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Regionalt samverkansavtal mellan Örebro universitet och Region
Örebro län om samarbete om utbildning och forskning inom medicinoch hälsovetenskaperna samt utveckling av hälso- och sjukvårdenl
Bakgrund

Örebro universitet (ORU) och Region Örebro län (RÖL) ingick i samband med att det nya nationella
ALF-avtalet trädde i kraft 2015, där RÖL för första gången var en avtalsslutande part, ett s.k. regionalt
samverkansavtal/regionalt ALF-avtal. Samverkan har utvecklats och ett behov av ett övergripande
samverkansavtal för hela respektive organisations verksamhetsbredd har identifierats och lett till att
ett sådant avtal trädde i kraft 2020-01-01. Därmed föreligger ett behov av att uppdatera även det
regionala ALF avtalet.
Örebro universitet (ORU) och Region Örebro län (RÖL) träffar härmed ett regionalt samverkansavtal
avseende de regionala samverkansformerna. Samverkan ska omfatta samtliga akademiska
utbildningar som riktar sig mot hälso- och sjukvården, inklusive odontologi och folkhälsoarbete,
oaktat var inom respektive organisation detta bedrivs samt därtill hörande relevanta forsknings- och
utvecklingsområden.2Avtalet upprättas i enlighet med avtalet mellan svenska staten och vissa
landsting daterat den 28 augusti 2014 om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning
och utveckling av hälso- och sjukvården (bilaga 1).3

Gemensam avsiktsförklaring

Genom detta avtal är parterna överens om att fördjupa och vidga sin samverkan inom området
medicin och hälsa. Ett gemensamt ansvar tas för att utveckla och stödja varandra i strategiskt viktiga
frågor såsom klinisk forskning och innovation, akademiska professionsutbildningar inriktade mot
hälso- och sjukvård, att säkra tillgång på kvalificerad personal i vården samt att utveckla både
bassjukvård och högspecialiserad vård i RÖL.

Universitetssjukvård
För att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning är parterna överens om att ORU ska
delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av hälso- och sjukvården som utformas
med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov. Denna verksamhet betecknas
universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet RÖL och ORU.

Avtalet syftar till en närmare reglering av hanteringen av ALF-medlen för läkarutbildningen och medicinsk
forskning, men också till att strukturera övriga sa marbetsfrågor av intresse för parterna.
2 Det ska dock betonas att ALF-medlen uteslutande är avsedda för verksamheter som bidrar till
läkarutbildningens kvalitet och kvalitetsutveckling.
3 ALF är en förkortning för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom ALF-avtalet regleras bland annat
statens ersättning för de kostnader som landstingen har i samband med utbildning av läkare och kliniskt
inriktad medicinsk forskning. Det centrala ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda
landsting/regioner och universitet.
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Mot ovan angivna bakgrund enas parterna om följande:
§1

Samverkansorganisation och uppdrag

Samverkan ska organiseras enligt det övergripande samverkansavtalet.

"Universitetssjukvårdskommitt&I (USK) ansvarar för att samverkan sker i enlighet med upprättade
avtal mellan RÖL och OU där det regionala ALF-avtalet (RALF) utgör det övergripande ramverket.
USKs huvuduppdrag är att på kort och lång sikt verka för att säkerställa universitetssjukvårdens
kompetensförsörjning, infrastruktur, processer och resultat. USK samordnar beslut om gemensamma
frågor som exempelvis årlig budget för ALF-medel och medel ställda till gemensam disposition,
tillämpning av ALF-avtal, klinisk forskning och utveckling samt universitetssjukvårdsenheter. Beslut
fattas enligt respektive organisations reglementen och delegationsordningar."
De övergripande målen för samverkan är:
— att utveckla en högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och
utbildning inom samverkansområdet där utbildningarna ska leda till hög studentnytta och
god anställningsbarhet,
att utveckla hälso- och sjukvården inom RÖL till högsta nationella och i vissa fall hög
internationell klass, samt
att ett övergripande befolkningsperspektiv och patientnytta på såväl kort som långsikt ska
vara vägledande för både kliniskt inriktad medicinsk forskning som utbildning och
utvecklingsarbete.
De resurser som parterna väljer att ställa till dessa områdens förfogande — såväl egna som
gemensamt disponerade medel — ska riktas genom aktiv prioritering i enlighet med gemensamma
strategier och vara tydligt identifierbara och därmed också uppföljningsbara. Parterna ska därför i
den egna verksamheten ta hänsyn till gemensamt fastslagna strategier och mål, som i sin tur ska utgå
från respektive parts egna visioner, mål och strategier.
ORU har det övergripande ansvaret för den utbildning som ges inom området medicin och hälsa och
ska tillse att utbildningen bedrivs i enlighet med fastställda utbildnings- och kursplaner samt att
studenterna efter genomförd utbildning uppnår de nationella och lokala examensmålen. För den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen som är förlagd till RÖL sker planering, genomförande och
kvalitetssäkring gemensamt av parterna. ORU och RÖL ansvarar gemensamt för den kliniska
forskningen. RÖL har det övergripande ansvaret för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård.
Inom ramen för dessa verksamheter finns det ett stort behov av samverkan.
Parterna ska var för sig organisera sin verksamhet för att underlätta en vidgad och fördjupad
samverkan och erbjuda insyn i varandras beslutsprocesser.
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§2
Universitetssjukvårdskommitt6i
Det åligger universitetssjukvårdskommittk att bereda gemensamma strategier enligt §1.
Universitetssjukvårdskommitten fattar överenskommelser i följande frågor:
1. hur samarbetsorganisationen på underordnade nivåer ska utformas (§ 2 i centralt ALF-avtal)
2. precisering av gemensamma visioner målsättningar och strategier för att förverkliga
målsättningarna gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården (§ 2 i centralt ALF-avtal)
3. hur och på vilka grunder enheter i universitetssjukvården utses, vilka dessa är samt hur
verksamheten för forskning, utbildning och utveckling ska organiseras, ledas och finansieras i
hälso- och sjukvården inom de enheter som utgör universitetssjukvård (§ 16 centralt ALFavtal). Universitetssjukvårdsenheterna utses med de nationella riktlinjerna som
utgångspunkt.
4. modell för fördelning av ALF-medel med utgångspunkt i kraven för läkarexamen,
gemensamma visioner och målsättningar (§ 16 1 centralt ALF-avtal)
5. prioritering och fördelning av ALF-medel (§ /6 i centralt ALF-avtal)
6. övriga resurser för vilka parterna är överens om att en gemensam prioritering ska ske (§ 2, §
11 och § 16! centralt ALF-avtal)
7. hur enheter som ska medverka i verksamhetsförlagd utbildning av läkare (§ 16 i centralt ALFavtal) samt övriga akademiska vårdutbildningar inom avtalsområdet utses samt
omfattningen och övergripande innehåll av den verksamhetsförlagda utbildningen vid dessa
enheter. Det gäller enheter såväl inom som utanför universitetssjukvården, inklusive enheter
i andra landsting
8. om fördelning av direkta kostnader och påslag för indirekta kostnader
9. andra frågor som anvisats av presidiegrupp
Gällande jävsregler ska beaktas. Beslut fattas enligt respektive organisations reglementen och
delegationsordningar.
§3

