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Avtal mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Region 
Västerbotten angående den ekonomiska ersättningen för undervisning 
vid de utbildningar som bedrivs av Medicinska fakulteten inom ramen 
för ALF- och TUA-samarbetet 

Bakgrund 

Detta avtal ingås mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Region Västerbotten, mot 
bakgrund a\' dels det så kallade ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan S\'enska staten och vissa 
landsting om samarbete 0111 utbildning a\' läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvården, dels det så kallade TUA-avtalet som reglerar samarbetet mellan swnska staten och vissa 
landsting 0111 samarbete om grund utbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av 
tandvården, samt det dä1till kompletterande regionala mtalet mellan Umeå universitet och Region 
Västerbotten 1• 

A,t alet reglerar den ekonomiska ersättningen för unde1visning vid de utbildningar som bedrivs av 
Medicinska fakulteten inom ramen för ALF-och TUA-samarbetet och det därtill kompletterande 
regionala m1alet, se bilaga 1. 

Detta mtal har bedömts vara undantagen från upphandling enligt 3 kap. 17 § lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. 

1. Omfattning 

• Samtliga utbildningsprogram där Medicinska fakulteten vid Umeå universitet har ett 
hun1dansvar eller deltar i programmet och som omfattas m· ALF-och TUA-samarbetet och det 
därtill kompletterande regionala mtalet 

• Påbyggnadsutbildning som omfattas av ALF- och TUA-samarbetet och det därtill 
kompletterande regionala avtalet och som leder fram till höjd kompetens av den fastställda 
examen 

• Enstaka kurser och uppdragsutbildningar som omfattas a\' ALF- och TUA-samarbetet och det 
däitill kompletterande regionala mtalet. 

2. Ersättningsnivå 
Vaije undervisningstimme, 60 minuter, ersätts för respekti\'e personalkategori med: 

• Läkare och tandläkare 2 440 per undenisningstimme 
• Ö\Tig personal 1 525 kronor per undervisningstimme 

I ersättningen för ,·aije undervisningstimme ingår en timme i förberedelsetid, inklusi\'e sociala 
m·gifter och semestertillägg. Restid inom Umeå tätort ingår också i ersättningen per 
undenisningstimme. 

• Regionaltavtal 111el/c111 Umeå universitet och Region Västerbottens om sama,·bete om utbildning, särskilt av liikare och 
tandläkare, klinisk medic:inskforskning (inklusive odontologiskforskning) samt utveckling av hälso- och sjukvården inklusive 
tandvården från 2022-05-31. 
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Vid undenisning på orter utanför Umeå tätort tillkommer kostnader för den faktiska restiden samt 
resekostnaden. Restiden ersätts för respektiYe personalkategori med: 

• Läkare och tandläkare 1 202 kronor per undervisningstimme 
• Ö\Tig personal 761 kronor per undervis ningstimme 
• Reskostnad ersätt med faktisk kostnad utifrån amfo1t färdsätt 

Summorna är angivna i 2023 års prisni,·å och räknas å rligen upp enligt landstingsprisindex (LPIK). 

3. Rutiner 
Ersättning enligt punkt 2 betalas till under,isande basenhet månadsvis/hah·årsvis i efterskott enligt 
erhållen faktura. Betalnings,illkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras vid för 
sen betalning. 

4. Avtalstid 
Detta aYtal gäller från och m ed elen 1 januari 2023 och förlängs därefter med ett år i taget om inte 

någondera parten sagt upp avtalet minst 9 månader innan avtalet löper ut. 

Avtal är upprättat i tYå likalydande exemplar av ,·ilka parterna tagit var sitt. 

Ort och datum 

Medicinska fakulteten 
Umeå universitet 

~ -
Patrik Danielson 
Dekan 

Ort och datum 

Region Västerbotten 

, u ildnings- och innoYationschef, 
rskning och utbildning 
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Biomedicinska analytikerprogrammet 
Fysioterapeutprogrammet 
Logoped programmet 
Läkarprogrammet 
Receptarieprogrammet 
Röntgensjuksköterskeprogrammet 
Sjuksköterskeprogrammet, samtliga orter 
Specialistsjuksköterskeprogrammen, samtliga inriki:ningar 
Tandhygienistprogrammet 
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister 
Tandläkarprogrammet 
Tandteknikerprogrammet 
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