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FORUM 0803-0033

Avtal om samarbete gällande Riskbruksprojektet och en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård

1. PARTER
Statens folkhälsoinstitut, nedan benämnd FHI, och Stockholms läns landsting, nedan
benämnd SLL, har tecknat en övergripande överenskommelse enligt nedan om samverkan
rörande Riskbruksprojektet och insatser för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

2. AVTALSPERIOD
Denna överenskommelse skall gälla från den 1 april 2008 till den 31 december 2010 förutsatt
att regeringen beviljar FHI medel för ändamålet. Omförhandling inför en ev. förlängning sker
under 2010.

3. BAKGRUND OCH SYFTE
Riskbruksprojektet är ett nationellt kompetenscentrum som i fösta hand syftar att stödja
utvecklingen av evidensbaserade alkoholförebyggande insatser inom hälso- och sjukvården.
En verksamhet som drivs i samarbete med en sjukvårdshuvudman kan skapa goda
förutsättningar för samordning med annat hälsoinriktat arbete samt att metoder och
strategier kan omsättas i praktisk verksamhet inom hälso- och sjukvården.
Det är angeläget att det genomförs försök som kan skapa underlag för överväganden om hur
folkhälsoarbetet kan vara organiserat för att möta de framtida utmaningarna. Statens
folkhälsoinstitut har beslutat att Riskbruksprojektet utgör en lämplig verksamhet för en
sådana försök och överläggningar om samarbete sker med olika sjukvårdshuvudmän.
Detta avtal omfattar huvuddelen av Riskbruksprojektets verksamhet och som omsätter ca 15
miljoner kr. under år 2008 beräknat på helår. Verksamheten kan utökas, reduceras eller
förändras till sitt innehåll om parterna kommer överens om detta.

4. PARTERNAS ÅTAGANDEN
SLL åtar sig att under avtalsperioden svara för verksamhet inom Riskbruksprojektet utifrån
en årlig gemensam överenskommelse, se punkt 5. Ett syfte med att SLL svarar för delar av
verksamheten är att vinna erfarenheter av hur regionala kunskapsfunktioner inom
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folkhälsoområdet med särskild inriktning mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
kan byggas upp.

5. PLAN, ANSÖKAN TILL REGERINGEN OCH ÅRLIG ÖVERENSKOMMELSE OM
VERKSAMHET.
SLL skall årligen upprätta ett förslag till plan för den verksamhet som detta avtal omfattar.
Planen skall innehålla förslag till inriktning och budget under det kommande
verksamhetsåret. Planen skall vara FHI tillhanda senast den första oktober.
Planen skall i tillämpliga delar utgöra ett underlag för FHI:s ansökan till regeringen om
verksamheten inom Riskbruksprojektet. Med utgångspunkt i regeringens beslut ska parterna
träffa en årlig överenskommelse om verksamheten inkl. hyra, administrativa kostnader m.m.
Denna överenskommelse benämns Verksamhetsavtal.
Verksamhetsavtal (bilaga 1) för perioden juli till december 2008 liksom ett övergångsavtal
(bilaga 2) angående personal och inventarier bifogas till denna överenskommelse.

6. RAPPORTERING
SLL ska lämna en redogörelse för verksamheten till FHI i enlighet med de anvisningar som
framgår av den blankett som regeringskansliet lagt fast för sådan redovisning eller av andra
anvisningar som regeringen meddelar. SLL skall även lämna en översiktlig rapport över
genomförd verksamhet som redovisas senast den 15 januari. När verksamheten upphör skall
SLL inom två månader lämna en slutrapport över verksamheten.

7. TID- OCH KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR.
Om det arbete som genomförs på ett mer betydande sätt avviker från vad som
överenskommits skall SLL anmäla detta skriftligt till FHI. I förekommande fall skall en ny
överenskommelse träffas.
Medel som inte förbrukas för ändamålet ska återbetalas till FHI.

8. WEBB, PUBLIKATIONER m m.
I fråga om webbfunktioner och andra frågor om materialproduktion m.m. ska
Riskbruksprojektet fungera som en del av Statens folkhälsoinstitut med utgångspunkt i att
institutet har huvudmannaskapet för regeringsuppdraget. Förutsättningarna för denna del av
verksamheten regleras i en särskild överenskommelse, se bifogade Överenskommelse om
materialproduktion och webb (bilaga 3).
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9. BETALNING OCH ERSÄTTNING.
Denna överenskommelse omfattar huvuddelen av Riskbruksprojektets verksamhet.
Verksamheten kan utökas eller reduceras om parterna kommer överens om detta.
FHI skall månatligen erlägga betalning till SLL på antingen BG 5716-1788 eller Plusgiro
43 24 03-4. Betalning skall vara SLL tillhanda senast den 25:e varje månad.
FHI skall lämna bidrag till SLL för den verksamhet som bedrivs enligt denna
överenskommelse. I det Verksamhetsavtal som parterna träffar (se punkt 5) regleras årligen
det bidrag som skall utgå. Reducering av bidraget skall ske om SLL inte kan fullgöra
verksamheten. SLL har skyldighet att skyndsamt meddela FHI detta om sådan situation
uppstår.
10. KONTAKTPERSONER
Kontaktpersoner i anledning av denna överenskommelse skall vara
För SLL:
Namn:
E-post:
Tel nr:

Lena Kanström
lena.kanstrom@sll.se
08 – 737 25 20

För FHI:
Namn:
E-post:
Tel nr:

Svante Pettersson
svante.pettersson@fhi.se
08-5661 35 21

11. UPPSÄGNING, ÅTERBETALNING AV MEDEL.
Parterna kan säga upp avtalet med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Medel som inte
förbrukats för ändamålet återbetalas till FHI.

12. UTVÄRDERING.
FHI har ansvaret för att utvärdera det samarbete som sker enligt denna överenskommelse.
Utvärderingen ska genomföras så att den kan utgöra underlag för överväganden om en ev.
förlängning av överenskommelsen efter år 2010.
13. ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse skall, för att vara giltiga, vara skriftliga och
undertecknade av behörig person för resp. part.

4 (4)
2008-03-04

Det pågår överläggningar mellan SLL och Karolinska institutet (KI) om att inrätta en
gemensam funktion för folkhälsa. Utgångspunkten är att Riskbruksprojektet hålls samman
som en nationellt inriktad verksamhet samtidigt som det kan ske en samordning med
insatser som genomförs för SLL.

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
För Statens folkhälsoinstitut

För Stockholms läns landsting

Östersund den

Stockholm den

(Namnunderskrift)
Gunnar Ågren
Generaldirektör
Namnförtydligande

/

200

/

200

(Namnunderskrift)
Göran Stiernstedt
Biträdande landstingsdirektör
Namnförtydligande

