraget sägs upp. Centrala förvaltningar måste således i 

gengäld bli tydligare med exakt vad som ingår i avtalet. 

Förvaltningen av ingångna vårdavtal ligger på HSF som dock idag saknar kompetens att 

utvärdera vårdgivarnas forsknings- och utbildningsaktiviteter. Följden har blivit att 

dessa aktiviteter i realiteten inte följs upp.  

Vi föreslår att HSF utvärderar och följer upp vårdgivarnas vård-, forsknings och 

utbildningsinsatser. Eftersom HSF i nuläget har kompetens att utvärdera vårduppdraget 

men inte FoUU uppdragen så måste HSF skapa en organisation med tillräcklig 

kompetens för att dels kunna formulera krav i avtalstexter och dessutom kunna göra en 

professionell och tillfredsställande FoUU uppföljning utefter givna variabler.  Antingen 

kan HSF bygga upp egen kompetens för att kravställa och utvärdera insatser inom 

forskning och utbildning eller också skapar man ett fungerande samarbete med relevanta 



  

 Sida 64 

enheter inom LSF. Eftersom kompetensen redan finns på LSF så är det senare 

alternativet det klart mest kostnadseffektiva varför detta alltså föreslås. 

■ Vi betraktar det som orealistiskt att alla aktörer bl.a. inom specialist-

vårdsvårdvalsenhet som inom primärvårds-vårdvalenhet kan förväntas delta i 

klinisk forskning annat än med relevanta journaluppgifter, laboratoriedata och med 

enklare prover, fr.a. blodprover, för biobankning som kan beställas genom vanlig 

remiss. 

■ Vi föreslår att befintliga avtal mellan sjukvårdsenheter som inte ingår i USV-enhet 

och SLL, kompletteras med beskrivning av hur samverkan ska ske mellan den 

aktuella sjukvårdsenheten och relevant USV-enhet (Beställaren (HSF) avgör formen 

för detta). I ett sådant avtal kan regleras skyldigheter för sjukvårdsenheten att 

medverka i forskning och utbildning och rättigheter för alla sjukvårdsenhetens 

medarbetare att ta del av utbildningsprogram och för vissa medarbetare att få 

möjlighet att delta i forskning som leds från USV-enheten.  

 

6.3.1.1 Åtgärder avseende avtalstexter 

 

Uppdrag 5 

Omarbeta avtalstexterna 

Det behöver tydligare framgå vad som är obligatoriskt och vilka 

konsekvenser avvikelser från avtalen kan få. 

 

Avtalstexterna måste i flera avseenden förbättras. Bl.a. är avsnittet som handlar om 

ersättning för tillhandahållande av uppgifter från journal och laboratoriedata mycket 

oklart. Vi tror att det inte heller i framtiden kommer att fungera att ”i varje enskilt fall”, 

även för mycket små insatser, avgöra vad som är en skälig ersättning för en 

forskningsinsats. Vi föreslår därför att det upprättas en lista över vilka 

forskningsaktiviteter (t.ex. patientuppgifter från journaler, enklare laboratoriedata, 

medverkan i insamling av enklare biobanksprover mm) som obligatoriskt ska ingå i varje 

avtal med vårdgivare och som alltså kommer att gälla alla vårdgivare. Insatser utöver 

detta bör ersättas enligt avtal efter överenskommelse. 

Utöver detta ”grundavtal” kan upphandlade aktörer ingå överenskommelse om ett 

utökat samarbete med en eller flera forskningsmiljöer/USV-enheter. Dessa aktörer 

kommer då att bidra med mer forsknings- (och utbildnings-) insatser och får ta en mer 

omfattande del av inom USV-enheten pågående forskningsprojekt och 

kunskapsspridningsaktiviteter (seminarier, föreläsningar m.m.). Detta utökade uppdrag 

kan regleras antingen i ett utökat avtal med en något högre ersättningsnivå, eller ett 

tilläggsavtal. 

■ Vi föreslår att det förtydligas vad som är obligatoriskt i vårdavtalen enligt LOU och 

LOV avseende forskning och utbildning 
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■ Det bör upprättas en lista över exakt vilka forskningsaktiviteter som ingår i avtalet 

utan extra ersättning. T.ex. måste journaluppgifter och vissa enklare laboratoriedata 

och biologiska prover kunna tillhandahållas utan extra ersättning. Inte heller ska 

extra ersättning utgå för t.ex. framtida möjligheter att via remiss sörja för 

biobankning av prover. 

