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REVISIONSKONTORET
SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGSRAPPORT
SAMVERKAN MELLAN REGION SKÅNE OCH LUNDS UNIVERSITET
UPPDRAG OCH SYFTE
På uppdrag av Region Skånes revisorer har
KPMG AB genomfört en granskning
avseende samverkan om utbildning och
forskning inom hälso- och sjukvården mellan
Region Skåne och Lunds universitet. Syftet
med granskningen som avser Region Skåne
är att bedöma om regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden har säkerställt en
ändamålsenlig samverkan med Lunds
universitet om utbildning och forskning inom
hälso- och sjukvården.
RESULTAT AV GRANSKNINGEN
Den sammanfattande bedömningen utifrån
granskningens syfte 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
mellan Region Skåne och Lunds universitet i
huvudsak sker i enlighet med nationellt och
regionalt avtal om läkarutbildning och
forskning (ALF)
och ramavtalet för
verksamhetsförlagd
utbildning
(VFU).
Bedömning görs också att samverkan i
huvudsak fungerar tillfredsställande på
strategisk respektive operativ nivå men att
dialog, kommunikation och förankring mellan
nivåerna behöver utvecklas. Därtill görs
bedömningen bedömer att Region Skåne i
samverkan med Lunds universitetet bör se
över och säkerställa en jämlik representation
inom ALF:s olika samverkansorgan samt att
de
VFU-relaterade
gruppernas
ansvarsområden renodlas och tydliggörs.
Samtidigt bedöms ansvariga nämnder inte
har 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.
Det saknas en tillräcklig uppföljning på politisk
nivå av samverkan mellan Region Skåne och
Lunds universitet avseende ALF och VFU.
Utifrån
granskningsresultatet
rekommenderas regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden följande:
•

•

•

•
•

•

stärka den politiska uppföljningen av
regionens 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 universitetet
uppdatera och tillämpa befintliga
bilagor till ramavtalet för VFU.
i samverkan med universitetet
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 VFUavtalens samverkansgrupper.
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•

•

fullfölja arbetet med åtgärder med
anledning av genomlysningen av
kostnader för samverkan enligt ALFavtalet.
genomföra en genomlysning av VFUplaceringarnas faktiska kostnader
tillsammans med Lunds universitet.
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