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Universitetssjukvården inom ramen för det kommande
regionala ALF-avtalet
Nytt för det kommande centrala ALF-avtalet som ska gälla från och med
den 1 januari 2015, är att så kallade universitetssjukvård införs i avtalet.
Detta ska definieras i respektive regionalt ALF-avtal. Mot denna bakgrund
har Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet kommit överens
om att tillsätta en projektgrupp. Projektgruppens direktiv anmäls härmed
till landstingsstyrelsens forskningsberedning och arbetsutskott för
kännedom. I uppdraget ingår att inleda operationaliseringen av
universitetssjukvård i Stockholmsregionen genom att utarbeta förslag till
process och kriterier för certifiering/ackreditering av
universitetssjukvården (USV).
Det nuvarande avtalet om läkarutbildning och forskning (centralt ALFavtal) mellan staten och landsting med universitetssjukhus upphör den 31
december 2014. Ett nytt centralt ALF-avtal har därför förhandlats under
2014 som enligt nuvarande tidplan avses vara färdigt i september 2014. Det
centrala ALF-avtalet ska sedermera kompletteras med så kallade regionala
ALF-avtal som förhandlas mellan landstinget och den medicinska fakultet
som ansvarar för läkarutbildningen. I Stockholm ingår Stockolms läns
landsting och Karolinska Institutet ett regionalt ALF-avtal om
läkarutbildning och forskning.
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Universitetssjukvården inom ramen för det kommande regionala
ALF-avtalet
Uppdrag till projektgrupp under Ledningsgruppen KI/SLL.
Bakgrund
Ett nytt avtal om läkarutbildning och forskning (ALF) är under förhandling på den
nationella nivån och ska kompletteras med regionala avtal. I Stockholms län tecknas
det regionala avtalet mellan Karolinska Institutet (Kl) och Stockholms läns landsting
(SLL).
Ledningsgruppen KI/SLL har inlett diskussioner om utformningen av det kommande
regionala ALF-avtalet och därmed förenade frågor. En central del i det regionala
ALF-avtalet kommer att utgöras av utformningen av universitetssjukvården i
Stockholms län.
Genom det nu gällande regionala ALF-avtalet manifesterar parterna enighet om att
fördjupa och bredda sitt samarbete. Målet för samarbetet är att förbättra människors
hälsa genom ett gemensamt ansvarstagande för kunskapsbildningen i hälso- och
sjukvården. Detta stöds genom att goda förutsättningar skapas för att bygga en väl
integrerad infrastruktur för forskning, utveckling och utbildning. Av det nu gällande
avtalet framgår bl.a. att:
•

Patientnyttan skall vara vägledande för såväl kliniskt inriktad medicinsk
forskning som utbildning och utvecklingsarbete. Samverkan omfattar, utöver
läkarutbildningen, alla utbildningar inom K l med inriktning mot vården.
• Genom att föra samman olika utbildningar i den kliniska vardagen skapas
förutsättningar för större förståelse mellan olika professioner. Parterna skall
' arbeta för att all verksamhet inom forskning, utbildning och utvecklingsarbete
skall tillföras ett tydligt genusperspektiv och att jämställdhetsaspekter skall
integreras i alla beslut som fattas. Genom uppföljning och utvärdering av
samtliga verksamhetsområden tillser parterna att detta efterlevs.
• Parterna är eniga om att samhällsutvecklingen bör vara långsiktigt hållbar. En
sådan utveckling garanterar goda livsförhållanden för kommande
generationer. Långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter ökade
forskningsinsatser om hur ohälsa uppkommer, kan förebyggas och behandlas.
Den gemensamma ambitionen för K l och SLL är att i nästa regionala ALF-avtal ta
ytterligare steg mot att vidareutveckla, operationalisera och realisera
universitetssjukvård i syfte att därigenom bland annat införa nya behandlingsmetoder
och nya former för sjukvård till nytta för patienten.
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Utgångspunkter
En projektgrupp tillsätts med uppdrag att inleda operationaliseringen av
universitetssjukvård i Stockholmsregionen genom att utarbeta förslag till process och
kriterier för certifiering/ackreditering av universitetssjukvården (USV). Arbetet ska
bedrivas med följande utgångspunkter:
•
•

