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Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om Paolo
Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras?
Ärendebesl^rivning
Erika Ullberg (S) har den 9 februari 2016 lämnat en skrivelse om Paolo
Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras? till ägarutskottet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 mars 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 9 februari 2016
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Erika Ullberg (S) har lämnat en skrivelse om Paolo Macchiarini - Hur ska
förtroendet repareras? till ägarutskottet.
En utredning vars direktiv är transparenta har tillsatts i ärendet, de listor
som efterfrågasfinnstillgängliga i landstingets diarium och beslut har
fattats om att utarbeta en gemensam strategi för samarbetet med
Karolinska Institutet. Förvaltningen föreslår att skrivelsen ska anses
besvarad.
Bakgrund
Socialdemokraterna vill att en extern utredning tillsätts och att dess
direktiv redovisas. Socialdemolo-aterna vill även att en sammanställning på
alla nuvarande forskningssamarbeten mellan Stocldiolms läns landsting
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och Karolinska Institutet redovisas samt att Stockholms läns landsting
tillsammans med Karolinska Institutet tar fram en tydlig strategi för hur
framtida samverkan och ansvar inom forskningsområdet uppfylls så att
ALF-avtalets (avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete
om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården) intentioner fullföljs.
Överväganden
Den 12 februari 2016 fattade Karolinska Universitetssjukhusets
sjukhusdirektör Melvin Samsom beslut om att ge Kjell Asplund i uppdrag
att undersöka och klarlägga omständigheterna kring operationer med
syntetiska luftstrupar som genomförts vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Dnr K0441-2016.
Uppdraget omfattar dels att klarlägga faktiska förhållanden dels att utifrån
de fakta som framkommer under utredningen lämna rekommendationer
om förbättringar.
Klarlägganden:
• Under vilka omständigheter och villkor anställdes Macchiarini vid
sjukhuset och vilka var omständigheterna kring att hans anställning
avslutades?
• Hur såg beslutsprocessen och dokumentationen ut inför
operationsbesluten?
• Var valet av åtgärd korrekt utifrån tillgänglig kunskap, gällande
lagstiftning och riktlinjer? Detta avser såväl de kirurgiska ingreppen
som den efterföljande vården.
• Vilka etiska bedömningar gjordes inför operationerna och senare
under sjukdomsförloppet?
• Vilka riktlinjer och andra styrdokument fanns vid tidpunkten för
genomförandet av operationerna och följdes dessa?
• Vilken roll har beslutsfattare på olika nivåer inom sjukhuset haft när
det gäller besluten kring operationerna/vården? Vilka senare
åtgärder har vidtagits med anledning av Macchiarinis verksamhet?
• Har det funnits andra omständigheter av direkt relevans för en
specifik bedömning av Macchiarinis verksamhet vid Karolinska
Universitetssjukhuset?
Stockholms läns landsting tillser nödvändiga resurser och finansiering för
uppdragets genomförande, enligt beslut LDR6030.
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Ledningsgruppen KI/SLL lämnar förslag om beviljande av respektive avslag
på ansökningar om ALF-projektmedel, beslutet går sedan via
forskningsberedningen till arbetsutskottet för beslut. I samband med beslut
biläggs beviljandelistor. Beslut om ALF-projektmedel som pågår har fattats
i ärendena LS 1411-1372, LS 1411-1373, LS 1411-1376, LS 1311-1460, LS
1301-0034 samt 1211-1594. Beviljandelistorna finns registrerade i
landstingets diarium.
I det regionala ALF-avtal som Stockholms läns landsting har slutit med
Karolinska Institutet står det att parterna ska utarbeta en gemensam
strategi för samarbetet i och med det nya avtalet, LS 1411-1389.
Landstingsfullmäktige fattade beslut i ärendet den 15 mars 2016.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att skrivelsen ska anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

\
Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras?

