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Ärende nr: 3 och 4

Yttrande över FoU-informatik och Regional biobank
Forskning och utveckling (FoU) är bokstavligen livsviktiga verksamheter
för att långsiktigt kunna erbjuda samhällets medborgare bästa möjliga hälsooch sjukvård. För denna FoU-verksamhet utgör både FoU-informatik och
Biobanker viktiga resurser.
Samtidigt så kan både FoU-informatik och Biobanker ses som förvaltning
av privat information respektive mänsklig vävnad som utifrån samtycke har
lånats från patienter och donatorer. Detta innebär att ansvarig huvudman,
normalt sett Stockholms läns landsting, med trovärdighet och i handling
måste säkerställa att patientens/donatorns lagstadgade integritet aldrig
riskerar att äventyras.
Konkret innebär ovanstående att patientdata inte får vara åtkomliga för
obehöriga, t ex via internet. Likaså att vävnadsprover förvaras på ett
kontrollerat sätt så att en donator ska kunna känna sig trygg i möjligheten att
när som helst begära att ett prov hittas och kasseras utan dröjsmål.
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Ärende nr: 7

Yttrande över Förslag om att föreslå Hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta om en förstudie beträffande
tillkomsten av ett diabetessjukhus

Miljöpartiets intryck av studiebesöket till Steno Diabetes Center utanför
Köpenhamn bekräftade ytterligare vår positiva inställning till att ha en dylik
resurs etablerad även i stockholmsregionen, för den stora och växande
patientgrupp som kan samlas under beteckningen diabetessjuka.
Av den anledningen sympatiserar vi med de ambitioner och förslag som
framförs i ordförandens skrivelse. Miljöpartiet vill emellertid understryka,
så som redan nämns i skrivelsen, att diabetesforskningen vid Karolinska
Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet redan är framträdande
utifrån ett internationellt perspektiv. Därför är det viktigt att, vid ett
förverkligande av denna del av Framtidsplanen, dvs att etablera ett
diabetessjukhus i regionen, ta vara på de befintliga förutsättningar som
redan finns och expandera dessa snarare än att splittra resurser och
kompetens på geografiska och/eller organisatoriska nyetableringar. Med
detta sagt så blir det tydligt att ett framtida diabetessjukhus snarast möjligt
måste inkluderas lokal- och planeringsmässigt samt finansiellt i
förberedelsearbetet för Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS). Detta för att
undvika onödiga klinikförflyttningar och fördyrande upphandlingar i ett sent
skede.
Sammanfattningsvis, med ovanstående viktiga påpekanden, så yrkar
Miljöpartiet bifall till förslaget.

