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13. Fastställande av dagordning 

Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen är ny ledamot i ALF-kommittén. 

Presentationsrunda. 

Övrig fråga anmäls ang ansökan USVE. 

Dagordningen fastställs. 

 

 

14. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Marie Bixo att justera protokollet. 

 

 

15. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän RV och UmU. 

 

 

16. Föregående protokoll  

Göran Larsson föredrar. 

a. ALF-kommitténs protokoll 2021-01-19 

Pelle Håkansson har tillfrågats och accepterat uppdraget att representera regionerna RJH, 

RVN, RN i ALF-kommitténs budgetgrupp. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

17. Inkommen handling  

Göran Larsson föredrar. 

a. FoU-rådets protokoll 2021-02-03 

Bedömargruppen för karriärtjänster legitimerade yrken (ej läkare/tandläkare) med 

forskningsförordnande är nu komplett med 5 granskare. 

Uppdrag: Helén Simon och Göran Larsson uppdras att se över representationen i FoU-rådet 

efter Region Västerbottens omorganisation. Redovisas vid ALF-kommitténs möte den 31 

mars. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

18. Beslut: ALF-verksamhetsrapport och bokslut 2020  

Marie Bixo, Patrick Mauritzon och Jakob Claesson föredrar. 

Matrisen i verksamhetsrapporten diskuteras.  

Vissa aktiviteter är återkommande. 

Några pågående aktiviteter överflyttas till 2021. 

Uppdrag: Helén Simon uppdras att tillfråga arbetsgruppen för brukarmedverkan, när arbetet 

kan redovisas för ALF-kommittén. 

 

Ekonomiska utfallet i bokslutet redovisas och diskuteras. 

Överskott överförs till år 2021, pga pandemin och särskilt avtal med staten. 

Största tillskottet gäller basenhetens ALF-medel som ej kunnat nyttjas. 

Grundutbildning, flera poster har lägre nyttjandegrad pga pandemin. 

Forskning, avvikelser redovisas.  

En princip för vilken summa som ska krävas för kommentarer, ska diskuteras inför 

sammanställning av årets bokslut.  



 
 

Ett förslag diskuteras om hur eventuellt överskott kan nyttjas på bästa sätt, bl.a. krävs mer 

handledarutbildning. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna ALF-verksamhetsrapport och bokslut 2020.  

Punkten är direktjusterad. 

 

 

19. Beslut: Ansökan om förlängd disposition ALF-strategiska prof.medel  

Marie Bixo föredrar. 

a. Ansökan från Martin Fahlström 

Ansökan omfattar 2 års förlängning från 1 januari 2022. Pga covidarbete har forskare i 

projektet inte kunnat nyttja forskningstiden som planerat och situationen är fortfarande 

densamma. 

ALF-kommittén diskuterar tidigare ansökningar med anledning av coronapandemin. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att förlänga dispositionstiden, och att maximalt 300 000 

kronor (ett års tilldelning) kan disponeras som längst t.o.m. 2022-12-31.  

 

 

20. Beslut: Intresseanmälan för ALF-finansierade strategiska satsningar  

Göran Larsson föredrar. 

Texten har kompletterats med några små förtydliganden. 

Definition av bred användargrupp diskuteras. Definitionen i policydokumentet, behöver 

förtydligas, revideras vid ett kommande möte. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna att intresseanmälan öppnas. 

Punkten är direktjusterad. 

 

 

21. Diskussion: Region Västerbottens spjutspetsmedel 2022-2024  

Göran Larsson föredrar. 

Föreslagna förändringar av utlysningstexten för spjutspetsmedlen diskuteras. 

Profilområden ska ses över.  

Viktiga forskningsområden diskuteras. 

Anslaget för spjutspetsforskning är rankat högt nationellt och det finns en stolthet att tilldelas 

dessa spjutspetsmedel. 

Definitionen är viktig, vad är ett spjutspetsprojekt och vad ska prioriteras. 

Bedömningskriterier diskuteras vid ett annat tillfälle innan kommande utlysningar.  

Arbetet inför ansökningar om högspecialiserad vård pågår och ett förslag finns om att utöka 

antalet spjutspetsprojekt från 10 till upp till 15 projekt varav 10 projekt är spjutspetsprojekt i 

ren vetenskaplig konkurrens och upp till 5 projekt är strategiska spjutspetsprojekt för att 

stärka ansökningar som kan kopplas till NHV-områden. 

Frågan lyfts i NUSS den 24/2, om förslag till beslut behöver lyftas i NUSS under hösten, 

innan beslut om tilldelning fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Västerbotten.  

Det skulle innebära en stor tidsbesparing att inte passera NUSS innan beslut kan fattas av 

HSN under hösten 2021. 

Uppdrag: Helén Simon och Göran Larsson uppdras att revidera texten efter dagens 

diskussioner och förslag. Utlysningstexten tillsammans med tjänsteskrivelse överlämnas till 

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott den 31 mars. Region Västerbottens Hälso- och 

sjukvårdsnämnd fattar beslut om utlysning av spjutspetsmedel den 14 april.  



 
 

22. Diskussion: Uppdaterade direktiv för basenhetens ALF-medel  

Göran Larsson föredrar. 

