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Protokoll
ALF-kommittén
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt: 29-47
Plats:
Närvarande:

Videokonferens
Region Västerbotten
Göran Larsson, ordf.
Gerd-Marie Alenius
Ulrica Bergström
Annika Nordin Johansson
Jakob Claesson, adj
Helén Simon, adj
Karin Forsén, adj
Anette Ekman, adj
Jenny Åkerblom, p.32
Cecilia Fall, p.38
Krister Lindmark, p.41
Kristin Ahlm, p.45
Anna Ramnemark, p.45
Jens Wahlström, p.46
Umeå universitet
Marie Bixo, vice ordf.
Malin Sund
Patrick Mauritzon, adj
Region Norrbotten
Fredrik Pettersson
Region Västernorrland
Helene Hillborg

Frånvarande:
Richard Palmqvist, UmU
Magnus Hultin, UmU
Pelle Håkansson, RJH
Emma Onkamo, stud.repr.läkarprogram
Sekreterare:
Justerat:

Helén Simon
Göran Larsson, ordf.
Marie Bixo

29. Fastställande av dagordning
P.43 stryks, är ej aktuellt längre.
P.39 bordläggs.
Dagordningen fastställs efter dessa ändringar.

30. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Marie Bixo att justera protokollet.

31. Adjungeringar till mötet
Tjänstemän RV och UmU.

32. Dialog: Biobanken Norr
Jenny Åkerblom, Biobanken Norr - Region Västerbotten, är inbjuden för dialog om in- och
utlämning av forskningsprover under pandemin.
Jenny presenterar den övergripande organisationen för Biobanken Norr, som är organiserad
under Laboratoriemedicin, Region Västerbotten.
Många fler patientprov än vanligt har insamlats under pandemin, och Folkhäsomyndigheten
har även efterfrågat prover kopplade till covid-19. Biobanken har påverkats av den ökade
arbetsmängden, och medarbetare behövde mobiliseras till främst antikroppstest och PCR-test
av coronainfektion. Efter beslut om att endast lagra ak-positiva prover minskade belastningen
något.
Vad gäller omhändertagande av forskningsprover minskade antalet prover från VHU med 50
procent efter beslut om paus av Region Västerbotten.
Gällande utlämning av forskningsprover, så har ett extremt stort projekt med mycket prover
haft en stor inverkan på möjligheten att lämna ut prover till andra mellanstora projekt. En kö
har bildats. ALF-kommittén undrar hur många ALF-finansierade projekt som påverkats av
detta, och vad som kan göras för att det ska flyta på bättre.
Diskussioner förs att det vore bäst med en dedikerad personal bara för inkommande prov och
en annan för utlämnande av prov.
Biobanken är en viktig infrastruktur för forskning. Frågan om stora projekt borde finansiera
personal vid biobanken själva vid mycket tidskrävande biobankshantering diskuteras.

33. Beslut: Farmakologis Lua-Mi lokaler
Marie Bixo föredrar.
ALF-kommittén beslutade den 25 mars 2020 att Farmakologis Lua-Mi lokaler i byggnad 6B
på NUS inte skulle sägas upp inför 2021. Lokalsituationen för Institutionen för klinisk
mikrobiologi har inte lösts och BRO-problemen är inte helt åtgärdade. Vissa forskargrupper
där BRO-problematiken varit extra uttalad kommer sannolikt inte att kunna flytta tillbaka till
de ursprungliga lokalerna. ALF-kommittén föreslås därför ta ett nytt, likadant beslut om
Farmakologis gamla lokaler inför 2022.
Diskussioner har förts med Fastighet, Region Västerbotten om olika lösningar. Det är en stor
brist på arbetsplatser för klinisk mikrobiologi, som expanderats. Reservlokaler krävs.
Förslaget som diskuteras är att behålla 421 kvm på plan 2, vilket innebär minskade
hyreskostnader, men inte så mycket som planerat. Det blir 190 kvm ren laboratorieyta.