■ Vi föreslår att avtalsuppföljningen av utbildnings- och forskningsuppdragen blir 

mycket tydligare och välstrukturerad så att det blir klart vad som förväntas av 

vårdgivarna. Avvikelser från avtalet kan få olika konsekvenser. I vissa fall behöver 

avtalet sägas upp, men det bör också finnas möjligheter att från beställarens sida ge 

förtydliganden eller stödjande åtgärder för att avtalet ska kunna följas.  

■ Som tidigare beskrivits (Kap 2.3, sid 23) finns få styrande dokument som reglerar 

klinisk forskning. Ett förslag är att utveckla ett nytt styrande dokument, ett 

”forskningsdirektiv” med likartad funktion som de utbildningsdirektiv som redan 

finns. Landstinget skulle då, i avtal (LOU och LOV) med externa upphandlade 

vårdaktörer, kunna hänvisa till att ett forskningsdirektiv måste följas. Ett 

forskningsdirektiv kan, liksom utbildningsdirektivet, vara föränderligt över tid.  

■ Utöver ett ”grundavtal” bör upphandlade aktörer kunna ingå överenskommelse om 

ett utökat samarbete med en eller flera forskningsmiljöer/USV-enheter. Sådana 

avtal kan ingås mellan t.ex. vårdvalsenhet och forskare/forskningsgrupp inom en 

FoUU miljö. Extra ersättning för gjorda insatser kan regleras i sådana 

överenskommelser. Det måste tydligt framgå i avtalet att sådana överenskommelser 

kan komma att bli aktuella eftersom det bara är i avtalet man kan ställa krav. 

■ Vissa vårdverksamheter, t.ex. vårdvalsaktörer, kommer sannolikt att vara för små 

för att ett deltagande i forsknings- och utbildningsaktiviteter ska vara meningsfullt. 

Avtalet kan då konstrueras så att aktören på anmodan av landstinget ska utföra 

FoUU-uppdraget. Det blir då viktigt att förfrågningsunderlaget är konstruerat på ett 

sätt som gör att vårdvalsleverantören kan sätta sig in i om FoUU uppdragen är 

relevanta för dem. 

■ Förfrågningsunderlaget bör kunna tydliggöra vilka samarbeten med existerande 

forskningsmiljöer som kan bli aktuella. Å andra sidan måste forskningsmiljön/ 

/USV-enheten kunna tillhandahålla uppdaterad information om t.ex. vilka nya 

forskningsprojekt som kan komma att bli aktuella för den upphandlade enheten. 

■ Eftersom krav på den upphandlade aktören endast kan ställas i avtalet, och inte vid 

ett senare tillfälle än vid avtalsundertecknandet, så blir det helt avgörande hur 

förfrågningsunderlag skrivs och hur avtalet konstrueras. Vi vill att så många aktörer 

som möjligt ska delta i forskningsaktiviteter men upphandlade aktörer måste redan 

vid tecknandet av avtalet vara medvetna om vad som krävs av dem. Utredning har 

inletts kring hur avtalet ska vara konstruerat och hur förfrågningsunderlaget ska 

skrivas. Ett forskningsdirektiv skulle förenkla denna process. 
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6.3.2 Koppling mellan samverkansorganisationen och 

linjeorganisationen 

 

Uppdrag 6 

Koppling mellan samverkansorganisationen och 

linjeorganisationen 

Skapa en fungerande koppling mellan FoUU miljöerna, som 

inte är en linjeorganisation, och motsvarande linje-

organisation inom ämnesområdet. Detta är nödvändigt för att 

beslut i FoUU kommittén ska kunna verkställas. 

 

En avgörande komponent i detta arbete, är enligt vårt förslag, att förlägga det strategiska 

arbetet till en gemensam ledning för SLL och KI. Denna ledning ligger enligt vårt förslag 

i den nya exekutiva KI-SLL ledningen. Efter principbeslut i denna ledningsgrupp bör 

formella budgetbeslut för att genomföra de i KI-SLL beslutade åtgärderna kunna 

genomföras i de två organisationernas respektive linjeorganisationer. 

Ledningsgruppen för FoUU-kommittéerna bör vara så sammansatt att den innehåller 

linjeansvariga chefer som kan föra tillbaka i kommittén fattade beslut till linjen för 

verkställande. 
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6.4 Förslag på komplettering av styrnings-, 

samverkans- och organisationsstrukturer 

Som framgår av avsnitten ovan, är den enskilt viktigaste åtgärden att vidareutveckla och 

skapa fungerande kliniska forskningsmiljöer som har ett ansvar för klinisk forskning i 

samverkan med vård och utbildning inom olika kliniska kunskapsområden (ofta, men 

inte alltid sammanfallande med de medicinska specialiteterna). För att åstadkomma 

detta föreslår ett antal åtgärder. 

