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Ärendet
Förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet
om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och
utveckling av hälso- och sjukvård (Regionalt ALF-avtal)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska
Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning
och utveckling av hälso- och sjukvård (Regionalt ALF-avtal)

Bakgrund
Staten och vissa landsting träffade den 13 juni 2003 avtal om samarbete om
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården. Det centrala ALF-avtalet, som trädde ikraft den 1 januari
2004, skall kompletteras med regionala avtal mellan berörda landsting
(regioner) och universitet. Regionalt avtal skall föreligga senast den 1 april
2004 för att det centrala ALF-avtalet skall äga fortsatt giltighet gentemot
berört landsting.

Förvaltningens synpunkter
Genom det nya centrala avtalet är parterna överens om att fördjupa och
vidga samarbetet inom utbildning, forskning och utveckling i syfte att
förbättra vården för patienterna. Förutom ALF-ersättningen förfogar
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parterna var för sig över resurser i form av statliga anslag till universitetet
för medicinsk forsning, läkarutbildning och övriga vårdutbildningar,
landstingsmedel för forskning och utveckling samt externa forskningsmedel.
Samarbetet kan också omfatta dessa resurser om parterna är överens om
detta. Arbetet med att ta fram ett regionalt avtal skall bedrivas i enlighet
med centrala avtalets avsiktsförklaring och landstinget har därutöver
beslutat att i det regionala avtalet framhålla vikten av att tillföra arbetet med
forskning, utbildning och utveckling ett tydligt genusperspektiv.
Utifrån ovan har ett nära och djupt samarbete mellan KI och landstinget
skett under hösten 2003 resulterande i föreliggande förslag till regionalt
ALF-avtal.
Parterna var inledningsvis överens om en hö g ambitionsnivå i arbetet.
Sålunda bildades en tydlig organisation för arbetet under ledning av en
styrgrupp bestående av den högsta ledningen inom KI och den högsta
tjänstemannaledningen inom landstinget. Under denna ledning tillsattes fyra
arbetsgrupper inom områdena, forskning, utveckling, utbildning och
infrastruktur. Grupperna har bestått av ledande personer från landstinget och
KI. Direktiven till grupperna var att arbetet skall karaktäriseras av
transparens, öppenhet och ömsesidigt förtroende. Vidare skall de förslag
som läggs fram präglas av jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling och att
patientnyttan skall vara vägledande för såväl kliniskt inriktad forskning som
utbildning och utveckling.
Resultaten av gruppernas arbete är av mycket hög kvalitet. En
sammanfattning av gruppernas arbete kan uttryckas enligt nedan, vilket
också framgår av 1 § i avtalet.
•
•
•
•
•

Den kliniskt inriktade medicinska forskningen skall ha en tydlig
koppling till hälso- och sjukvården
Ett vetenskapligt synsätt skall genomsyra vården på alla nivåer
Tiden för överföring av vetenskapliga rön till klinisk praxis skall
väsentligen förkortas
Forskning skall hävda sig väl internationellt och följa GCP-standard
Kompetensutveckling i hälso- och sjukvården skall stärkas genom
ett gemensamt ansvarstagande för utbildningen

Arbetsgruppernas arbete kommer att, förutom att det har varit vägledande
för arbetet med det föreliggande avtalet, ligga till grund för det kommande
samarbetet mellan landstinget och KI.
I avtalet föreslås att samverkan omfattar, utöver läkarutbildningen, alla
utbildningar inom KI med inriktning på vården. Detta möjliggör en större
förståelse mellan sjukvårdens olika professioner.
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En av grundpelarna i det nya centrala ALF-avtalet är samverkan mellan
landsting och universitet på alla nivåer i organisationen, alltifrån kliniknivån
till den högsta ledningen för landstinget och KI.
I avtalsförslaget har parterna uttryckt vikten av att få en överblick över de
samlade FoUU- resurser som parterna disponerar och är därför överens om
att synliggöra dessa. Parterna är vidare överens om att föreslå att de medel
som skall prioriteras och fördelas är ALF-ersättningen och den del av
landstingets FoUU-resurser som landstinget anvisar som komplettering till
den statliga ALF-ersättningen. Om övriga resurser skall tillföras i den
gemensamma processen får parterna komma överens om detta i särskild
ordning.
Som ett ytterligare exempel på samverkan föreslås att parterna gemensamt
inrättar ett administrativt kansli som stöd åt ledningsgruppen. Kansliet skall
bygga på redan befintliga resurser. Vidare erbjuder KI landstinget
representation i KI:s reguljära beslutsorgan.
Avtalet träder i kraft den 1 april 2004. Avtalet gäller under förutsättning att
det godkänts av landstingsfullmäktige och konsistoriet vid KI. Avtalet
föreslås gälla tills vidare med en uppsägning gällande från det
kalenderårsskifte som inträffar året efter en uppsägning.
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