Landstingets hantering av ärendet kring kirurgen Paolo Macchiarini ger upphov till
många frågor. Det är förstås ytterst beklagligt att en så allvarlig incident alls kan inträffa i landstingets verksamhet, och det är bekymmersamt att den politiska ledningen inte tar sitt ansvar när så skett. Forskningen är viktig för att dagens och morgondagens patienter ska få så bra vård som möjligt. Forskningen är också central för
ökad tillväxt, företagsetableringar och framväxten av nya innovativa-näringar.-Dethandlar också om att säkra framtidens kompetensförsörjning for landstingets verksamheter samt om att se till att regionens näringsliv iframtidenkan rekrytera önskad
arbetskraft.
I det nyligen underskrivna regionala ALF-avtalet understryks vikten av samverkan
mellan landstinget och Karolinska Institutet. I avtalet framgår att den gemensamma
ambitionen inte bara är att utveckla forskningen utan även att hantera vårdens utveckling. Det är bra att vårdens utvecldingsbehov är en viktig del när forskningens
frågor formuleras.
Socialdemokraterna i Stocldiolms läns landsting anser att det som nu hänt är helt
oacceptabelt och inte ligger i linje med vad ALF-avtalet anger om vikten av samverkan. Det handlar naturligvisfrämstom de drabbade patienterna, men det skadar
också förtroendet för både sjukvård och forskning och förmågan till politisk styrning
av landstingets verksamhet. Skandalen växer. Därför är det angeläget att landstingets
ägarutskott agerar. Vår uppfattning är att frågan inte ska hanteras enbart av Karolinska Sjukhuset utan att hela landstinget måste ta sitt ansvar. Även landstingets politiska ledning.
Karolinska Institutets styrelse fattade den 4 februari 2016 det formella beslutet om en
extern oberoende granskning av hela ärendet kring kirurgen Paolo Macchiarini. K l
bedömer att en bra och kompetent utredare kan hjälpa till att återfå det förtroende för
forskning som kan haförloratsgenom den senaste tidens rapportering. En sådan extern granslaiing behövs också för sjukvården. Det är olyckligt att det varit otydligt
vems ansvaret att initiera en sådan utredning är - ägaren eller sjukhuset självt. Vi
beklagar att landstingetframståttsom senfärdigt.
För oss socialdemokrater är det självklart att ägarutskottet omgående får en redovisning av vad landstinget tänker genomföra för åtgärder. Vi kan konstatera att förtroendet för forskningen i länet och i hela Sverige påverkas av skandalen. Skadan måste
nu repareras genom en oberoende, transparent och fullödig utredning. Redan från
början borde landstinget ha kommunicerat att dess utredning kommer att omfatta inte
bara landstingets egen verksamhet utan också samarbetet, samverkan och ansvars-
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Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras?
Landstingets hantering av ärendet kring kirurgen Paolo Macchiarini ger upphov till
många frågor. Det är förstås ytterst beklagligt att en så allvarlig incident alls kan inträffa i landstingets verksamhet, och det är bekymmersamt att den politiska ledningen inte tar sitt ansvar när så skett. Forskningen är viktig för att dagens och morgondagens patienter ska få så bra vård som möjligt. Forskningen är också central för
ökad tillväxt, företagsetableringar och framväxten av nya innovativa näringar-.JDethandlar också om att säkraframtidenskompetensförsörjning för landstingets verksamheter samt om att se till att regionens näringsliv i framtiden kan rekrytera önskad
arbetskraft.
I det nyligen underskrivna regionala ALF-avtalet understryks vikten av samverkan
mellan landstinget och Karolinska Institutet. I avtalet framgår att den gemensamma
ambitionen inte bara är att utveckla forskningen utan även att hantera vårdens utveckling. Det är bra att vårdens utvecklingsbehov är en viktig del när forskningens
frågor formuleras.
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting anser att det som nu hänt är helt
oacceptabelt och inte ligger i linje med vad ALF-avtalet anger om vikten av samverkan. Det handlar naturligvis främst om de drabbade patienterna, men det skadar
också förtroendet för både sjukvård och forskning och förmågan till politisk styrning
av landstingets verksamhet. Skandalen växer. Därför är det angeläget att landstingets
ägarutskott agerar. Vår uppfattning är att frågan inte ska hanteras enbart av Karolinska Sjukhuset utan att hela landstinget måste ta sitt ansvar. Även landstingets politiska ledning.
Karolinska Institutets styrelse fattade den 4 februari 2016 det formella beslutet om en
extern oberoende granskning av hela ärendet kring kirurgen Paolo Macchiarini. K l
bedömer att en bra och kompetent utredare kan hjälpa till att återfå det förtroende för
forskning som kan ha förlorats genom den senaste tidens rapportering. En sådan extern granskning behövs också för sjukvården. Det är olyckligt att det varit otydligt
vems ansvaret att initiera en sådan utredning är - ägaren eller sjukhuset självt. Vi
beklagar att landstinget framstått som senfärdigt.
För oss socialdemokrater är det självklart att ägarutskortet omgående får en redovisning av vad landstinget tänker genomföra för åtgärder. Vi kan konstatera att förtroendet för forskningen i länet och i hela Sverige påverkas av skandalen. Skadan måste
nu repareras genom en oberoende, transparent och fullödig utredning. Redan från
början borde landstinget ha kommunicerat att dess utredning kommer att omfatta inte
bara landstingets egen verksamhet utan också samarbetet, samverkan och ansvars-
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förhållandet mellan landstinget och Karolinska Institutet. Stockholms läns landsting
måste nu göra allt för att garantera att Macchiarini-skandalen aldrig kan upprepas.
Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna
•

att dm styrande alliansminoriteten i landstinget omedelbart tillsätter den externa utredningen som ska arbeta nära den utvärdering som K l initierat
• att direktiven till landstingets externa oberoende utvärdering redovisas
• att redovisa en sammanställning på alla nuvarande forskningssamarbeten
mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. För att garantera
att det idag inte förekommer något ytterligare fall där forskningsetiska principer inte följs
• att Stockholms läns landsting tillsammans med K l tar fram en tydlig strategi
för hur framtida samverkan och ansvar inom forskningsområdet uppfylls så
att ALF-avtalets (Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälsovården) intentioner fullföljs

