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medlem

På www.lakarforbundet.se 
kan du ladda ner eller beställa 
utredningen.

Hög kvalitet i sjukvården förutsätter en 
stark klinisk forskning. Sveriges läkarför-
bund ser därför med oro på hur forskning 
som är initierad av kliniskt verksamma 
läkare minskar. ALF- och FoU-medel är 
idag den viktigaste finansieringskällan för 
forskande kliniska läkare. Därför är det 
viktigt att fördelningen av medlen sker på 
ett sätt som gynnar forskningen, på såväl 
kort som lång sikt. Det nuvarande ALF-
avtalet sades upp i december 2009. Ett nytt 
avtal ska förhandlas fram mellan staten 
och berörda landsting/regioner inom den 
femåriga uppsägningstiden (omförhand-
ling kan ske när som helst under denna 
femårsperiod). 

ALF och FoU-medel 
– utgångspunkter inför ett nytt ALF-avtal

Ett nytt ALF-avtal ska förhandlas fram. Inför detta har Sveriges läkarförbund 
kartlagt hur ALF- och FoU-medel fördelas och används.

Detaljerad kartläggning
Sveriges läkarförbund har med anledning 
av detta initierat och genomfört en egen 
kartläggning av hur ALF-och FoU-medel 
används i de fyra landsting och två regioner 
som har ALF-avtal med staten. Det är den 
mest detaljerade och jämförande kartlägg-
ning som hittills redovisats av hur medlen 
fördelas och används.

Vår kartläggning visar att redovisningen 
av hur medlen används är bristfällig. Det 
saknas gemensamma principer för redovis-
ningen och även för användningen, vilket 
gör nationella öppna jämförelser svåra. Att 
användningen av ALF-medlen varierar är 
ett resultat av de regionala ALF-avtalen 
med anpassningar till lokala förutsättning-
ar. Trots dessa variationer i användningen 
bör ändå redovisningen kunna göras så att 
fördelningsprinciper och användningsom-
råden redovisas tydligt och systematiskt. 

Baserat på resultat från utredningen, 
och i linje med förbundets forskningspo-
litiska program, har Läkarförbundet slagit 
fast några viktiga utgångspunkter som vi 

anser bör väga tungt i förhandlingarna om 
ett nytt ALF-avtal.

Läkarförbundet vill se:

 En ALF-resurs för forskning som 
motsvarar minst en procent av den 
totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. 

 Ett gemensamt avtal för både grund-
utbildnings- och forskningsresursen. 

 Forskning på varje undervisande enhet.

 Insatser på verksamhetsnivå för att 
säkra uttag av forskningstid. 

 En fortsatt regional fördelning. 

 Decentraliserad konkurrens. 

 Tydlig uppföljning och utvärdering 
av ALF- och FoU-medel, liksom en 
ökad transparens i hur medel fördelas 
och används. 

 Satsningar på yngre forskare – den 
kliniska forskningens framtid.

Ur läkares perspektiv
Detta är ett exempel på hur Läkarförbun-
det – genom att kartlägga, utarbeta egna 
förslag och driva opinionsbildning – är 
med och formar framtidens villkor. Under 
Medicinska riksstämman anordnade Läkar-
förbundet även ett symposium kring kart-
läggningen.

Saco arrangerar inspirationsdagar för medlemmar som vill starta eget. De som redan är 
egenföretagare har också mycket kunskap och inspiration att hämta under seminarierna. 
De arrangeras med olika föreläsare runt om i landet.

Är du egenföretagare eller funderar du på att starta eget?

Läs mer och ansök via: www.saco.se

InSPIrAtIonSDAgAr

göteborg  2 mars
Stockholm  16 februari
Linköping  12 maj
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