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En sammanhållen organisation för FOUU i folkhälsofrågor mellan
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – inriktning och
förhandlingsuppdrag
Ärendet
Karolinska institutet och landstinget har gemensamt utrett förutsättningarna för
att etablera en organisation som går under arbetsnamnet Karolinska School of
Public Health (KSPH). För att komma vidare i detta arbete krävs beslut om
fortsatt utredning och förhandlingsuppdrag om att träffa ett avtal med
Karolinska institutet.
Förslag till beslut
Utskottet för forskning, utveckling och utbildning föreslår Landstingsstyrelsen
besluta
att

ge landstingsdirektören i uppdrag att uppta förhandlingar med
Karolinska Institutet om bildande av Karolinska School of Public
Health

Förvaltningens synpunkter
Syfte och uppdrag
Genom samordning och utveckling av folkhälsovetenskaplig kunskap och
kompetens kan den nya organisationen bidra till att förbättra befolkningens
hälsa och till att nå de av riksdagen antagna nationella och de av landstingsstyrelsen fastställda regionala folkhälsomålen.
Uppdraget syftar till att etablera ett regionalt, nationellt och internationellt
kunskapssnav för att förstärka de folkhälsovetenskapliga inslagen i SLL:s och
andra aktörers arbete, i KI:s grundutbildningar, i fortbildning och i forskarutbildning. Andra viktiga uppdrag är forskning och utveckling beträffande riskoch friskfaktorer för hälsa. Ett viktigt utvecklingsområde är utvärdering av
metoder för intervention och implementering av folkhälsoarbete. Den nya
organisationen skall 2010 vara bland de ledande Schools of Public Health i
världen när det gäller implementering av folkhälsovetenskaplig kunskap och
effektutvärdering av olika metoder för intervention.

Bilaga
Rapport mars 2006-03-01 ” Karolinska School of Public Health – mål, uppdrag,
ledning och organisation.
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Förslaget till verksamhetsidé lyder:
Den gemensamma organisationen ska bedriva folkhälsovetenskaplig forskning
och utbildning samt praktisk och strategiskt folkhälsoarbete, bla genom
utveckling och utvärdering av metoder för intervention och implementering.
En ”School of Public Health” kan ge följande mervärden
• Folkhälsofrågor får genomslag i de 19 grundutbildningar som bedrivs
vid Karolinska Institutet och i förlängningen av detta i den fö ljande
praktiska yrkesutövningen
•

Folkhälsoarbetet i SLL stärks genom samverkan mellan SLL och KI.
Forskning om implementering av folkhälsopolicyn inom SLL och utvärdering av interventionsmetoder inom KI och SLL kan systematiseras och
utvecklas vilket är av såväl regional som nationell och internationell betydelse.

•

Forskarutbildningen inom området stärks ge nom etablering av en folkhälsovetenskaplig forskarskola med inriktning på vetenskaplig utvärdering av interventions- och implementeringsinsatser inom SLL. Detta i
sin tur kan utmynna i att modeller utvecklas för nationella och internationella avnämare.

•

En gemensam satsning på en kvalitetssäkrad magisterutbildning och fortbildning till olika sektorer samt handledningsstöd för avnämare inom
SLL, Stockholm stad, kranskommuner men även för nationella och
internationella aktörer kommer att ge en större tyngd åt folkhä lsoinriktat
arbete i Sverige och så småningom även internationellt.

•

Kontakterna med det omgivande samhället stärks genom systematiska
faktasammanställningar av kunskap, medverkan av experter angående
hälsorisker och möjliga åtgärder, vederhäftiga budskap och kunskapsbaserade metoder som kan spridas och förmedlas.

•

En samling av redan befintlig stark kompetens inom t ex folkhälsovetenskaplig epidemiologi, risk- och friskfaktorer i arbets- och omgivningsmiljö, psykisk hälsa samt kring levnadsvanor och hälsa kan få
bättre genomslag på den internationella forskningsarenan samt ge effektivare användning av SLL:s stora befolkningsundersökningar.

Den nya organisationen kan ses som en vidareutveckling, ett logiskt nästa steg,
utifrån den fruk tbara samverkan mellan vetenskap och praktik som under åren
allt mer kommit att utvecklas mellan KI och SLL inom hälso- och sjukvården.
Förslaget vilar på en fast grund av i utredningen identifierade möjligheter. Ett
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starkt medvetande finns samtidigt om vikten av att säkerställa goda förutsättningar både för det praktiska folkhälsoarbetet och den vetenskapliga produktionen så att den avsedda synergieffekten faktiskt uppstår.
Förutsättningar för utredningen
Den nya organisationens kärna utgörs inledningsvis av:
•

Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI – FHV

•

Centrum för folkhälsa vid SLL – CFF.

•

Nätverk, i vilka forskare och akademiska lärare från övriga SLLverksamheter och KI- institutioner ingår. Ambitionen bör vara att fler
institutioner och verksamheter skall kunna integr eras..

Den principiella utgångspunkten är att skapa en gemensam organisation under
Karolinska institutet, vilket innebär att en verksamhetsövergång är nödvändig.
Specifika landstingsuppdrag inom det folkhälsovetenskapliga området skall
långsiktigt säkras genom särskilda överenskommelser som skall ingå i avt alet
mellan KI och SLL.
Landstingets rådighet över den gemensamma organisationen skall säkras genom
avtalet och genom adekvata styrmekanismer.
Behovet av övergripande strategisk folkhälsokompetens inom SLL skall klargöras och säkras.
Den nya organisationen skall ha beredskap för att ha många uppdragsgivare och
kunna samordna stora uppdrag.
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