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1. Fastställande av dagordning 

Clas Ahlm avtackas för tiden som ledamot och ordf/vice ordf. i ALF-kommittén.  

Göran Larsson, Region Västerbotten, övertar rollen som ordförande 2021. 

 

Övriga frågor anmäls; Professorsmedel och OH, Representant för Region Norrbotten 

i ALF-kommittén, Lönepåslag vid akademisk meritering - gemensamma riktlinjer. 

 

 

2. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Richard Palmqvist att justera protokollet. 

 

 

3. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän RV och UmU. 

 

 

4. Föregående protokoll  

Göran Larsson föredrar. 

a. ALF-kommitténs protokoll 2020-12-16 

P. 186, frågor som lyfts inför 2021, och samtliga uppdrag uppdateras inför februarimötet. 

 

 

5. Inkommen handling  

Göran Larsson föredrar. 

a. NUSS protokoll 2020-12-17 

b. Bilaga till NUSS protokoll; Möte om avtal för Läkarutbildning på fyra orter 

 

NUSS har beslutat bifall för ALF- och TUA-budgetar 2021. 

Marie Bixo och Patrik Danielson uppmärksammar att UmU-representanter ibland ej har 

inbjudits inför omorganisationer i regionlandstingen som kan påverka undervisnings- eller 

forskningsaktiviteter. Representationen är inte heller kontinuerlig från alla fyra 

regionlandstingen. Diskussioner förs om vikten av deltagande och dialog inom NUSS. 

 

Biobanken Norr har under pandemin fått avsätta resurser till hälso- och sjukvård, vilket 

påverkat biobankens verksamhet. Detta lyftes på NUSS-mötet. ALF-kommittén bjuder in 

Jennie Åkerblom för dialog om utlämning av forskningsprover under pandemin.  

 

Avtalet som reglerar LP4U löper ut 31/12/2021. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår mellan 

UmU och de fyra Regionerna. Intentionen är att det nya avtalet inte ska vara tidsbegränsat och 

ta höjd för ett ökat studentintag från nuvarande 109 till 120 studenter per termin. Ett ökat antal 

studenter inom de 4 regionlandstingen, ett nytt avtal diskuteras. Eventuella förändringar som 

sker under läkarutbildningen över tid föreslås regleras i hängavtal. 

 

 

6. Beslut: Forskar-AT för Norra sjukvårdsregionen  

Göran Larsson föredrar. 

a. Annonstext Forskar-AT 

Samma text som i höstas presenteras. 

 

 



 
 

ALF-kommittén diskuterar att samma princip ska gälla för samtliga utlysningar, vilket innebär: 

✓ 1. Diskussionstillfälle om utlysningstexten. Ordförande i bedömnings- och 

prioriteringsgruppen bör delta och föredra texten. 

✓ 2. Beslut om utlysningstexten fattas vid nästkommande möte. Ordförande kan då 

delegera till någon annan att föredra texten. 

✓ 3. Ordförande i bedömnings- och prioriteringsgruppen är föredragande när beslut om 

tilldelning ska fattas.   

I texten kompletteras skrivningen om befolkningsnyttan, loggor ska läggas till för alla 4 

regioner och startdatum för alla 4 regioner kompletteras. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna utlysningstexten för Forskar-AT, efter dagens 

revideringar. 

 

 

7. Beslut: Ansökan om justering av Bas-ALF  

Göran Larsson föredrar. 

a. Inkommen ansökan från Infektionskliniken, Region Västerbotten. 

Clas Ahlm anmäler jäv och deltar inte i diskussioner eller beslut. 

Ansökan diskuteras. 

Saknas förtydligande i direktiven att omfördelning av Basalf-medel kan ske under året, 

huvudsakligen baserat på nyttjandegraden och i samförstånd mellan verksamhetschef och 

FoU-ansvarig. 

 

Uppdrag: FoU-rådet uppdras att uppdatera direktiven för Basalf-medel gällande möjligheten 

att göra olika överväganden och omfördelningar mellan projekt i samråd mellan 

verksamhetschef och FoU-ansvarig. 

Presenteras vid februarimötet. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna ansökan från Infektionskliniken, Region 

Västerbotten. 

 

 

8. Redovisning: Docentmeriteringsplan  

Cecilia Fall föredrar. 

Sammankallande i FoU-rådets arbetsgrupp redovisar ett förslag till en gemensam 

docentmeriteringsplan för Norra sjukvårdsregionen.  

Arbetsgrupp: Cecilia Fall (smk), Fredrik Pettersson, Torbjörn Lind, Sead Crnalic. 

  

Genomgång av förslaget om en plan från student till docent. 

För att utvecklas till docent är bland annat forskningstid, motivation, samt verksamhetens 

stöttning och kulturen viktig. Erfarenheter och kunskaper om forskning skiljer sig inom 

klinikerna, men viktigt driva diskussioner så det blir en levande del i verksamheten.  

 

Uppdrag: Arbetsgruppen uppdras att arbeta vidare med planen till ett gemensamt dokument 

med riktlinjer för Norra sjukvårdsregionen. Dokumentet ska också innehålla en checklista med 

bland annat hur ofta man ska göra vissa moment, vad som konkret krävs för att bli docent, hur 

många timmar som behövs etc. Det är viktigt att underlätta, ge stöttning och synliggöra. 

 

ALF-kommittén borde rekommendera ett kontinuerligt arbete från student till docent inom de 

4 regionlandstingen. 



