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Universitetssjukvård

Universitetssjukvårdens kärnverksamhet ska jämte hälso- och sjukvård vara 
klinisk forskning och utbildning liksom kunskapsutveckling-, tillämpning- och 
spridning, samt utveckling och innovation för hälso- och sjukvård.

▪ Universitetssjukhuset är fundamentet i universitetssjukvården men även läns-, länsdelssjukhusen 
och primärvården är viktiga komponenter. Även stödinfrastruktur, samverkansstrukturer, 
utbildnings- och utvecklingsmiljöer och innovationssystemet utgör delar av 
universitetssjukvården.  

▪ Sedan 2015 finns kriterier för vad som utgör universitetssjukvård. Dessa uttrycks i det s k ALF-
avtalet mellan svenska staten, universiteten och regionerna. 

▪ Universitetssjukvård handlar om att säkerställa en relevant och högkvalitativ hälso- och sjukvård.



ALF AVTALET 

"Avtal mellan svenska staten och vissa regioner  om 

samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk 
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården"



Vad innebär ALF-avtalet?
ALF-avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel regionerna ska få 
för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla 
hälso- och sjukvården.

Ersättningen är uppdelad i två delar: ALF-ersättning för klinisk forskning och 
ALF-ersättning för utbildning av läkare. Det är Utbildningsdepartementet som 
betalar ut medlen.

I ALF-avtalet står att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska 
fördelas på basis av forskningens kvalitet. Fördelningen av medlen utgår från 
Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som 
bedrivs i ALF-regionerna och den resursfördelningsmodell som den nationella 
styrgruppen för ALF har tagit fram.

ALF-avtaletPdf, 487.6 kB. (Pdf, 487.6 kB)
Modell för resursfördelning
Statistik över utbetalade belopp och redovisade kostnader för ALF mellan 
2009–2019

ALF-region Region Universitet

Stockholm Region Stockholm Karolinska institutet

Västra Götaland Västra 
Götalandsregionen

Göteborgs 
universitet

Skåne Region Skåne Lunds universitet

Uppsala Region Uppsala Uppsala universitet

Västerbotten Region Västerbotten Umeå universitet

Östergötland Region Östergötland Linköpings 
universitet

Örebro (från och 
med 2015)

Region Örebro län Örebro universitet

NUS- Universitetssjukvårdens uppdrag
ALF- Avtal om läkarutbildning och Forskning

Avtalet omfattar sju regioner

ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan regionerna och de universitet som 
har en medicinsk fakultet. Regionen och universitetet bildar ett gemensamt 
ledningsorgan för frågor som rör klinisk forskning och läkarutbildning. Tillsammans har 
de ett gemensamt ansvar för klinisk forskning i regionen och bildar en ALF-region.

https://www.vr.se/download/18.4b28ce98173a79cdd7d26e/1598001661558/ALF-avtal%202015.pdf
https://www.vr.se/uppdrag/klinisk-forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/utvardering-av-forskningens-kvalitet-i-alf-regionerna.html#Modellforresursfordelning
https://www.vr.se/uppdrag/klinisk-forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-ersattningen.html
https://www.vr.se/uppdrag/klinisk-forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-ersattningen.html


NUS- Universitetssjukvårdens uppdrag
Universitetssjukvårdsenhet (USVE) 

Granskas av Socialstyrelsen

Forskning 

Ledning och organisation Vid varje USV-enhet ska:

a) Minst en person med docentkompetens ha en förenad eller adjungerad 
anställning vid berört universitet. 

b) En forsknings- och utbildningsansvarig person med minst docentkompetens 
med anknytning till berört universitet (förenad eller adjungerad anställning) sitta 
med i enhetens ledningsgrupp. 

c) Forskarutbildning och docentmeritering tillmätas betydelse vid rekrytering och 
tjänstetillsättning. 

d) Forskarutbildad personal finnas inom – för enhetens kliniska verksamhet –
relevanta personalgrupper. 

e) Forskningstid schemaläggas för forskarutbildad personal inom – för enhetens 
kliniska verksamhet – relevanta personalgrupper. 

Vid varje USV-enhet ska: 

a) Minst en kliniskt verksam anställd vara registrerad doktorand. 

b) b) Minst ett halvtidsseminarium eller disputation hållas under en 
fyraårsperiod. 3 

Vetenskaplig produktion Vid varje USV-enhet ska: a) En kontinuerlig 
vetenskaplig produktion finnas/redovisas. b) Externa medel för forskning 
erhållna i nationell eller internationell konkurrens redovisas.

Utbildning 

Vid varje USV-enhet ska: 

a)Utbildningsinsatser för och/eller handledning av läkarstuderande 
tillhandahållas. 

b) Alla personer som deltar i utbildningsinsatserna ha erforderlig pedagogisk 
utbildning enligt universitetets direktiv för pedagogisk handledarutbildning.