Definitionen av universitetssjukvård ska följa det nationella ALF-avtalet.
Universitetssjukvårdens uppdrag är hälso- och sjukvård, forskning och
utbildning.
• Universitetssjukvården ska bedriva evidensbaserad hälso- och sjukvård. I
universitetssjukvården ska utbildning och klinisk forskning, definierad som
sjukdomsorienterad forskning, vara integrerade verksamhetsdelar av hälsooch sjukvården.
• Universitetssjukvården ska kännetecknas av vetenskapligt ledarskap för
kunskapsbildning och kunskapsspridning i syfte att förbättra hälso- och
sjukvården.
• Utvärdering av universitetssjukvården bör ske regelbundet med utgångspunkt
att både fånga upp kliniska nyttoresultat från den kliniska forskningen men
även processer och infrastruktur. Universitetssjukvården ska ha en
dokumenterad erfarenhet och väl utvecklad förmåga att föra resultat från
grundforskning till god translationell, klinisk och tillämpad forskning inom
olika områden. Av stor betydelse är dess förmåga att översätta vetenskapliga
framsteg i patientnytta så att kvaliteten i hälso- och sjukvården ständigt
förbättras. Universitetssjukvården måste därför ha en stark klinisk plattform
med spetskompetens inom såväl forskning som sjukvård och ha ett fokus mot
patienten och aktivt tillämpa kriterierna i centralt ALF-avtal som beskriver
universitetssj ukvården.
Verksamheten som bedrivs inom universitetssjukvården ska styras och följas upp i de
tre parametrarna sjukvård, forskning och utbildning. Därutöver ska ett särskilt fokus i
uppföljningssammanhang ligga på förmågan att omsätta forskning till patientnytta.
Universitetssjukvården ska, utan att kraven på hög vetenskaplig kompetens och
förmåga att bedriva utbildning åsidosätts, kunna vara lokaliserad till såväl
landstingsdriven verksamhet som privat sjukvårdsverksamhet som bedrivs på
landstingets uppdrag.
Genom att utveckla universitetssjukvården i Stockholmsregionen gör SLL och K l
den gemensamma bedömningen att hälso- och sjukvården härigenom kommer att
kunna vidareutvecklas till nytta och gagn i första hand för patienterna.
Uppdraget
Projektgruppen ska utarbeta detaljkriterierförhur universitetssjukvården ska kunna
prövas för certifiering/ackreditering, samt föreslå en process för prövning av och
beslut om ackreditering.
Projektgruppen ska också lämna förslag tillfinansieringsprinciper,dvs. hur stor del
av verksamheten som skafinansierasvia ALF/FoUU-medel. Därutöver ska gruppen

även lämna förslag till hur universitetssjukvården ska följas upp i syfte att säkerställa
att verksamhet och kvalitet följer de krav som ställts vid ackrediteringen. En enhet
som avviker från dessa ska kunna fråntas sin ackreditering; förslag till processfören
sådan "avackreditering" ska även föreslås.
Etableringen av universitetssjukvård som strategiskt begrepp och tydliggörandet av
olika benämningar kan leda till effekter, både positiva och negativa, som nu inte kan
förutses. I projektgruppens uppdrag ingår också att identifiera sådana effekter och
avrapportera dem, i kombination med förslag om hur de ska hanteras, till
Ledningsgruppen KI/SLL.
Projektgruppen ska även pröva benämningarna på enheter inom
universitetssjukvården, då det är viktigt med en terminologi som upplevs som
adekvat och även informationsbärande. Universitetssjukvården måste också
begreppsmässigt kunna särskiljas från övrig sjukvård. Projektgruppen ska därför
lämna förslag till benämningar och begrepp rörande universitetssjukvården som är
tydliga mot såväl allmänhet som den medicinska professionen.
Projektgruppen ska lämna förslag på hur en stegvis övergång till
universitetssjukvården ska utformas. Projektgruppen bör ta ställning till begreppet
"upplåtna enheter".
Projektgruppen ska vidare samråda med den projektgrupp som utarbetarförslagför
att stärka det verksamhetsintegrerade lärandets kvalitet och forskningsanknytning
(UKF i VIL).
Tidsplan
En löpande avrapportering ska ske i Ledningsgruppen KI/SLL. En slutrapport lämnas
till ledningsgruppen senast den 19 december 2014.
Projektgrupp
Kerstin Tham, prorektor, Kl, sammankallande
Jan Andersson, forskningsdirektör, SLL
Johan Askling, professor, K l
Maria Eriksdotter, professor, K l
Jan-Inge Henter, FoU-direktör, SLL
Stefan Jacobson, VD, SLL
Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning, K l
Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, SLL
För Ledningsgruppen KI/SLL
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