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Förslag till budget 2011 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).
Beslutsunderlag
Budget för FoUU 2011
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-01-27
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna fördelningen FoUU-medel för forskning, utveckling och
utbildning i enlighet med vad som framgår i detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Enligt det så kallade ALF-avtalet med staten om läkares grundutbildning
och forskning upplåter landstinget vissa av sina enheter, för forskning och
grundutbildning av läkare, sjukgymnaster och logopeder. Ersättningen från
staten (ALF-medel) för 2011 uppgår till 562,7 mkr. Till detta kommer
statens prisuppräkning 2011 som uppgår till 3,8 mkr för 2011. Landstingets
avsättning till FoUU-budgeten 2010 är 269,5 mkr.
I budgeten 2011 avsätts särskilda strategiska medel för bildande av
Akademiska vårdcentraler (AVC).
Under 2010 har FoUU-utskottet och Landstingsstyrelsen antagit en ny
FoUU-strategi som anger landstingets huvudsakliga FoUU-arbete för 2011.
Landstingets del av FoUU avser täcka:
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•

kostnader för vissa gruppers kliniska utbildning. Etablering av
kliniska utbildningscentra, adjungeringar och kombinationstjänster.
Klinisk utbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor och BMA ersätts
fr.o.m. 2002 från respektive högskola.

•

merkostnader för lokaler kopplade till utbildnings- och
forskningsåtaganden

•

patientnära forskning och utvecklingsarbete, utvärdering av
medicinska behandlingsmetoder samt riktade satsningar bl a till
omvårdnadsområdet och primärvården.

Privata vårdgivare med vårdavtal erhåller samma möjligheter att medverka
i den kliniska utbildningen och bedriva FoU-projekt som landstingsägd
verksamhet.
Budgeten för FoUU i samverkan med KI redovisar ett underskott på 24 mkr
efter hänsynstagande till statens uppräkning 2011. Detta underskott
finansieras helt genom att ianspråkta tidigare överskott samt den
eftersläpning av icke utbetalade medel som uppstår under innevarande år.
Budgetförslaget har godkänts av ledningsgruppen KI/SLL.
FoUU-budgeten uppgår till 859,85 miljoner kronor. Om hänsyn tas till de
resurser som Karolinska Institutet tillför samarbetet som för år 2011 är
705,9 miljoner kronor (exklusive universitetsgemensamma kostnaderna),
uppgår de samlade ekonomiska resurser för FoUU till 1565,4 miljoner
kronor.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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