Universitetssjukvård

Universitetssjukhus har en central roll för dagens kliniska forskning och utbildning och år av stor
betydelse för universitetssjukvården enligt detta avtal.
Universitetssjukvårdens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och
utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.
Universitetssjukvården ska
fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet
bedriva utbildning av hög kvalitet
följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och
sjukvård
bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras
forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder
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förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården, och inom
relevanta frågor och verksamheter samverka med patienter och närstående, deras
företrädare, kommuner, civilsamhället samt näringslivet.
Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet,
sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling.
Universitetssjukvårdens karaktäristika enligt ovan ska genomsyra all offentligfinansierad hälso- och
sjukvård. Vissa enheter har särskilt uppdrag inom universitetssjukvården och benämns
universitetssjukvårdsenheter.
Universitetssjukvården vid dessa enheter ställer särskilda krav på organisationsutformning,
vetenskapligt ledarskap, infrastruktur och finansiering.
För ett optimalt utnyttjande av resurserna för forskning, utbildning och utveckling kan endast
begränsade delar av hälso- och sjukvården utgöra universitetssjukvårdsenheter. ORU och RÖL ska,
med högt ställda krav på kvalitet, komma överens om vilka organisatoriska enheter som ska utgöra
universitetssjukvårdsenheter.
§4

Prioritering och fördelning av ekonomiska resurser

Parterna är ense om vikten av att få en gemensam överblick över och genomlysning av de samlade
resurser som parterna disponerar och är därför överens om att synliggöra dessa resurser i
universitetssjukvårdskommitt&Det innebär dock inte att alla resurser som står organisationerna till
förfogande ska tillställas samverkansorganisationen för prioritering. Parterna kan dock med detta
transparenta förfarande ges förutsättningar för än mer noggranna analyser och gemensamma
diskussioner som ligger till grund för kommande ställningstaganden.
§5

Ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av ALF-ersättningen och andra
gemensamt prioriterade resurser

Uppföljning och redovisning av hur ALF-medlen för utbildning och forskning har använts ska ske i
enlighet med vad som anges i § 14 i det centrala ALF-avtalet. RÖL ska göra en ekonomisk och
verksamhetsinriktad redovisning av ALF-ersättningens användning fördelat på utbildning och
forskning. Av redovisningen ska framgå hur användningen av ALF-ersättningen fördelas på
lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. Redovisningen ska lämnas till ORU i sådan tid
att den kan ingå i universitetets årsredovisning.
§6

Samverkan med andra regioner

Om Universitetssjukvårdskommitt&I så anser kan avtal om samverkan på utbildnings- och
forskningsområdet träffas med annan region/vårdgivare i enlighet med § 13 i det centrala ALFavtalet. Detta regleras i sådant fall i ett särskilt hängavtal till detta avtal. ALF-ersättning för
verksamhet som omfattas av sådan samverkan förmedlas av RÖL.
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§7

Hantering av meningsskiljaktigheter

Om meningsskiljaktigheter uppkommer och inte kan lösas ska de hänföras till närmast högre nivå.

Kvarstående meningsskiljaktigheter löses av rektor vid ORU och regiondirektören inom RÖI i särskild
förhandling.
§8

Uppsägning av avtal

Avtalet upphör att gälla från det kalenderårsskifte som inträffar året efter att avtalet sagts upp av
någon part.
§9

Avtalets giltighet

Avtalet träder i kraft 2020-07-01 och ersätter därmed tidigare ingånget regionalt ALF-avtal.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.
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För Örebro universitet

För Region Örebro län

Johan SchnOrer
Rektor

/Andreas Svahn
Rgiotstvrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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