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Granskning av Samverkan mellan Region Skåne och
Lunds universitet
- Rapport nr 9 – 2021
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig samverkan
med Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och
sjukvården.
Vidare görs bedömningen att samverkan i huvudsak fungerar
tillfredsställande på strategisk respektive operativ nivå men att dialog,
kommunikation och förankring mellan nivåerna behöver utvecklas.
Bedömning görs även att ansvariga nämnder inte säkerställt en tillräcklig
uppföljning av avtalen och att åtgärder kan vidtas i de fall samverkan inte
fungerar. Det saknas ett systematiskt arbete med intern kontroll som
innehåller kontrollmoment för att säkerställa efterlevnad av avtal,
kontinuerlig uppföljning och återrapportering.
I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden. I bilaga anges också instruktioner för
yttrande samt svarsformulär.
Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2021-11-24 och
beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden samt för kännedom och beaktande till
personalnämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade
åtgärder ska lämnas senast 2022-03-17.
För revisorskollegiet
Louise Rehn Winsborg
Ordförande
George Smidlund
Revisionsdirektör
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Bilaga

Revisorernas rekommendationer
Rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:
•

•
•
•
•
•
•
•

Region Skåne

Stärka den politiska uppföljningen av Region Skånes samverkan
med Lunds universitet och i samverkan med personalnämnden
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen,
personalnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
samverkan.
Utveckla ett systematiskt arbete med intern kontroll som omfattar
kontrollmoment för att säkerställa efterlevnad av avtal, kontinuerlig
uppföljning och återrapportering.
Utarbeta regionövergripande riktlinjer för uppföljning av
handledarkompetensen för samtliga yrkeskategorier som berörs av
samverkan.
I samverkan med Lunds universitet uppdatera och tillämpa befintliga
bilagor till ramavtalet för VFU.
I samverkan med Lunds universitet säkerställa jämlik representation
i ALF:s samverkansgrupper samt att renodla och tydliggöra de VFUrelaterade gruppernas ansvarsområden.
Vidta åtgärder för en bättre dialog mellan samverkansorganen och
verksamheterna för att säkerställa förankring och implementering av
beslut som tas i ALF- och VFU-avtalens samverkansgrupper.
Fullfölja arbetet med åtgärder med anledning av genomlysningen av
kostnader för samverkan enligt ALF-avtalet.
Genomföra en genomlysning av VFU-placeringarnas faktiska
kostnader tillsammans med Lunds universitet.

Anvisningar för yttrande
•

Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits
eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.

•

Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer
som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.

•

Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när
åtgärderna genomförs.

•

Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur
åtgärderna genomförs.

•

Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka
funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag
att arbeta med åtgärderna.

•

Om styrelsen/nämnden inte planerar att vida några åtgärder,
motivera varför.

•

Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta
revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas
rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta
kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och
nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Region Skåne

Svarsformulär för regionstyrelsen
Stärka den politiska uppföljningen av Region Skånes samverkan med Lunds universitet
och i samverkan med personalnämnden tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
regionstyrelsen, personalnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
samverkan.
Regionstyrelsens svar:

Utveckla ett systematiskt arbete med intern kontroll som omfattar kontrollmoment för att
säkerställa efterlevnad av avtal, kontinuerlig uppföljning och återrapportering.
Regionstyrelsens svar:

Utarbeta regionövergripande riktlinjer för uppföljning av handledarkompetensen för
samtliga yrkeskategorier som berörs av samverkan.
Regionstyrelsens svar:

I samverkan med Lunds universitet uppdatera och tillämpa befintliga bilagor till
ramavtalet för VFU.
Regionstyrelsens svar:

I samverkan med Lunds universitet säkerställa jämlik representation i ALF:s
samverkansgrupper samt att renodla och tydliggöra de VFU-relaterade gruppernas
ansvarsområden.
Regionstyrelsens svar:

Vidta åtgärder för en bättre dialog mellan samverkansorganen och verksamheterna för
att säkerställa förankring och implementering av beslut som tas i ALF- och VFUavtalens samverkansgrupper.
Regionstyrelsens svar:

Fullfölja arbetet med åtgärder med anledning av genomlysningen av kostnader för
samverkan enligt ALF-avtalet.
Regionstyrelsens svar:

Genomföra en genomlysning av VFU-placeringarnas faktiska kostnader tillsammans
med Lunds universitet.
Regionstyrelsens svar:

Region Skåne

Övriga kommentarer:
Regionstyrelsens svar:

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden
Stärka den politiska uppföljningen av Region Skånes samverkan med Lunds universitet
och i samverkan med personalnämnden tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
regionstyrelsen, personalnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
samverkan.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Utveckla ett systematiskt arbete med intern kontroll som omfattar kontrollmoment för att
säkerställa efterlevnad av avtal, kontinuerlig uppföljning och återrapportering.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Utarbeta regionövergripande riktlinjer för uppföljning av handledarkompetensen för
samtliga yrkeskategorier som berörs av samverkan.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

I samverkan med Lunds universitet uppdatera och tillämpa befintliga bilagor till
ramavtalet för VFU.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

I samverkan med Lunds universitet säkerställa jämlik representation i ALF:s
samverkansgrupper samt att renodla och tydliggöra de VFU-relaterade gruppernas
ansvarsområden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Vidta åtgärder för en bättre dialog mellan samverkansorganen och verksamheterna för
att säkerställa förankring och implementering av beslut som tas i ALF- och VFUavtalens samverkansgrupper.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Fullfölja arbetet med åtgärder med anledning av genomlysningen av kostnader för
samverkan enligt ALF-avtalet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Region Skåne

Genomföra en genomlysning av VFU-placeringarnas faktiska kostnader tillsammans
med Lunds universitet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Övriga kommentarer:
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Region Skåne