Beslut: ALF-kommittén säger upp 178 kvm LuaMi-yta i byggnad 6B på NUS (265 kvm
viktad area) men behåller 421 kvm (670 kvm viktad area) samlat på ett plan i byggnad 6B
NUS även 2022.
Punkten direktjusteras.

34. Föregående protokoll
Göran Larsson föredrar.
A. ALF-kommitténs protokoll 2021-02-15
B. Pågående uppdrag 2021
Protokollet läggs till handlingarna och pågående uppdrag noteras.

35. Inkommen handling
Göran Larsson föredrar.
A. FoU-rådets protokoll 2021-03-17
B1-3. NUSS protokoll 2021-02-24 inkl. förteckning USVE/akad.enheter
NUSS ärende den 26 maj, Tandvårdens organisation för akademiska tandvårdsenheter.
RVN, RN, RJH, ser över sina akademiska sjukvårdsenheter, beslut i NUSS 26 maj.
Protokollen läggs till handlingarna.

36. Beslut: Direktiv för basenhetens ALF-medel
Göran Larsson föredrar.
A1-2. Direktiv för Bas-ALF, RV
B1-2. Direktiv för Bas-ALF, RN, RVN, RJH
Ändringar redovisas och att direktiven uppdelats på två bilagor, en för Region Västerbotten
som har en egen hantering på basenhetsnivå, och respektive Regionerna Norrbotten,
Västernorrland, Jämtland Härjedalen som har en central hantering.
Förslag på ändrade skrivningar diskuteras.
Beslut: Direktiven fastställs och beslutas den 27 april, efter dagens justeringar.

37. Information: Representation i FoU-rådet
Föredragande: Göran Larsson
Bordläggs.

38. Redovisning: Handlingsplan från student till docent
Cecilia Fall, Region Västerbotten och ledamot i FoU-rådet deltar.
Efter många inlämnade synpunkter har bilagan bearbetats av en arbetsgrupp i FoU-rådet men
ALF-kommittén anser att det krävs ytterligare bearbetning.
Intresse har väckts i verksamheterna, och handlingsplanen kommer bli ett bra stöd.
Diskussioner förs om det fortsatta arbetet med dokumentet.

Uppdrag: Göran Larsson uppdras att arbeta vidare med dokumentet och ALF-kommittén
fastställer och beslutar om handlingsplanen - från student till docent den 27 april.

39. Information: Resultat av utvärdering av UmU´s BUL-k tjänster
Föredragande: Marie Bixo
Bordläggs.

40. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av strategiska professorsmedel
Göran Larsson föredrar.
Inkommen ansökan från Anders Själander.
Beslut: ALF-kommittén godkänner att kvarvarande ALF-strategiska medel kan disponeras
under detta år t.o.m. 2021-12-31, p.g.a. att det inte innebär någon överflytt till annat budgetår.

41. Beslut: Tilldelning av Forskar-AT
Krister Lindmark, Region Västerbotten, ledamot i FoU-rådet och ordförande i
bedömargruppen deltar.
Terminens ansökningsomgång diskuteras.
Fyra behöriga sökande, varav 3 kvinnor, samtliga från Region Västerbotten. Alla behöriga
sökande önskar Umeå som placeringsort.
Inga jäv anmäldes vid diskussioner och beslut.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna bedömargruppens förslag att tilldela
4 Forskar-AT tjänster.
Punkten direktjusteras.

42. Professorsmedel och OH
Föredragande: Annika Nordin Johansson
Bordläggs.

43. Representant i ALF-kommittén för Region Norrbotten
Föredragande: Fredrik Pettersson

44. Informationspunkter
Nationella styrgruppen för ALF
Göran Larsson informerar att Region Skåne redovisat en kostnadsanalys vad läkarutbildningen
kostar att genomföra för regionerna.
Regioner
Helene Hillborg informerar att Region Västernorrland valt 4 sökande för intervju till tjänsten
som FUI-direktör.

