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Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera universitetssjukvård
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera
universitetssjukvården vid de landsting som omfattas av avtalet mellan
svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare,
klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).
Utvärderingen ska utgå från den verksamhet och de kännetecken för
universitetssjukvården som anges i 1 § i ALF-avtalet. I utvärderingen ska
självvärderingar av de regionala ledningsorganen och utvalda universitetssjukvårdsenheter ingå. Socialstyrelsen ska utse en expertpanel som ska
medverka i utvärderingsarbetet. Socialstyrelsen ska i utvärderingen föreslå en miniminivå som universitetssjukvården bör uppnå.
Vid genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med
Vetenskapsrådet. Socialstyrelsen ska samverka med Vetenskapsrådet
vad gäller insamling av data. Socialstyrelsen ska även genomföra sitt
arbete efter samråd med den nationella styrgruppen för ALF.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 mars 2018. Socialstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Med universitetssjukvård avses här den del av hälso- och sjukvården som
utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens
behov.
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ALF-avtalet reglerar statens och vissa landstings samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Enligt ALF-avtalet ska i syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling vart fjärde år en utvärdering av universitetssjukvården genomföras
med avseende på struktur, process och resultat i fråga om forskning, utbildning och utveckling. Den första utvärderingen ska inriktas främst på
struktur och process. Resultatet av utvärderingen ska få karaktär av
nationella jämförelser och bör tydliggöra högt ställda krav på universitetssjukvården i enlighet med avtalet.
Enligt ALF-avtalet ska en partsammansatt, nationell styrgrupp för ALF
tillsättas. Styrgruppen ska enligt avtalet lämna förslag på utformning och
genomförande av återkommande utvärderingar av universitetssjukvården. Enligt ALF-avtalet ska det i utvärderingen även fastslås en miniminivå som universitetssjukvården ska uppnå. Ett landsting som inte
uppnår miniminivån ska i samverkan med berört universitet åtgärda detta
inom en viss tid i enlighet med utvärderingens rekommendation. Om så
inte sker, får staten säga upp avtalet gentemot berört landsting.
Skälen för regeringens beslut

Som ett led i regeringens arbete med att implementera ALF-avtalet bör
Socialstyrelsen ges i uppdrag att med utgångspunkt i den nationella styrgruppens förslag utvärdera universitetssjukvården.
Parallellt ges också denna dag Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera
forskningens förutsättningar, kliniska betydelse och samhällsnytta.
Eftersom de båda utvärderingarna kommer att beröra liknande frågeställningar bör Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet samråda med
varandra samt samverka vad gäller datainsamling för att minska belastningen på uppgiftslämnarna.
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
David Lorentzon
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