Bilaga 2 till Regionalt avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne om samarbete om grundutbildning
av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso-och sjukvården

Samverkansorganisation mellan Lunds universitet och Region Skåne i enlighet
med nationella ALF-avtalets § 2 samt § 16 punkt 3
ALF-ledningsgrupp

Ledningsgruppens uppdrag utgår från det regionala ALF-avtalet. Detta innebär att samverkan ska
bygga på samråd mellan parterna. ALF-ledningsgrupp är det samverkansorgan som hanterar ALFavtalet. Övergripande strategiska frågor inom ramen för det nationella ALF-avtalet behandlas i
ALF-ledningsgrupp. Till detta finns två beredningsgrupper, en för grundutbildnings- samt en för
forskningsfrågor. Samtliga ärenden inom ramen för ALF-avtalet ska beredas i berörd
beredningsgrupp. Beslut i ärenden fattas antingen i ALF-ledningsgrupp i enlighet med respektive
parts regelverk, beroende på ärendekategori.

Region Skånes forskningschef och den av Medicinska fakultetens vid Lunds universitet dekanus
utsedda person(er) med ansvar för ALF-frågor avseende såväl forskning som utbildning samråder i
löpande frågor av operativ karaktär inom ramen för ALF-samarbetet.

Ordförandeskap
Ordförandeskapet i ALF-ledningsgrupp ska årsvis växla mellan dekanus för Medicinska fakulteten
vid Lunds universitet, och Region Skånes forskningschef.
Arbetsgrupper
ALF ledningsgrupp kan vid behov gemensamt besluta om uppdrag och tillsätta specifika
arbetsgrupper för att utföra utredningar eller framtagande av beslutsunderlag som inte bereds
direkt av ALF ledningsgrupps beredningsorgan.
Sammansättning

Lunds universitet
Dekanus, medicinska fakulteten
Prodekanus, medicinska fakulteten
Vicedekaner, medicinska fakulteten
En representant, universitetsledningen
Studeranderepresentant, medicinska föreningen

Beredningsgrupper

Region Skåne
Forskningschef
Två representanter, SUS
En representant, Sund
En representant, Kryh
En representant, Medicinsk service

Beredningsgrupper är GU-beredningsgrupp resp. FO-beredningsgrupp. Minnesanteckningar ska
föras vid mötena och biläggas handlingarna till ALF ledningsgrupp. Grupperna har följande uppgift
och sammansättning:

GU-beredningsgrupp
Gruppen ansvarar för beredning av övergripande utbildningsfrågor inom utbildningar som
omfattas av ALF-avtalet, främst läkarutbildningen. Utbildningsfrågor som hanteras i
beredningsgruppen ska vara av gemensamt intresse för parterna med utgångspunkt i det regionala
ALF-avtalet.
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Sammansättning
Lunds universitet
Vicedekanus, ansvarig utbildn, medicinska fakulteten
Programdirektör, läkarutbildn, medicinska fakulteten
Ordförande NBMFU, medicinska fakulteten
Utbildningsekonom, medicinska fakulteten
Studeranderepresentant, Med. föreningen

Region Skåne
Forskningschef
Läkarutbildningschef, SUS
Läkarutbildningsansvarig, Sund
FoU-ekonom, SUS

FO-beredningsgrupp
Gruppen ansvarar för beredning av frågor som avser ALF-medel för forskning. Detta avser
upprättande av prioriteringsgrupper, ansökningsförfaranden och framtagandet av den årliga
finansieringsplanen. Därtill hanterar FO-beredningsgrupp operativa frågor inom ramen för den
årligt upprättade finansieringsplanen.
Sammansättning

Lunds universitet
Vicedekanus, ansv ALF-frågor, medicinska fakulteten
Ekonomichef, medicinska fakulteten
ALF-ekonom, medicinska fakulteten

Region Skåne
Forskningschef
ALF-tjänsteman
FoU-ekonom, SUS

Andra övergripande strukturer för samverkan mellan parterna avseende
medicinsk forskning, utbildning och utveckling.
LUMARS

LUMARS utgör ett samarbetsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne, Lunds
universitet, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Som högsta gemensamma organ så ska
LUMARS ytterst uppnå samstämmighet i ALF frågor som inte kunnat lösas varefter Rektor och
Regiondirektör tar beslut. Ordförandeskapet i LUMARS ska årsvis växlas mellan rektor för Lunds
universitet och regiondirektören.
Sammansättning

Lunds universitet
Rektor
Dekanus, medicinska fakulteten
Prodekanus, medicinska fakulteten
Representant universitetsledningen
Rektor, Malmö högskola
Kanslichef, medicinska fakulteten

Region Skåne
Regiondirektören
Forskningschef
Forskningschef SUS
Näringslivschef
HR-direktör

Ramavtal VFU

Ett särskilt ramavtal finns mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i
Kristianstad och Region Skåne. Detta reglerar hanteringen av verksamhetsförlagd
utbildning, VFU, för de sk medellånga vårdutbildningarna. En särskild grupp har bildats för
att hantera frågor kring detta.
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Gruppen har följande sammansättning:
HR-direktör, Region Skåne
HR-strateg, kompetensförsörjning, Region Skåne
Dekanus/prefekt, medicinska fakulteten, Lunds universitet
Prefekt, institutionen för psykologi, samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Prefekt, socialhögskolan, samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Dekan, fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola
Vicerektor, Högskolan i Kristianstad

Infrastruktur

Mellan parterna finns en väl utvecklad samverkan om infrastruktur som är av betydelse för
medicinsk forskning, utbildning och utveckling. Detta gäller bl. a biobanker, IT, biblioteksresurser
och lokaler. Samverkan är i en del fall reglerade genom avtal, t. ex biobanker, medan samverkan i
andra fall regleras av ett gemensamt uppdrag av parterna till en grupp med en specifik uppgift att
lösa.