6.4.1 Inrätta ytterligare ett antal akademiska 

specialistcentra  

 

Uppdrag 7 

Inrätta ytterligare ett antal akademiska specialist-

centra 

Inrätta ytterligare ett antal akademiska specialistcentra inom 

ämnesområden där det är ändamålsenligt och lämpligt. Idag finns ett 

akademiskt specialistcentrum som drivs i egen regi av SLSO. Det bör 

i en föreslagen struktur finnas plats också för privata aktörer att 

verka i ett akademiskt specialistcentrum. 

 

Inrättande av ytterligare ett antal akademiska specialistcentra (för öppen specialistvård) 

inom ett betydande antal specialiteter ligger helt i linje med Landstingets intentioner för 

universitetssjukvård (Forskningsdirektörens PM 2017-08-25). Dessa akademiska 

specialistcentra skall ha i uppdrag att samverka nära med forskningsmiljöer vid 

Karolinska och, när sådana finns, också vid SÖS och DS.  Dessa specialistcentra skall ha 

som specifika uppdrag att kombinera vård, forskning och utbildning och, tillsammans 

med miljöerna vid akutsjukhusen skapa de förutsättningar för god klinisk forskning som 

beskrivits i inledningskapitlen av vår utredning. 

■ Akademiska specialistcentra kommer i nivåstruktureringen att vara specialistvård 

utanför akutsjukhusen. Till dessa centra kommer patienter att kunna söka sig, 

hänvisas eller remitteras på samma sätt som gäller för andra enheter inom samma 

kunskapsområde. Valfrihet för patienten gäller men remittenten bestämmer vart 

patienten hänvisas. Inget specifikt urval av patienter kommer att normalt att göras 

men patienter som remitteras/hänvisas till ett akademiskt specialistcentrum 

kommer att befinna sig i en akademisk vårdmiljö. 

■ Ge sådana specialistcentra ett tillräckligt stort vårduppdrag. Detta är särskilt viktigt 

för vanliga kroniska sjukdomar som i stor utsträckning flyttas från akutsjukhusen.  

■ Skapa organisatoriska förutsättningar för att dessa specialistcentra kan ingå i 

Stockholmsgemensamma forskningsmiljöer, där också nuvarande forsknings-
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miljöer vid akutsjukhusen ingår. En sådan organisatorisk förutsättning är att 

akademiska tjänster kan delas mellan specialistcentra och enheter vid akut-

sjukhusen. Därmed kan kompetens och resurser hos akademiska ledare utnyttjas i 

hela Stockholmssjukvården.  

■ Det tydliga uppdraget förutsätter att samråd med KI sker vid inrättandet av nya 

akademiska specialistcentra. 

■ Finansiering och ledning av den samlade forskningsmiljön inom ett visst område 

bör generellt vara ”stockholmsgemensam” dvs medel som genereras i ALF-systemet, 

och som idag går till de olika sjukhusen för vidare fördelning inom sjukhusen 

beroende på aktivitet, bör i fortsättningen fördelas mellan olika forskningsområden 

(USV-enheter) i hela Stockholm. På det sättet kan den samlade miljön i 

”nätverkssjukvården” utnyttjas effektivast. Det innebär att dessa miljöer i 

sjukvården/SLL (akademiska specialistcentra m.m. tillsammans med motsvarande 

miljö vid akutsjukhus) bör knytas akademiskt till en och samma institution och 

enhet, för att åstadkomma god samverkan mellan KI-organisationen och SLL-

organisationen. Konkret innebär detta också att Stockholms-övergripande FoUU 

kommittéer bör bildas för olika områden (i allmänhet specialitetsvis). 

■ Lokalisering av dessa miljöer och särskilt specialistcentra är av mycket stor 

betydelse. Det är viktigt att miljöerna i de nya specialistcentra och miljöerna vid 

akutsjukhusen, inkluderande de molekylära verksamheterna, organiseras så att 

informella möten, och skapandet av en gemensam daglig diskussionsmiljö 

underlättas. Därmed måste stor vikt läggas vid lokalisering av de akademiska 

specialistcentra. 

■ Skapa ett eller flera centra också för primärvårdens FoUU, där ett eller helst flera 

primärvårdsenheter ingår i den patientvårdande delen. 

