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Fördelning av ALF-och SLL-medel för forskning, utveckling
och utbildning för 2004

Ärendet
Förslag till fördelning av medel för 2004 för forskning, utveckling och utbildning
(FoUU).
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna fördelningen av ALF-medel för forskning, utveckling och
utbildning i enlighet med vad som framgår i detta tjänsteutlåtande.

Bakgrund
Enligt avtal med staten om läkarutbildning, forskning mm (ALF) upplåter
landstinget vissa av sina enheter, i första hand universitetssjukhusen, för forskning
och grundutbildning av läkare, sjukgymnaster och logopeder. Ersättningen från
staten (ALF-medel) för 2004 uppgår till 484,5 mkr. Landstinget har egna
åtaganden inom FoUU och för detta har avsatts
421 mkr för 2004. Landstingets del av FoUU avser täcka:
•

•

kostnader för vidareutbildning av läkare (AT och ST) och vissa andra
gruppers kliniska utbildning. Etablering av kliniska utbildningscentra,
adjungeringar och kombinationstjänster. Klinisk utbildning av
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, BMA
ersätts fr om 2002 från respektive högskola.
merkostnader för lokaler kopplade till utbildnings- och
forskningsåtaganden
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•

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

Privata vårdgivare med vårdavtal erhåller samma möjligheter medverka i den
kliniska utbildningen och bedriva FoU-projekt som landstingsägd verksamhet.
Fr o m 1 januari 2004 träder ett nytt nationellt ALF-avtal ikraft. Avtalets intention
är ett fördjupat och vidgat samarbete mellan universitetet och landsting på alla
nivåer i syfte att förbättra vården genom fortlöpande kunskaps- och
kompetensutveckling. Det nationella avtalet förutsätter ett regionalt avtal, som
skall föreligga senast den 1 april 2004. Med anledning härav pågår ett samarbete
mellan KI och landstinget för att ta fram ett sådant förslag till avtal som kommer
att föreläggas landstingsstyrelsen under februari månad.
Med hänsyn till att det fr o m april 2004 kommer att föreligga ett nytt avtal mellan
parterna har överenskommelse träffats att för år 2004 får tidigare års regelverk i
huvudsak gälla. Inom ramen för ett utvidgat samarbete mellan landstinget och KI
har förslaget till fördelning av 2004 års ALF-medel diskuterats med KI som
också ställer sig bakom den föreslagna fördelningen. Vidare har parterna
gemensamt föreslagit att reservera 13 mkr för särskilda centrala satsningar.
I sammanhanget skall nämnas att det kansli som handlägger landstingets
FoUU-frågor kommer fr o m 1 januari 2004 att överföras från BKV till
koncernledningens stabsorganisation. Skälet är att FoUU-frågor har en sådan
tydlig koppling till såväl beställarorganisationen som produktionen och således
bättre hör hemma i en koncernledningsstruktur. Det vidgade samarbetet med
Karolinska Institutet talar också för en central placering.
Av fördelningen för 2004 framgår att ersättningen till sjukgymnastutbildningen
sänkts. Skälet till detta är att ersättningsnivån i Stockholms län skall ligga på
samma nivå som för övriga Sverige. Anpassningen görs dock över en
tvåårsperiod.
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Fördelning av FoUU-medel 2004
Åtaganden
ALF-2004 SLL -2004
mkr
mkr
Grundutbildning, läkare inkl valfria veckor och projekt
Vidareutbildning, läkare AT
Vidareutbildning, läkare ST
Praktisk tjänstgöring psykologer (PTP)
Sjukgymnastutbildning
Logopedutbildning
Övr vårdutbildningar, APU

87,1
73,4
60,5
17,8
9,3
3,9
7,0

Lokaler, undervisning
Lokaler, forskning
Forskningstid enl ALF
FoU-basersättning ALF-enhet
FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet
Projektmedel ej ALF-enhet
Utvärdering av medicinska metoder
Särskilda och riktade satsningar
Reserverade medel till styrgruppens förfogande

5,7
37,3
96,7
80,5
120,7

10,2
84,9

9,0
25,4
9,0

40,5
60,7
15,0
9,0
38,1
4,0

484,5

421,0
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