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REMISSVAR (U2009/3120/F) 

Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) 

 

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet ” Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården” (U2009/3120/F). 
Saco har tidigare yttrat sig över utredningens första delbetänkande (Saco 2008-
05-26).  

 

Saco ställer sig i huvudsak positivt till utredningens förslag. Nedan följer Sacos 
synpunkter på utredningens förslag i den ordning de presenteras i betänkandet. 

 

5 Åtgärd – rekrytering och karriär 

Saco ställer sig bakom utredningens förslag som syftar till att förbättra 
rekrytering och karriärmöjligheter för yngre läkare, tandläkare och andra 
vårdprofessioner. Saco har i skriften Ingen forskning utan forskare (2008) 
särskilt lyft fram forskarförsörjningen som en av forskningspolitikens mest 
kritiska frågor.  

Utredningen förespråkar en ökad forskningsanknytning i grundutbildningen. 
En förutsättning för att uppnå detta är enligt Saco att lärare ges större 
möjligheter att följa forskningen inom sina områden och själva forska.   

Utredningens förslag om integrerad forskarutbildning och specialistutbildning, 
fler tjänster för forskning och kliniskt arbete, samt att forskningserfarenhet ska 
vara en tydlig merit för ledarskap, är alla viktiga åtgärder för att främja den 
kliniska forskningen och skapa goda förutsättningar för att ny kunskap 
kommer sjukvården till del. För klinikchefstjänster på universitetssjukhusen 
anser Saco att avlagd doktorsexamen ska vara ett krav. 

De kommande stora pensionsavgångarna och den höga medelåldern bland 
disputerade läkare gör det angeläget att göra det mer attraktivt för unga läkare 
att forska. En forskarutbildning måste löna sig såväl ekonomiskt som 
karriärmässigt. Det gäller inte bara för läkare utan för alla vårdprofessioner. 

 

6 Åtgärd – forskning om behandling och implementering 

Saco instämmer med utredaren i att det behövs en nationell satsning på den 
kliniska behandlingsforskningen i syfte att optimera dagens behandlingsrutiner 
och utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder, samt för att implementera 
resultaten i vården. Saco har i övrigt inga synpunkter på utredarens förslag till 
åtgärder.   
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7 Universitetssjukhuset – navet för den kliniska forskningen 

Saco välkomnar åtgärder som stärker den kliniska forskningens ställning vid 
universitetssjukhusen, och som bidrar till att forskningen integreras bättre med 
sjukvården. Det delade huvudmannaskapet för forskningen mellan stat och 
landsting bidrar till att forskningsmöjligheten i verksamheten trängs undan. 
Saco ser gärna en organisation som fordrar ökad samverkan mellan stat och 
landsting och ett gemensamt ansvarstagande för den kliniska forskningen.  

 

8 Universitetsmedicinska Centra – ägarskap och verksamhetsform 

Saco har svårt att bedöma om de föreslagna formerna för ägarskap och 
verksamhetsform är de mest lämpliga. Saco har därför inga synpunkter på 
denna del. 

 

Saco uppskattar att utredaren i slutbetänkandet eftersträvat att lyfta fram även 
andra vårdprofessioner än läkare. Trots detta saknas fortfarande en djupare 
analys av dessa gruppers möjlighet att bedriva forskning. Saco vill här hänvisa 
till bilagda remissvar från Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Psykologförbund och Sveriges 
Tandläkarförbund. 

I övrigt hänvisas till de remissvar som Sveriges Läkarförbund och Sveriges 
Universitetslärarförbund ingivit direkt.  
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