■ Resultatet av den utvärdering som genomförs under hösten 2018 av nu befintlig 

verksamhet ska beaktas vid beslut om inrättande av sådana akademiska 

specialistcentra. Planering kan dock komma att starta tidigare än hösten 2018. 

6.4.2 Skapa ett centrum för Uppföljningsforskning 

Uppdrag 8 

Skapa ett centrum för Uppföljningsforskning 

Skapa ett centrum för Uppföljningsforskning (outcome research)” 

där kunskap om longitudinell uppföljning, registerstudier, 

läkemedelssäkerhet, läkemedeleffektivitet etc. kan samlas. I ett 

sådant centrum bör också kompetens inom s.k. ”etiologisk 

epidemiologi” dvs kunskap om riskfaktorer för sjukdom och därmed 

kunskap om prevention samlas. Centrat har förutsättningar att bli 

ett kraftfullt verktyg för kunskapsorganisationen. 
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Figur 6 på sidan 34 illustrerar hur klinisk forskning, uppdragsforskning och ren intern 

uppföljningsverksamhet är intimt sammanvävda. Verktyget för att knyta ihop dessa 

delar och samtidigt använda Sveriges unika möjligheter i kraft av noggrann 

registeruppföljning är att sammanföra, helst även geografiskt, patientdata, metodik 

(epidemiologisk metodik) och teknisk infrastruktur (datalagring, access till data och 

analys av data) till en enhet med FoUU som utgångspunkt. Enheten skulle bli ett kraftfält 

för kunskapsorganisationen såväl som för forskning och uppföljning. 

Centrum för uppföljningsforskning skulle i sig utgöra en FoUU miljö med metodik och 

data, snarare än ett specifikt sjukdomsområde, som sin inriktning. Centrats uppdrag 

skulle bli att samverka med alla övriga FoUU-miljöer, eller FoUU-kluster, och till dessa 

erbjuda sin specifika kunskap och metodik. I kraft av en landstingsövergripande 

horisontell spridning av forskningsmiljöerna och samverkan med upphandlade 

vårdgivarenheter så blir det möjligt att nå hela nätverkssjukvården för beforskning. För 

kunskapsorganisationen skulle centrat innebära en instans som skapar ny kunskap för 

vidare spridning. Stor potential finns också för samverkan med externa aktörer som i 

nuläget inte har någon tydlig instans att vända sig till. 

Kunskap som samlas i ett centrum för uppföljningsforskning skall snabbt kunna 

överföras till program för tidig upptäckt av sjukdom och för prevention. En bas för ett 

centrum för uppföljningsforskning finns i dagens enhet för klinisk epidemiologi som har 

varit mycket framgångsrik i att skapa förutsättningar för uppföljningsforskning inom en 

rad specialiteter och i viss mån också i primärvården. Samordning och utveckling av 

kvalitetsregister, som nu sköts via ett särskilt kvalitetsregistercentrum kan med fördel 

överföras till ett centrum för uppföljningsforskning. Vidare borde en 

samordningsverksamhet för kliniska prövningar skapas och associeras till detta 

centrum. Klinisk prövning och analys av effekter av läkemedel i vardagssjukvården 

smälter alltmer samman och det är ofta kombinationen av klinisk prövning, bl.a. via 

rekrytering i register och långsiktig uppföljning av resultat av läkemedel, (effekter, 

bieffekter, kostnader och ”personalised medicine”) som skapar Sveriges 

konkurrensfördelar i internationella projekt inkluderande samarbeten med 

läkemedelsindustri. Andra kompetenser/verksamheter som borde knytas till centrat är 

informatik och hälsoekonomi som för närvarande är spridd inom KI och SLL. 

Centrum för uppföljningsforskning bör ha sitt huvudsakliga fokus emot FoUU men också 

vara en resurs för enheter inom SLL inklusive beställarverksamheten. 

6.4.3 Vidareutveckla ett centrum för medicinsk informatik 

Vidareutveckla ett centrum för medicinsk informatik som också samlokaliseras med 

centrat för uppföljningsforskning och klinisk prövning. Den medicinska informatikens 

stora roll, inte minst i patientmedverkan betonas av samtliga intervjuade i vår 

genomgång. Ett centrum gemensamt organiserat av KI och SLL skulle kunna bli en viktig 

aktör i framtida utveckling av effektiva e-hälsosystem med omfattande 

patientmedverkan. Den information som skapas bör analyseras med hjälp ev. den 

kompetens som samlas i centrat för uppföljningsforskning En särskild emfas i detta 

centrum for medicinsk informatik bör ligga på dels samverkan med primärvården, dels 

samverkan med patienter och patientorganisationer, dels samverkan med olika It-

företag. Det senare innebär stora möjligheter men måste regleras noga vad gäller avtal, 

integritetsaspekter och andra etiska frågor. 