Forskningsstrategiska nämnden
Göran Larsson informerar att en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram förslag till strategiska
satsningar för att stötta svaga universitetssjukvårdsenheter.
Umeå universitet kan tänkas stötta arbetet i nationell högspecialiserad sjukhusvård (NHV) som
Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård område 2, leder. Göran eller Urica kommer att
informera Forskningsstrategiska nämnden om NUS arbete med NHC vid nästa möte.
Fakultetsnämnden
Inget att informera
Medicinska studentkåren
-

45. Redovisning: Brukarmedverkan i forskning
Kristin Ahlm & Anna Ramnemark, KFC, Region Västerbotten deltar.
Arbetet med deltagande av patientföreträdare i forskning redovisas. Det är större krav på
deltagande numera, redan vid planering av ett forskningsprojekt.
Lista saknas på företrädare, något som önskas.
En gemensam utbildning för patientföreträdare föreslås.
Det saknas patientföreningar till alla diagnoser idag. Kontaktlistor kan skapas inom varje
kliniskt ämne, t.ex. via nätverken för forskningssjuksköterskor. Synpunkter lämnas att det
ibland kan vara svårt att rekrytera en patient som kan lyfta sig ovanför sin egen sjukdom.
Policydokument för Norra sjukvårdsregionen vore bra. Hur driv i frågan kan skapas diskuteras.
I kommande nationella ALF-utvärdering, blir det viktigt att redovisa hur vi arbetar med
patientmedverkan i forskning.
Kliniskt forskningscentrum i Umeå är intresserad av att driva arbetet vidare, förutsatt att ALFmedel eller annan finansiering tilldelas för fortsatt arbete med patientmedverkan i forskning.

46. Beslut: Karriärtjänst för leg.yrken, ej läkare/tandläkare
Jens Wahlström, Region Västerbotten, ordf. i bedömargruppen deltar.
Ansökningsomgången diskuteras. Söktrycket har varit högt.
Utlysningar föreslås oftare än vart 5:e år. Bedömargruppen föreslår en utökning från 4 till 5
forskningsförordnanden.
En av de sökande har haft ett förordnande tidigare. I utlysningstexten fanns ingen begränsning
att de personer som tilldelats forskningsförordnandet för 5 år sedan, inte kunde söka fortsatt
förordnande nu.
Diskussioner förs om vikten av kollegial granskning av ansökningar.
Beslut: ALF-kommittén beslutar enligt bedömargruppens förslag och utökar antalet från 4 till
5 forskningsförordnanden om karriärtjänster för leg. yrken som inte är läkare eller tandläkare.
Punkten direktjusteras.

47. Övriga frågor
a. ALF-utlysningar 2021

b. Föreslagna sammanträdestider ALF-kommittén HT-2021
➢ 23-31 Augusti
➢ 27-30 September
➢ 18-21 Oktober
➢ 22-26 November
➢ 9-13 December

c. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, Hans Adolfsson ordf.
Kl. 15-17
✓ Onsdagen den 26 maj
✓ Onsdagen den 27 oktober
✓ Onsdagen den 15 december

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att utöka mötestiderna med 30 minuter och avsätta 2,5 tim till
kommande sammanträden. Kl. 13.00 -15.30.
✓ Tisdagen den 27 april
✓ Måndagen den 24 maj
✓ Måndagen den 21 juni

FoU-rådet, Göran Larsson ordf.
Kl. 15-17
✓ Onsdagen den 14 april
✓ Onsdagen den 5 maj
✓ Onsdagen den 16 juni

ALF-kommittén VT-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, Chef FoU-enheten

Umeå universitets medicinska studentkår - läkarprogrammet
Emma Onkamo, ordinarie.
Viktor Elofsson, suppleant.

Adjungerade tjänstemän
Patrick Mauritzon, Controller, Kansliet för medicin, Umeå universitet
Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben, Region Västerbotten
Helén Simon, Forskningshandläggare, Kansliet för forskning och utveckling, Region Västerbotten
Anette Ekman, Forskningshandläggare, Kansliet för forskning och utveckling, Region Västerbotten
Karin Forsén, HR-konsult, HR-staben, Region Västerbotten

