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Koncernkontoret
Koncernstab HR
Handläggare: Eva Lundh
Telefon: 0702-45 75 46
E-post: eva.lundh@vgregion.se

Till samtliga chefer inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningar

Ansökan om medel för deltagande i externa
konferenser under 2020
Bakgrund
Från den 1 januari 2014 gäller en ny överenskommelse om samverkan mellan den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin. I överenskommelsen
har sjukvårdshuvudmannens ansvar för kompetensutveckling och fortbildning
tydliggjorts bland annat genom att industrins möjligheter att finansiera 50 % av
kostnaden för medarbetarnas deltagande i externa kurser och konferenser tagits
bort.
Under de senaste fem åren har regionstyrelsens personalutskott därför avsatt
centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade
kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har
hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet, som från 1 januari 2020
byter namn till Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare.

Fortsatt delfinansiering också under 2020
I 2020 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av
deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare.

Vad kan verksamheten söka ersättning för?
Nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar
aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Ersättningsnivåer
Förvaltningen erhåller ersättning för resor, övernattning och konferensavgift med följande
belopp:




Kurser och konferenser inom Sverige: max 2 000 kr per deltagare.
Kurser och konferenser inom Europa: max 10 000 kr per deltagare.
Kurser och konferenser utanför Europa: max 20 000 kr per deltagare.

Observera att ersättningen endast utgår för kurs/konferensavgift, resa och logi. Kostnad för
lön ersätts inte.
En förutsättning för att få del av regionala medel är att verksamheten motfinansierar med
motsvarande summa.
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Ansökningsförfarande
För att få del av avsatta medel ska förvaltningen inkomma med en elektronisk ansökan.
Länk till ansökan finns på: www.vgregion.se/specialisten
Beslut om ersättning fattas av FoUU-chef Diana Swolin-Eide, ordförande i Regionala
fortbildningsrådet för specialistläkare (RFR).
Observera att ansökan bara får göras för kurser och konferenser som genomförs 2020; det
är inte möjligt att retroaktivt ansöka om ersättning för 2019.
För att undvika att avsatta medel inte förbrukas redan i början av året har vi valt att göra en
halvårsvis fördelning av de 3 mnkr som personalutskottet avsatt. Detta innebär att 1, 5
mnkr beviljas under första halvåret 2020 och 1,5 mnkr under det andra. Ansökan för
höstens konferenser öppnar den 1 maj 2020.

Uppföljning
Den sökande ska återkoppla innehållet i kursen/konferensen till verksamheten på
det sätt verksamhetschefen bestämmer. Nytt i ansökan för 2020 är att vi dels vill
att den sökande beskriver hur återkoppling av programinnehållet i
kursen/konferensen kommer att ske, dels anger om hen tidigare ansökt om medel.

Fakturering
Fakturering av konferenskostnader sker efter beslut om godkännande.
En intern clearingfaktura tillsammans med bekräftelsen från ansökan och beviljad
ansökan via mail skickas till internt kundnr. i70201, beställarid 3006300,
Koncernkontoret.
Eventuella frågor om fakturering besvaras av Britt-Marie Plastrougis, koncernstab HR,
tel. 0705-151390 alt 010-441 08 08, e-post britt-marie.plastrougi@vgregion.se

