
Avtalet för hur staten ersätter
landsting för grundutbildning
och forskning vid universitets-
sjukhusen är föråldrat. Ändå har
landsting och universitet lyckats
hitta fungerande lösningar när
medlen fördelas.

Den aspekten väger tungt när
det nya avtalet, det så kallade
ALF-avtalet, ska utarbetas.

❙ ❙ På uppdrag av Utbildningsdeparte-
mentet har Bengt Norrving, administra-
tiv direktör vid Karolinska institutet i
Solna, under cirka ett år utrett hur de nu-
varande ALF-medlen fördelats och an-
vänts (ALF är statens ersättning till sjuk-
vårdshuvudmännen för grundutbildning
och forskning vid universitetssjukhu-
sen). Bengt Norrving blir även Utbild-
ningsdepartementets förhandlare då det
nya ALF-avtalet ska förhandlas fram.

Gamla bestämmelser
Till kommande årsskifte hoppas Bengt
Norrving att det ska finnas ett utkast till
avtal, förankrat i de sex regioner där det
finns en medicinsk fakultet. Efter att ha
utrett hur ALF fungerat i praktiken anser
han att det nu är viktigt att ta tillvara de
regionala parternas förmåga till ett bra
samarbete.

– Ett stort problem med det centrala
ALF-avtalet är att det innehåller ett antal
bestämmelser som idag blivit obsoleta.
Det kom till vid en tid då styrsystemen
för såväl universitet som hälso- och
sjukvård såg annorlunda ut än dagens,
säger Bengt Norrving.

– På ett sätt var det centrala avtalet
dock klart framåtsyftande: att regionala
avtal skulle komplettera det centrala.
Det är slående hur universitet och lands-
ting lyckats hitta former för långtgående
samarbete på regional nivå utan att stö-

ras för mycket av det centrala avtalets
otidsenliga bestämmelser. 

Förutom det långtgående regionala
samarbetet är den sammanlagda sum-
man till grundutbildning och forskning
något som förvånade Bengt Norrving då
han utredde ALF. För 2001, som fram-
för allt varit det år utredningen koncen-
trats på, hamnade den totala summan på
närmare 5 miljarder kronor. 

Av dessa bestod närmare 1,6 miljar-
der av ALF-medel, 1,3 miljarder var det
de sex aktuella landstingen själva tillför-
de genom FoU-medel för liknande ända-
mål, och 1,7 miljarder var externa forsk-
ningsanslag till forskning på universi-
tetssjukhusen. Dessutom gick en del av
högskoleanslagen till utbildning och
forskning på sjukhusen. 

Stora skillnader i tilldelning
Men Bengt Norrvings utredning visar
också att det finns stora skillnader i
ALF-tilldelning mellan de olika utbild-
ningsorterna, vilka inte kan förklaras
med skillnader i omfattningen på forsk-
ning och utbildning. Stockholm fick 29
procent av de totala ALF-medlen, Väst-
ra Götaland 21 procent och Skåne 20
procent, medan Uppsala bara fick 12
procent, Västerbotten 10 procent och
Östergötland 8 procent. 

– Skulle man bara se till fördelning
som utgår från omfattning på utbildning
och forskning borde åtminstone både
Östergötland och Västerbotten få en
större andel, säger Bengt Norrving. 

– Men för dessa landsting tror jag det
har historiska orsaker; det handlar om
ganska unga universitetsorter, och för att
över huvud taget få en medicinsk fakul-
tet var de respektive landstingen tvung-
na att redan från början bidra med stora
ekonomiska resurser.

Utredningen visar även att det finns

stora skillnader i hur ALF-medlen förde-
las mellan olika verksamheter. Grundut-
bildningens andel varierar från 15 pro-
cent av regionens tilldelade medel till 44
procent. Bengt Norrving tror att en för-
klaring till variationerna är skillnaderna
i storleken på ALF-medlen.

Inför det kommande ALF-avtalet
kommer den redan beslutade utredning-
en om den högspecialiserade vården att
få stor betydelse, tror Bengt Norrving.

– Att den utredningen kommit till
stånd innebär att arbetet med ett nytt
ALF-avtal har bättre förutsättningar än
någonsin. Det innebär att Socialdeparte-
mentet, som ligger bakom den utred-
ningen, kan gå hand i hand med Utbild-
ningsdepartementet, som ansvarar för
ALF, säger Bengt Norrving.

Fördelningsfrågan mellan regionerna
Det nya avtalet måste kunna hantera för-
delningsfrågan mellan utbildningsregio-
ner på ett bättre sätt än dagens avtal, an-
ser Bengt Norrving. Det måste även in-
nehålla mekanismer som kan hantera lö-
pande förändringar ifråga om exempel-
vis grundutbildningens omfattning. 

Det nya ALF-avtalet ska gälla från
och med årsskiftet 2003/2004.
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Nytt centralt avtal för ALF-medel klart till nästa årsskifte

Stora skillnader när staten
ersätter landsting för forskning

Bengt Norrving
har regeringens

uppdrag att ta
fram ett nytt ALF-

avtal.
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Rättelse om privatisering
❙ ❙ Landstingen ska ha möjlighet att pri-
vatisera akutsjukhus, tycker miljöparti-
et. 

Det framgår av en artikel i LT nr
22/2002. På vilket sätt partiet anser att
detta ska kunna gå till blev dock inte kor-
rekt angivet då. Miljöpartiet anser att det
ska finnas två möjligheter: Antingen att
landstinget fattar beslut med en kvalifi-
cerad majoritet, eller med två beslut med
ett val emellan. (LT)

❙ ❙ Norrbottens läkarförening fick ige-
nom sina krav på åtgärder mot lönedis-
kriminering (se artikel i LT nr 21/02).
Det innebär att arbetsgivaren nu åtagit
sig att tillsammans med lokalföreningen
göra en översyn av lönerna och därefter
reglera eventuella löneskillnader som
bara kan förklaras av kön. 

I överenskommelsen ingår också av-
tal om 100 procent påslag för arbete från

fredag klockan 17.00 till måndag 07.00.
Dessutom dubbel ersättning för jour-
tjänstgöring med kort varsel.

Roger Hedman, ordförande i Norr-
bottens läkarförening, är mest glad över
att könsneutrala löner nu verkar blir en
realitet och beskriver ödmjukt sin ar-
betsgivare som »mycket förståen-
de«. (LT)

Västerbotten enat mot lönediskriminering


