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Landstingsstyrelsen

Medfinansiering av EU-projektet Lika värde – organisation/hälsa/kön i sjukvården

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Karolinska sjukhuset ansöker om att landstinget ska bli medfinansiär i EU-projektet Lika
värde - organisation/hälsa/kön i sjukvården.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att tillstyrka Karolinska sjukhusets ansökan om medfinansiering i EU-projektet LikaVärde med 500 000 kronor år 2003 att finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att den fortsatta finansieringen om 500 000 kronor för nästkommande år får beaktas i
landstingsstyrelsens ramar för år 2004.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Karolinska sjukhuset har i skrivelse den 19 december 2002 ansökt om att landstinget
skall gå in som medfinansiär i EU-projektet Lika värde - organistion/-hälsa/kön i sjukvården. Medfinansieringen är på 1 000 000 kronor.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 12 februari 2003 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att tillstyrka Karolinska sjukhusets ansökan om medfinansiering i EUprojektet LikaVärde med 500 000 kr år 2003 att finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, att den fortsatta finansieringen om
500 000 kr för nästkommande år får beaktas i landstingsstyrelsens ramar för år 2004.
Landstingskontoret anser att landstingets jämställdhetsarbete ska utvecklas och att erfarenheter från de lokala projekten ska tas tillvara och spridas inom och utanför landstinget.
För att stimulera och utveckla jämställdhetsarbetet vid förvaltningar och bolag har landstinget avsatt medel till ett särskilt anslag som år 2002 uppgick till 465 000 kr. Anslaget
fördelas årligen till lokala projekt inom jämställdhetsområdet.
Under föregående år beviljades sammanlagt sju jämställdhetsprojekt, bland dem Karolinska sjukhusets Lika Värde-projekt, ekonomiskt stöd. Projektet Lika Värde erhöll 150
000 kr med motiveringen att projektet är en framgångsrik satsning för att öka jämställdheten inom sjukvården. Inom ramen för projektet pågår forskning, utbildning och nätverksbyggande och målet är att sprida den erhållna kunskapen och erfarenheterna i Sverige och
internationellt. Jämställdhetsberedningen framhöll att KS Lika Värde-projekt bör uppmärksammas och lyftas fram som ett gott exempel för andra vårdenheter.
Mot denna bakgrund ser landstingskontoret positivt på att landstinget går in som medfinansiär i EU-projektet Lika Värde – organisation/hälsa/kön i sjukvården och att finansiering sker från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2003 samt beaktas i
budgetramarna för år 2004.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2003.