NUS- Universitetssjukvårdens uppdrag
Universitetssjukvårdsenhet (USVE)

Granskas av Socialstyrelsen

Sjukvårdsutveckling

Varje USV-enhet ska: 

a) Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård. 

b) Svara för kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och 
sjukvårdens utveckling. 

c) Överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande 
utvärdera etablerade och nya metoder. 

d) Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och 
sjukvården. 

e) Årligen kunna redovisa allt utvecklingsarbete inom enheten som är relevant 
för landstinget/regionen. 

f) Redogöra för rapportering till nationella och internationella kvalitetsregister. 

g) Kunna redovisa hur och i vilken omfattning personalen deltagit i:

i) regionala, nationella och internationella vetenskapliga 
möten med egen vetenskaplig presentation, 

ii) utarbetande av regionala, nationella och internationella 
riktlinjer (även läkemedelskommittéer), 

iii) regionala, nationella och/eller internationella kliniska 
studier (dvs. forskning som avser människor enligt 
etikprövningslagen) 

iv) fort- eller vidareutbildning (för all specialutbildad 
personal). 

Infrastruktur 

Varje USV ska:

a) Tillhandahålla lokaler och basal utrustning som möjliggör klinisk forskning och 
utbildning.

b) Ge tillgång till – för verksamheten – relevant forskningsinfrastruktur och 
kliniskt material, t.ex. biobanker och kvalitetsregister, core facilities, 
rådgivningsfunktioner inkl. biostatistik och epidemiologi, regional stödfunktion 
för kliniska studier, samverkansstrukturer för företag, innovationssystem samt 
utbildningsmiljöer för klinisk färdighetsträning.

c) Samverka med akademi och andra landsting för att genomföra kliniska 
studier.

d) Tillgodose att patienterna tillfrågas om att delta i kliniska studier eller att 
spara biobanksprover (med tillhörande personuppgifter) för forskning.





Regionaliserad läkarutbildning

• Start Januari 2011 

• Termin 6-11 kan utbildningen göras regionalt

• 60 studenter/ år gör sin utbildning (Termin 6-11) 

• Sunderbyn, Region Norrbotten

• Sundsvall, Region Västernorrland 

• Östersund, Region Jämtland Härjedalen

• Examineras 200 läkare/år i Norra regionen

• Andelen som stannar i norr har fördubblats sedan 
regionaliserade läkarutbildning startade (idag 
över 50%)
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Enheten för 
Utbildning och 

kunskapsutveckling

Innovation och 
forskningsanslag 

Registercentrum 
Norr 

Kliniskt 
Forskningscentrum

Regionalt 
Cancercentrum 

FoUI-direktör

Beatrice Melin

FoUI-staben

FoUI-chef Göran Larsson

Universitets-
sjukvårdsstrateg

Ulrica Bergström

Hälso- och 
sjukvårdsdirektör

Brita Winsa

FamiljemedicinGlesbygdsmedicins
kt centrum 

• Forskning
• Innovation

• AT/BT/ST
• VIL
• PTP
• KTC
• Med. Bibl.
• Proffessionsutv.
• FoU kansli (ALF)

• Kvalitetsregister
• Kliniskt 

forsknings-stöd
• Utbildning
• Kunskapsstyrning
• HTA

• Implementera 
Nationella 
cancerstrategin

• Kvalitetsregister

• Stödverksamhet 
Forskning och 
Innovation

• Primärvårdens 
USVE

• Klinisk 
forskning

• Utbildning

• KFC 
Prövningsenhet

• Regulatoriskt 
stöd

• Utbildning
• Forum Norr 

Samverkan lokalt/regionalt/nationellt/internationellt



Några fakta december 2022
• 2 behöriga sökande på universitets- ST 

tjänster

• Centrala- ALF medel antal sökande 

142        57 (2012-2022)





https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/





Här finns Brita W.



Att ta hänsyn till..
• Utbildningsuppdraget

• Säkerställa utbildningsplatser i den dagliga vården

• Forskningsuppdraget 

• Utan akademisk meritering har vi inga lärare

• Klinisk forskning måste vara meriterande i Region Västerbotten

• Regional sjukvårdsuppdrag

• Hur säkerställer vi kompetens, vårdplatser och operationsutrymmen för 
detta?



Riksuppdrag
Nationell högspecialiserad vård
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-
hogspecialiserad-vard/

Nationell högspecialiserad vård är vård som är 
komplex eller sällan förekommande och som 
får bedrivas vid som mest fem enheter i 
landet. Syftet med koncentration av denna 
vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla 
kompetens i hela det multidisciplinära teamet, 
ha möjlighet att utveckla och hålla en god 
kvalitet på vården utan att tillgängligheten 
begränsas

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/






Strategiska prioriterings principer

Urvalskriterier

➢Samlad patientnytta

➢Närliggande patientgrupper

➢Geografisk fördelning

➢Transporter av patienter

➢Akutsjukvården

➢Universitetssjukvården

➢Forskning och utbildning 



Varför är det här viktigt för Norra regionens invånare

Norra Regionen

• Hur kan vi hjälpas åt i att säkra 
vården för Norrlands invånare

• Viktigt att visa en enighet

• Samarbeten för att minimera 
undanträngningseffekt

Universitet, Forskning och Utbildning

• Hur stärka forskningsmiljö och 
grupper associerade till NHV 
områden?

• Vi är få och måste hjälpas åt för 
att säkerställa:

• Universitetssjukhus i Norra 
regionen

• Säkerställa universitetsutbildning 
och forskning inom Hälso- och 
sjukvård





Befintliga tillstånd Norrlands Universitetssjukhus



Befintliga tillstånd Norrlands Universitetssjukhus



Tillståndsområden under uppstart Norrlands Universitetssjukhus



Frågor?
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