2016-06-08

FoUU-samverkan

FoUU-kommittéernas uppdrag
Fastställt vid sammanträde i Ledningsgruppen KI-SLL den 8 juni 2016
Inledning
Samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI)
organiseras enligt det nya regionala ALF-avtalet mellan SLL och KI på tre nivåer:
ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande och verksamhetsnivå. På ledningsnivå finns
samverkansorganen Ledningsgruppen KI-SLL, Forskningsrådet och Utbildningsrådet. På sjukhusnivå/motsvarande finns FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå
FoUU-grupper.
FoUU-kommittén beslutar om strategisk användning av tilldelade resurser respektive
fördelning av resurser till verksamhetsnivån (klinik/motsvarande) och fullgör i övrigt
de uppdrag Ledningsgruppen KI-SLL beslutar om. FoUU-kommittéernas uppdrag är
enligt beslut i Ledningsgruppen KI-SLL följande.
FoUU-kommittéernas uppdrag
FoUU-kommittéerna ska
- verka för att forskning och utbildning får optimala förutsättningar,
- verka för att forskningens resultat kommer patienter till nytta och förbättrar
människors hälsa,
- besluta om dels strategisk användning av tilldelade resurser, dels fördelning
av resurser till FoUU-grupperna,
- avsätta ALF/FoUU-medel för finansiering av FoUU-infrastruktur på
sjukhuset/motsvarande,
- verka för att den verksamhetsintegrerade utbildningen genomförs i enlighet
med Utbildningsrådets riktlinjer,
- ge stöd åt och följa upp utvecklingsarbetet och etableringen av USV-enheter
inom sjukhuset/motsvarande med den uttalade målsättningen att
universitetssjukvårdens samtliga verksamheter ska nå hög kvalitet och bidra
till utveckling av hälso- och sjukvården,
- årligen lämna en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning av
tilldelade ALF/FoUU-resurser till Ledningsgruppen KI-SLL.
Uppdraget beskrivs närmare nedan.
Strategiska satsningar
FoUU-kommittéerna ska avsätta medel för strategisk användning. Det kan gälla
strategiska satsningar på sjukhusnivå såsom satsningar på infrastruktur,
rekryteringar, centrala lokalkostnader m.m. Dessa avsättningar ska vägas mot de
resurser som kommittéerna fördelar till FoUU-grupperna.
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Infrastruktur
FoUU-kommittéerna ska inom sin övergripande budgetram avsätta ALF/FoUUmedel för finansiering av FoUU-infrastruktur på sjukhuset/motsvarande. Det kan
gälla kostnader för lokaler, djurfaciliteter, imaging, biobankning, informatik,
utbildningsmiljöer och annan infrastruktur.
Resursfördelning för forskning till FoUU-grupperna
Huvuddelen av de resurser som fördelas till FoUU-kommittéerna ska tilldelas FoUUgrupperna inom USV-enheterna på sjukhuset/motsvarande. FoUU-kommittéerna
ansvarar för denna resursfördelning till FoUU-grupperna genom en transparent
fördelningsmodell samt att användningen sker i enlighet med de nationella och
regionala ALF-avtalen.
Resursfördelning för utbildning till FoUU-grupperna
FoUU-kommittéerna ska prioritera användningen av de ekonomiska resurser som
anvisas för utbildningsområdet. Medel ska avsättas på både på sjukhusnivån,
exempelvis till lärarmiljöer såsom KUA, KUM och KTC, och till verksamhetsnivån
(FoUU-grupperna). Kommittéerna ska även göra strategiska satsningar för att nå
pedagogisk förnyelse och excellens. FoUU-kommittéerna ska verka för att
verksamhetsintegrerad utbildning kan bedrivas på sjukhuset/motsvarande i enlighet
med Utbildningsrådets riktlinjer.
Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården
FoUU-kommittérna ska ge stöd åt och följa upp utvecklingsarbetet och etableringen
av USV-enheter inom sjukhuset/motsvarande med den uttalade målsättningen att
universitetssjukvårdens samtliga verksamheter ska nå hög kvalitet och bidra till
utveckling av hälso- och sjukvården. FoUU-kommittéerna ska bland annat verka för
att medarbetare får verksamhetsförlagd tid till sina forsknings- och utbildningsuppdrag.
Ambitionen är att forskningens resultat ska komma patienter till nytta genom en väl
utvecklad organisation och process för kunskapstillämpning och kunskapsspridning i
hälso- och sjukvården, och genom en effektiv innovationsprocess.
Uppföljning av verksamheten
FoUU-kommittéerna ska följa upp forskningens och utbildningens kvantitet och
kvalitet och de förutsättningar som erbjuds forskningen och den verksamhetsförlagda
utbildningen på respektive sjukhus/motsvarande. Kommittéerna ska även följa upp
den kliniska prövningsverksamheten.
FoUU-kommittéerna ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse med en
redovisning av den verksamhet inom forskning, utbildning och utveckling som
bedrivs med stöd av ALF/FoUU-medel på sjukhuset/motsvarande, om
förutsättningarna för denna verksamhet, samt hur tilldelade medel till FoUUkommittéerna använts. Verksamhetsberättelserna lämnas till Ledningsgruppen
KI-SLL senast den 15 februari varje år.
Därutöver sker uppföljning på annat sätt, exempelvis kommer en utvärdering av den
kliniska forskningens kvalitet och av universitetssjukvården att göras vart fjärde år på
nationell nivå.

