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Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling
och utbildning för 2007
Ärendet
Förslag till fördelning av medel för 2007 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, avtalet 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 2007 uppgår till
530.375 tkr. Detta belopp utgår från budgetpropositionen och är preliminärt
tills slutligt besked lämnas i regleringsbrevet, vilket brukar ske kring
årsskiftet. Erfarenhetsmässigt brukar det inte vara stora skillnader mellan de
olika dokumenten. Landstinget har egna åtaganden inom FoUU och för
detta har avsatts 714.824 tkr i budgeten för 2007.
Landstingets del av FoUU avser täcka:
•

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 om
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.

•

utbildningskostnader för AT- och ST- läkare

•

bidrag till Centrum för biovetenskaper (tidigare Novum-stiftelserna)

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 trädde ett nytt nationellt ALF-avtal i kraft. Avtalets
intention är ett fördjupat och vidgat samarbete mellan universitet och
landsting på alla nivåer i syfte att förbättra vården genom fortlöpande
kunskaps- och kompetensutveckling. Med anledning härav har föreliggande
förslag presenterats i och beslutats av den gemensamma ledningsgruppen
mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.
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Fördelning av FoUU- medel 2007 på olika åtaganden
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