  

 Sida 70 

Bilaga 
FoUU budgeten 2017 (Statliga och LSF medel) 

 

 

Figur 18  FoUU medlen (Statliga och LSF) uppgår 2017 till 1083,82 miljoner kronor. 55% (1007 

miljoner kronor) av dessa pengar går till KI-SLL samarbetet och 39% (717 Mkr) går till 

vårdutbildningar. 

 

 

Figur 19  Av de 1007 Mkr av KI-SLL samarbetets medel går 65% (659 Mkr) till forskning och 

17% (167 Mkr) till s.k. särskilda satsningar. 
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Figur 20  Av de 659 miljoner som går till forskning är 65% (426 Mkr) verksamhetsfördelade 

medel och 25% sökbara medel. 

 

 

 

 

Figur 21  Av de 717 Miljoner kronor av de totala FoUU medlen som går till vårdutbildningar 

så går ca 90% till läkarnas ST- och AT utbildningar. Resten satsas på psykologutbildning, olika 

uppdragsutbildningar för sjuksköterskor, utbildning av ambulanssjukvårdare, ambulans-

överläkare och ultraljudsbarnmorska, fysiska lärandemiljöer samt övriga vårdutbildningar. 
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SLL nära projekt (SLL, LD) 
Summa 

(Mkr) 

EIRA (bibliotekskonsortium)  7,32 

FoUU Norrtälje sjukhus  1,50 

FoUU Södertälje sjukhus  3,00 

FoUU Capio S:t Görans sjukhus  3,00 

Utlysning för genusmedicinsk forskning  1,00 

KTA, K, fas-1-verksamheten  2,00 

KTA, K, supporten  2,00 

Open Lab  3,00 

SMB, Stockholms Medicinska Biobank, LSF, SLL  50,00 

Övrigt  0,91 

Landstingsnära projekt totalt  73,73 

 

Figur 22  Av den totala FoUU budgeten går 4% (73,73 miljoner kronor) till SLL nära 

projekt 
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Särskilda satsningar (KI-SLL) 2017 
Summa 

(Mkr) 

Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL  6,50  

Värdebaserad vård, KS  1,00  

Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO  9,00  

Akademiskt Primärvårdscentrum, adjungeringar DL, 

SLSO  
2,50  

Centrum för Innovativ medicin (CIMED), KI  16,10  

Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, 

KI  
64,90  

Styrgruppen KI-SLL för Odontologisk Forskning (SOF), 

KI  
11,90  

Scapis, KI / KTA, KS  7,00  

LifeGene, KI  10,00  

Akademiska specialistcentra, reuma  3,00  

Klinisk behandlingsforskning  16,70  

Grants Office, LSF/SLL  1,80  

Evidensbaserat kliniskt arbetssätt vid VIL och utveckling 

av KLiPP, Utbildningsrådet  
1,30  

Ofinansierade FoUU-kostnader NKS, FoUU-kansliet KS  15,00  

MedTechLab  1,00  

Övrigt  0,13  

Särskilda satsningar och övrigt totalt  167,83  

 

Figur 23  Ur den del av FoUU budgeten som satsas på KI-SLL samarbetet (1007 miljoner 

kronor) satsas 17% (167 miljoner kronor) på s.k. särskilda satsningar. 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningens FoUU 

budget 2017 

 

Avdelning Projekt  
     Summa 

        (kkr) 

NSV 

CES 
Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin 
50 000 

CAH 
Centrum för arbets- och 

miljömedicin 
37 400 

CHIS Centrum för hälsoekonomi 14 600 

Projekt övervikt, 

fetma 
 12 500 

Folkhälso-

implementering 
 6 000 

CPF Centrum för psykiatriforskning 37 790 

FoUU Äldre  14 006 

Palliativt 

kunskapscentrum 
 3 952 

MHV Mödrahälsovård 7 373 

BHV Barnhälsovård 10 909 

Medicinska staben Aktiv hälsostyrning Inget budgeterat 2017 0 

Summa 194 530 
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Figur 24  HSF:s FoUU budget för 2017 omfattar drygt 194 miljoner kronor enligt 

ovanstående tabell. 

 

 

 

 

 