Ett förslag presenteras, som innebär att direktiven delas upp på två separata bilagor. Ett 

direktiv för Region Västerbotten som har en lokal hantering per akademisk-

/universitetssjukvårdsenhet, och ett gemensamt direktiv för Region Norrbotten, Region 

Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, som har en central hantering.  

Ett förslag diskuteras att begränsa antalet granskningsgrupper per akademisk-

/universitetssjukvårdsenhet inom Region Västerbotten. 

Ett förtydligande om möjligheten att omfördela medel under året har kompletterats. 

Vikten av att FoU-ansvarig och Verksamhetschef strategiskt stöttar avdelningar eller enheter 

som är svaga, inom centrumbildningar diskuteras. 

Uppdrag: Helén Simon och Göran Larsson uppdras att korrigera direktiven som beslutas vid 

nästa möte den 31 mars. 

 

 

23. Diskussioner: Uppstart 2021  

Göran Larsson och Marie Bixo föredrar. 

ALF-kommitténs aktiviteter och mål 2021 diskuteras. 

Översyn av LuaMi-lokaler startade 2020 och redovisas under våren 2021. 

Uppdrag: Göran Larsson och Marie Bixo uppdras att gå igenom listan med aktiviteter innan 

nästa möte den 31 mars. 

 

 

24. Finansiering av ALF-ytor i byggnad 6M 

Marie Bixo föredrar. 

Bakgrunden redovisas. 

Planen är att de lab-lokaler som disponeras av forskare anknutna till en basenhet så långt det är 

möjligt ska vara finansierade med bas-ALF. Eftersom ett internhyreskontrakt som tecknats från 

UmU har en uppsägningstid på 12 månader krävs en övergångslösning. 

 

Beslut: ALF-kommitten beslutar att finansiera, med gemensamma medel, 77 kvm lab-yta i 

byggnad 6M vid NUS, 2021-01-01 – 2021-12-31 (som längst till 2022-04-30) för två WCMM-

forskare att disponera. Lokalerna kommer från 2022-01-01 att finansieras från basenheternas 

ALF. Kostnaden för år 2021 beräknas till 202 tkr. 

 

 

25. Professorsmedel och OH  

Föredragande: Annika Nordin Johansson 

Bordläggs. 

 

 

26. Representant i ALF-kommittén för Region Norrbotten 

Föredragande: Fredrik Pettersson 

Bordläggs. 

 

 

 

 

 

 



 
 

27. Informationspunkter 

 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar att nästa möte är i mars. Regionerna ser över faktisk kostnad för att 

bedriva den nya läkarutbildningen. 

 

Regioner 

Helene Hillborg informerar att rekryteringsannons för ny FuI-direktör ska publiseras inom 

kort. Ny chef är rekryterad för läkarutbildningen. 

Pelle Håkansson informerar att en ny FoU-direktör är rekryterad, tillträder den 15/8. 

Göran Larsson informerar att mycket fokus pågår för högspecialiserad vård och nationell 

kunskapsstyrning. Covidläget är ansträngt med fler IVA-platser och den brittiska mutationen 

sprider sig i regionen. 

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Göran Larsson informerar att forskningsresurser ska utlysas. Det är dags att nominera 

hedersdoktorer, och utvärdering av forskaraspiranter faller väl ut. En grupp är utsedd för arbete 

med EU-finansiering. 

 

Fakultetsnämnden 

Marie Bixo informerar att årets första möte mest gällde information. 

 

Medicinska studentkåren 

- 

 

28. Övriga frågor  

 

a. Ansökan om status som universitetssjukvårdsenhet för Norra sjukvårdsregionen  

Sista inlämningsdag för ansökan är den 4 mars. Flera universitetssjukvårdsenheter inom 

Region Västerbotten flaggar för att de kommer ha problem att hinna inlämna ansökan i tid. 

Dessa enheter uppmanas att kontakta Helén Simon, FoU-kansliet Region Västerbotten, för att 

anhålla om förlängd ansökningstid. 

 

 

b. ALF-utlysningar 2021 

Noteras. 

 

 

c. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021 

 

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

Kl. 13-15  

✓ 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 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-kommitténs ledamöter 2021 

Region Västerbotten 

Göran Larsson, FoU-chef, FoU-staben, ordförande 

Ulrica Bergström, Områdeschef, Länssjukvård 2 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef, Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Gerd-Marie Alenius, Docent reumatologi 

Umeå universitet 

Marie Bixo, Prodekan medicinska fakulteten, vice ordförande 

Magnus Hultin, Programdirektör läkarutbildningen 

Richard Palmqvist, Professor patologi 

Malin Sund, Professor kirurgi 

Region Norrbotten 

Fredrik Pettersson, Chef forskning och lärande 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg, FoU-handledare 

Region Jämtland Härjedalen 

Pelle Håkansson, FoU-direktör tf. 

Umeå universitets medicinska studentkår - läkarprogrammet 

Emma Onkamo, ordinarie.  

Viktor Elofsson, suppleant. 

Adjungerade 

Patrick Mauritzon, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

Helén Simon, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Anette Ekman, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

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