 
 

Socialstyrelsen kräver att universitetssjukvårdsenheter har en handlingsplan från student till 

docent, inom universitetssjukvården. 

Docentskola finns inom KI och framhålls som ett gott exempel. Inom FoU-rådet har Future 

Faculty en representant som är adjungerad. 

 

 

9. Översiktlig information om totalt ekonomiskt ALF-resultat 2020 

Patrick Mauritzon föredrar. 

Ekonomiska uppgifter har inkommit från alla 4 regioner.  

Plan för ALF-ekonomiskt bokslut redovisas på februarimötet. 

Knappt 10 miljoner kronor Basalf-medel i överskott, som inte nyttjats 2020. Dessa överförs för 

nyttjande 2021.  

 

 

10. Diskussioner: Uppstart 2021  

Göran Larsson och Clas Ahlm föredrar. 

a. ALF-verksamhetsplan och budget 2021 

Genomgång av planerade aktiviteter 2021. 

 

Uppdrag: FoU-kansliet uppdras att sammanställa aktiviteter och mål 2021 i en excelfil till 

februarimötet.  

 

Uppdrag: Till ALF-budgetgruppen utses en ersättare för Göran Larsson som representerar 

Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, och Region Västernorrland. Göran Larsson 

uppdras tillfråga Pelle Håkansson, RJH. 

  

 

11. Informationspunkter 

 

Nationella styrgruppen för ALF 

Clas Ahlm informerar om pågående diskussioner att ansöka om dispens att överflytta medel 

för 2021 till 2022. 

Arbete pågår för att se över kostnader för att bedriva den nya läkarutbildningen. 

 

Regioner 

Fredrik Pettersson, Region Norrbotten, informerar om pågående rekrytering av nya chefer. 

Diskussioner pågår att eventuellt dela FoU-uppdraget. Forskning till stabsorganisationen och 

utbildning till HR-staben.   

 

Göran Larsson, Region Jämtland-Härjedalen, informerar kort att hälso- och sjukvården 

omstruktureras till tre divisioner. Två av tre chefer är rekyterade. KTC har omplacerats 

organisatoriskt från FoU till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 

Clas Ahlm, Region Västerbotten, informerar kort om sökprocess för högspecialiserad 

sjukhusvård. Region Västerbotten kommer ansöka för de diagnoser man vill konkurrera om. 

HTA-enhet inom Region Västerbotten ska organiseras. Pandemiläget är ansträngt. Clas Ahlm 

deltar i  vaccinationsstudier. Digitalisering och flödesarbete fungerar mycket bra.  

 

Forskningsstrategiska nämnden 

- 



 
 

Fakultetsnämnden 

- 

 

Medicinska studentkåren 

Emma Onkamo informerar att första mötet för medicinska studentkåren är inom kort. 

 

 

12. Övriga frågor  

 

A. Professorsmedel och OH  

Bordläggs till februarimötet. 

 

 

B. Repr i ALF-kommittén Region Norrbotten 

Bordläggs till februarimötet. 

 

 

C. Lönepåslag vid akademisk meritering - gemensamma riktlinjer 

Kartläggning pågår inom Region Västerbotten. 

Karin Forsén har tagit fram nationella siffror. Diskussion bör föras i FUI-rådet.  

 

 

D. Sammanträdestider 2021 

 

 

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

Kl. 13-15  

✓ Måndagen den 15 februari 

✓ Onsdagen den 31 mars 

✓ Tisdagen den 27 april 

✓ Måndagen den 24 maj 

✓ Måndagen den 21 juni 

 

 

FoU-rådet, Göran Larsson ordf. 

Kl. 15-17 

✓ Onsdagen den 3 februari  

✓ Onsdagen den 17 mars 

✓ Onsdagen den 14 april  

✓ Onsdagen den 5 maj  

✓ Onsdagen den 16 juni 

 

 

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, Hans Adolfsson ordf. 

Kl. 15-17 

✓ Onsdagen den 24 februari 

✓ Onsdagen den 26 maj 

✓ Onsdagen den 27 oktober 

✓ Onsdagen den 15 december  

 



 
 

ALF-kommittén  

Ledamöter 

Region Västerbotten, FoU-direktör Clas Ahlm (Ersätts av Göran Larsson fr.o.m. 1 feb) 

Region Västerbotten, Områdeschef Länssjukvård 2, Ulrica Bergström 

Region Västerbotten, Verksamhetschef Annika Nordin Johansson 

Region Västerbotten, Docent Gerd-Marie Alenius  

Umeå universitet, Prodekan Marie Bixo 

Umeå universitet, Programdirektör Läkarutbildningen Magnus Hultin 

Umeå universitet, Professor Richard Palmqvist 

Umeå universitet, Professor Malin Sund 

Region Jämtland Härjedalen, FoU-direktör Göran Larsson 

Region Norrbotten, Chef forskning och lärande, Fredrik Pettersson 

Region Västernorrland, FoU-handledare Helene Hillborg  

Umeå universitets medicinska studentkår Läkarprogrammet, Emma Onkamo, ordinarie. 

Viktor Elofsson, suppleant. 

Adjungerade 

Umeå universitet, Kansliet för medicin, Controller Patrick Mauritzon 

Region Västerbotten, Ekonomistaben, Controller Jakob Claesson 

Region Västerbotten, FoU-kansliet, Forskningshandläggare Helén Simon 

Region Västerbotten, FoU-kansliet, Forskningshandläggare Anette Ekman 

Region Västerbotten, HR-staben, HR-konsult Karin Forsén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


