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• Nationellt ALF-avtal 2014-09-11
– Staten och sju universitetslandsting

• Regionalt ALF-avtal 2015-03-24
– Linköpings universitet och Region Östergötland

• Anknytningsavtal till RALF 2017-03-23
– LiU/RÖ med Region Jönköpings län och 

Landstinget Kalmar län



ALF-avtalet
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”Det regionala samarbetet ska bygga på gemensamt
utarbetade visioner och målsättningar för den 
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare, 
klinisk forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvården. 
Landsting och universitet som anges i 16 § ska 
gemensamt utveckla strategier för att förverkliga 
målsättningarna”



Mål och strategier för universitetssjukvården i SÖSR 
Antagna hos samtliga huvudmän jan-feb 2019 

Målbild 2025 – elevator pitch

• Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings-
och utbildningsmiljö
– Gemensamt system för vårddata och forskningsdata

• Hälso- och sjukvården i SÖSR fortsatt nationellt ledande i kvalitetsutvärderingar 
och lever upp till sjukvårdsregionens patientlöften 

– Med andra ord: i världsklass

• Internationellt slagkraftig klinisk och translationell forskning 
– Ledord: Mötet mellan människa och teknik och samhällsnytta

• Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning, från grundutbildning till 
specialistkompetens och docentur
– Världsledande i utvecklingen inom interprofessionellt lärande
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Målbild 2025
– SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och 

forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande 
av data för patienternas bästa 

Åtgärder till 2021

– En oerhört väsentlig åtgärd för utveckling och forskning där SÖSR kan 
vara föregångare

– RD och universitetsdirektör behöver tillsätta arbetsgrupper med tydliga 
uppdrag att klargöra juridiken, skapa likvärdiga processer och regler, 
införa samordnade termer och begrepp (via eSPiR), samt undanröja 
tekniska hinder för att möjliggöra detta gemensamma system.

Gemensamt system för vårddata och forskningsdata är 
etablerat inom SÖSR
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• Universitetssjukhuset är SÖSR:s gemensamma nav för högspecialiserad 
vård, där varje enhet inom SÖSR har ett specificerat uppdrag
– Målbild 2025: Ett starkt US som gör internationellt avtryck utgör nav, 

huvudstudieorterna har tydliga specialistvårdsuppdrag och alla enheter ett 
specificerat uppdrag

– Åtgärder till 2021: Samordnad nivåstrukturering för hälso- och sjukvård och 
forskning genomförs genom identifiering av områden där vi är starka både 
kliniskt och forskningsmässigt. Detta för att kunna vara nationellt och 
internationellt drivande och/eller ha stor samhällsnytta

• Regionala medicinska programområdena (RMPO) är pådrivande i 
kunskapsstyrning genom andras och egen forskning

– Målbild 2025: Via RMPO, med tydlig universitetsrepresentation och 
patientmedverkan, tar USVE ansvar för kunskapsstyrning inom respektive 
specialitet och faciliterar vårdkedjegenomgående forskningsprojekt

– Åtgärder till 2021: Alla RMPO ska ha tydlig universitetsrepresentation och 
ingående USVE tar ansvar för att driva kunskapsstyrning via egen och andras 
forskning 

Hälso- och sjukvårdsutveckling
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Målbild 2025
– Vi har ett akademiskt ledarskap i hälso- och sjukvården, en tillräcklig kritisk massa 

av forskare vid varje USVE, och en sammankopplad regions- och LiU-organisation

Åtgärder till 2021
– Sedan 2018 finns ett uttalat uppdrag från HSN att USVE skall bedriva klinisk 

forskning och utbildning av hög kvalitet. HSN och RD behöver införa rutiner för 
tydlig uppföljning av detta uppdrag

– Akademiskt ledarskap inom USVE stimuleras – VC-uppdrag tre tydliga ben 
– Tydliga riktlinjer för implementering av ALF- och LFoU-resurser på USVE
– USVE har en tydlig plan för långsiktig kritisk massa av forskare inom relevanta 

professioner
– Förenade anställningar införda för alla legitimerade vårdyrken

– Genom ett gemensamt RALF-avtal blir SÖSR:s nära samverkan med LiU bas för 
excellent medicinsk forskning och utbildning. Detta stimuleras ytterligare genom 
bättre organisatorisk samklang LiU-USVE på alla nivåer

Starka och stabila universitetssjukvårdsenheter på alla 
huvudstudieorterna inom SÖSR – med Universitetssjukhuset som nav
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– Målbild 2025: Lärosätena och huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett 
tydliggjort gemensamt ansvar för utbildning inom vårdprofessionerna, från 
studiestart till specialist- och docentkompetens

– Åtgärder till 2021: En ny organisation med tydliggjort gemensamt ansvar för 
lärosäten och regioner/landsting för utbildning och karriärutveckling från studiestart 
till specialist och docent implementeras

– Målbild 2025: SÖSR är först med att ha infört individualiserad 
specialistsjuksköterskeutbildning 

– Åtgärder till 2021: Efter förslag från en arbetsgrupp från lärosäten och SÖSR 
införs en målstyrd specialistutbildningsanställning för sjuksköterskor – optimerad 
utifrån både individens och verksamhetens behov

– Målbild 2025: Decentraliserad läkarutbildning i SÖSR är rankad som Sveriges 
bästa läkarutbildning

– Åtgärder till 2021: Decentraliserad läkarutbildning är fullt sjösatt med hög och 
likvärdig kvalitet på de fyra huvudstudieorterna

SÖSR är Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning



Ny läkarutbildning 

Ny sexårig läkarutbildning som är legitimationsgrundande – start HT 2021

Klinisk bastjänstgöring för läkare som en första del av ST.

Socialstyrelsen ska utarbeta en separat föreskrift för tjänstgöringen som benämns 
bastjänstgöring (BT). Alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsland ska genomgå 
BT. 

Kompetens enligt målbeskrivningen för BT ska uppnås innan läkare kan gå vidare i 
sin specialisering. 



Studenter i decentraliserad utbildning 

1
1

Ort Stud per 
termin

Procentuell 
andel

Stud totalt

Linköping  -
Motala -
Västervik

34 31% 170

Kalmar 20 19% 100

Norrköping 24 22% 120

Jönköping 30 28% 150

TOTAL 108 100 540
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• Studenterna mycket nöjda med den kliniska undervisningen och VFU

• Studentuppdrag IKT – otacksamt jobbigt uppdrag. Behov av ständigt 
teknikerstöd.

• Lokaler för distansföreläsning /IKT – processen igång, men allt ännu ej klart för 
hösten (Nrkpg o Lkpg)

• Uppdatering anställningar förenade + adjungerade – bra personer rekryterade 

• Uppdatering digitala examinationer – håller tummarna idag

• Lokaler – bokning, utrustning mm – fungerat utan komplikationer

• Avtal: IKT - klart ;  KTC/Clinicum – i princip klart

• Simulering /färdighetsträning – varit lyckat och uppskattat

• Studentstöd – studievägledare, funktionsvariation – bra rutiner, alla nöjda

• IPL – planering fortlöper utan komplikationer

• Administrativa resurser/studieortsadministratörer – fungerat bra

• Trångt på vissa kliniker pga dubbla curricula i omläggningen. Stort TACK för all
ert stöd i detta arbete!

Hur har det gått första terminen?



www.liu.se


