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Kriterier som skall vara uppfyllda för att kvalificera som Universitetssjukvårdsenhet 
(USVE) i Västra Götalandsregionen 
 
I avtalet mellan den svenska staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning 
och utveckling av hälso- och sjukvården, ALF-avtalet, stipuleras vilka uppdrag den del av 
sjukvården som benämns universitetssjukvård skall ha. Även om de traditionella 
universitetssjukhusen har en särskild roll i detta avseende så är universitetssjukvården inte 
begränsad till dessa sjukhus och omvänt kanske inte alla enheter vid universitetssjukhusen kan ha 
uppdrag att bedriva universitetssjukvård.  
 
De enheter som bedriver universitetssjukvård benämns universitetssjukvårdsenheter (USVE) och 
leds av en verksamhetschef. Detta betyder i normalfallet att en USVE organisatoriskt är 
detsamma som ett verksamhetsområde. Lokala anpassningar kan behövas beträffande t ex 
primärvården där andra organisationsformer kan övervägas för vad som skall benämnas USVE. 
Socialstyrelsen fick ett uppdrag av regeringen att göra en översyn av universitetssjukvården och 
att föreslå miniminivåer som bör gälla för enheter som skall definieras som USVE. Utifrån det 
förslag som är lämnat i mars 2018 har nedanstående kriterier för vad som skall gälla i Västra 
Götalandsregionen tagits fram. Till övervägande del har detta utgått från Socialstyrelsens förslag 
med tillägg av punkterna 11 och 26-27 som är kriterier tidigare har använts i det första urvalet av 
enheter som definierades som USVE. 
 
Kriterier för USVE: 

Forskning 

1. Det finns i ledningen minst en FoUU-ansvarig person som är minst docent med förenad 
eller adjungerad anställning vid universitet/högskola.  

2. En handlingsplan tillämpas som stödjer utvecklingen från student till docent inom för 
enheten relevanta yrkeskategorier.  

3. Det finns minst en kliniskt verksam doktorand.  
4. Minst en kliniskt verksam person har genomfört ett halvtidsseminarium eller erhållit en 

doktorsexamen under en fyraårsperiod.  
5. Enheten samverkar vid planering och genomförande av studier avseende klinisk forskning 

med  
- andra vårdenheter inom eget landsting/region  
- andra landsting/regioner  
- universitet/högskolor  
- näringsliv  
- patient- och närstående och/eller företrädande organisationer.  

6. Kliniskt verksam personal bedriver/deltar kontinuerligt i regionala, nationella och/eller 
internationella studier avseende klinisk forskning.  

7. Det finns en kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar.  
8. Kliniskt verksam personal deltar regelbundet i vetenskapliga möten/konferenser med 

egen vetenskaplig presentation.  
9. Minst en forskare vid enheten har minst ett beviljat anslag i nationell/internationell 

konkurrens med pågående dispositionsrätt.  
10. Kliniskt verksam personal har tillgång till relevant stöd och lokaler som möjliggör klinisk 

forskning i tillräcklig omfattning.  
11. Forskningstid schemaläggs och följs upp. 
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Utbildning 

12. Vid enheten erbjuds verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande 
(VFU/VIL) och/eller annan utbildningsinsats.  

13. Den personal som regelbundet deltar i VFU/VIL för läkarstuderande har erforderlig 
pedagogisk handledarutbildning enligt universitetets direktiv.  

14. Alla läkarstuderande erbjuds en namngiven handledare under VFU/VIL som de kan vända 
sig till.  

15. Personal som handleder läkarstudenter följer handledarinstruktionerna.  
16. Utbildningens lärandemål för VFU/VIL är kända av personal som handleder läkar-

studenter.  
17. Man kan redovisa exempel på hur kursutvärderingar och uppföljningar under VFU/VIL har 

använts i förbättringsarbetet.  
18. En känd skriftlig rutin används för studenter som inte uppfyller lärandemålen.  
19. Det finns tillgång till lokaler och basal utrustning som möjliggör VFU/VIL.  

 

Utveckling 

20. Man kan redovisa på vilket sätt kliniskt verksam personal använder kunskapsstöd.  
21. Kliniskt verksam personal har under året deltagit i utarbetande/uppdatering av 

kunskapsstöd.  
22. Man förmedlar resultatet av sin verksamhet och sitt utvecklingsarbete i en skriftlig 

årsrapport.  
23. Man använder data från för verksamheten relevanta kvalitetsregister i utvärdering och 

utveckling av verksamheten.  
24. Man samverkar med patienter och närstående eller patient- och närståendeorgani-

sationer i utvärderings- och utvecklingsarbetet.  
25. Man använder data från mätningar av patienternas upplevelser och kan redovisa att det 

bidragit till utveckling av verksamheten. 
26. Det finns en skriftlig och på ledningsnivå beslutad strategi/rutin eller motsvarande som 

stöder innovationer, till följd av utvecklingsarbete och forskningsresultat. 
27. Det finns en rutin för att kontinuerligt följa upp den kliniskt verksamma personalens 

individuella fort- och vidareutbildnings-planer 
 

Rekryteringar 

28. Enheten ska ledas av person med formell kompetens inom universitetssjukvårdens 
grunduppdrag sjukvård, akademisk utbildning och forskning, d v s minst disputation med 
grundprofession inom sjukvården. Om enheten inte leds av sådan person ska det finnas 
en person med docentkompetens och grundanställning inom sjukvården till vilken är 
delegerat ett övergripande ansvar för forskning, utveckling och utbildning vid enheten. 
Denna person ska då ingå i enhetens ledningsgrupp.  

29. Rekrytering av enhetens chef ska ske i samverkan med berört universitetet.  
30. Forskarutbildning och docentmeritering ska tillmätas betydelse vid rekrytering, 

tjänstetillsättning och lönesättning.  
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