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Protokoll
ALF-kommittén
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt: 48-66
Plats:
Närvarande:

Videokonferens
Region Västerbotten
Göran Larsson, ordf.
Ulrica Bergström
Gerd-Marie Alenius
Annika Nordin Johansson
Jakob Claesson, adj
Helén Simon, adj
Anette Ekman, adj
Karin Forsén, adj
Krister Lindmark, p.51
Umeå universitet
Marie Bixo, vice ordf.
Richard Palmqvist
Magnus Hultin
Patrick Mauritzon, adj
Region Norrbotten
Fredrik Pettersson
Region Västernorrland
Helene Hillborg
Region Jämtland Härjedalen
Pelle Håkansson

Frånvarande:

Sekreterare:
Justerat:

Malin Sund, UmU
Emma Onkamo, stud.repr.läkarprogram

Helén Simon
Göran Larsson, ordf.
Richard Palmqvist

48. Fastställande av dagordning
Fastställs utan ändringar.

49. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Richard Palmqvist att justera protokollet.

50. Adjungeringar till mötet
Tjänstemän RV och UmU.

51. Beslut: Inspel/intresseanmälan för ALF-finansierad strategisk satsning
Krister Lindmark föredrar.
Jäv anmäls från Göran Larsson och Richard Palmqvist som lämnar mötet och deltar ej i diskussion
eller beslut. Magnus Hultin utses att justera punkten.
Fyra inspel för ALF-finansierad strategisk satsning har inkommit. En arbetsgrupp inom FoU-rådet har
bedömt inlämnade intresseanmälningar, om de uppnår kriterier för att vara en strategisk satsning. Det
ska vara en forskningsinfrastruktur som underlättar arbetet för en bred användargrupp av forskare.
Beskrivningar av inlämnade intresseanmälmningar lämnas.
Bedömargruppen förespråkar att två inspel går vidare och kan inlämna en fullständig ansökan.
Återkoppling ska lämnas till inlämnade inspel.
Diskussion förs om inspel ska gå vidare för ansökan. Intentionen är att det finns ALF-medel att
finansiera strategiska satsningar i budget.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa bedömargruppens förslag att följande 2 inspel får
möjlighet att inkomma med en fullständig ansökan; Kompetenscenter för tillämpad AI, och GMC
norr.

52. Föregående protokoll
Göran Larsson föredrar.
A. ALF-kommitténs protokoll 2021-03-31
B. Pågående uppdrag 2021
Läggs till handlingarna.
Beslut: Göran Larsson ersätter Clas Ahlm som kontaktperson för Region Västerbotten till
Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen för kommande nationella ALF-utvärdering. Marie Bixo är
kontaktperson för Umeå universitet. Ändring kommuniceras till VR och SoS.

53. Inkommen handling
Göran Larsson föredrar.
A. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-04-14 om utökat spjutspetsanslag
B. Beslutad utlysningstext - Region Västerbottens spjutspetsmedel 2022-2024
C. FoU-rådets protokoll 2021-04-14
Information lämnas om utökad och ändrad spjutspetsutlysning. Synpunkter framförs att det är bra
synkronisering mot nationell högspecialiserad vård (NHV). Länk till Socialstyrelsens information
kopplat till NHV:
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/

Statistik finns, och rapporter inkommer under- och efter finansieringsperioden för spjutspetsprojekten.
Synpunkter lämnas att det vore bra att göra en uppföljning och analys av spjutspetsprojekten. Den
senaste genomfördes av professor Ulf Haglund, Uppsala universitet på uppdrag av FoU-chef Jack
Lysholm år 2009. Det kunde vara en deskriptiv beskrivning över de olika tidsperioderna, och analys
av utfallet som spjutspetssatsningen bidragit till. ALF-kommittén eller FoU-rådet skulle kunna göra en
djupare analys om önskemål finns från Region Västerbottens ledning.
Protokollet läggs till handlingarna.

54. Beslut: Direktiv för basenhetens ALF-medel
Göran Larsson föredrar.
De ändringar som justerats beskrivs.
Synpunkter lämnas att det vore bra med tydligare direktiv gällande koppling mellan tilldelad poäng
och tilldelad summa inom varje universitetssjukvårdsenhet. I nuvarande direktiv är det väl beskrivet
hur bedömningar ska gå till, men inte ovanstående koppling till vetenskaplig bedömning och beviljad
summa.
Beslut: ALF-kommittén fastställer de separata direktiven för:

-

Region Västerbotten.
Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

55. Beslut: Docenturmeritering för klinisk personal - en vägledning
Göran Larsson föredrar.
De ändringar som justerats i handlingsplanen utifrån inlämnade synpunkter beskrivs.
Några synpunkter lämnas under mötet på ett antal skrivningar.
Handlingsplanen blir en bra vägledning för verksamheterna i Norra sjukvårdsregionen.
Beslut: ALF-kommittén fastställer Docenturmeritering för klinisk personal - en vägledning,
efter dagens justeringar.

56. Diskussioner: Grupp 1 - ansökningar om status universitetssjukvårdsenhet
Göran Larsson föredrar.
FoU-rådets bedömning och förslag till fortsatt beredning, samt extern sakkunnigbedömning redovisas.
Utfallet från FoU-rådets bedömning beskrivs kortfattat. Fyra enheter är inbjudna till ett dialogsmöte
med FoU-rådet i maj. Tanken är att få en bättre bild över några frågetecknen från ansökan.
ALF-kommittén ska samråda vad som behöver göras innan Socialstyrelsens nationella ALFutvärdering och speciellt för de särskilt utvalda enheter som ska granskas 2022.
Forskningsstrategiska nämnden har tidigare gjort en strategisk satsning för att hjälpa USVE som pga
av olika anledningar har svårigheter att bibehålla eller uppnå kriterier för USVE. Medicinska
fakulteten har för avsikt att fortsätta denna strategiska satsning. Göran ingår i en arbetsgrupp under
Forskningsstrategiska nämnden som ska identifiera vilka enheter inom den Norra sjukvårdsregionen
som är aktuella för en sådan satsning.

57. Diskussion: Uträkning av resultatpremien för tilldelning av Bas-ALF medel
Marie Bixo, Patrick Mauritzon, och Jakob Claesson föredrar.
En rutin måste skapas som är genomförbar inom Medicinska fakulteten. Dagens modell kräver stora
personella resurser. Idag är ämne kopplat till basenhet, med det vore eventuellt bättre att koppla person
till basenhet istället. Vad som skulle hända om man ändrar detta behöver utredas.
En bättre modell vore att lyfta ansvaret till institutionerna.
En arbetsgrupp föreslås för att diskutera ett ändrat arbetssätt.
Arbetsgrupp utses VT-2021: Patrick Mauritzon (smk), Jakob Claesson, Marie Bixo, Helene Hillborg,
Annika Nordin Johansson.

58. Diskussion: Utlysningstext centrala ALF-projektmedel 2022-2024
Göran Larsson föredrar.
Användningsområde diskuteras, och att skrivningen för maximalt 100 000 kr till utrustning togs bort
efter 2017.
Ändring i texten föreslås: Medel kan användas till drift eller utrustning.
Generella regler för upphandling av ALF-medel behöver förtydligas.
Uppdrag: Jakob Claesson uppdras att kontrollera om något eventuellt behöver förtydligas gällande
regler för upphandling.
Bedömningskriterier för klinisk relevans diskuteras.
Ändring i texten föreslås: Tregradig skala testas i år, och implementerbarhet borde beskrivas i
ansökan.

59. Diskussion: Utlysningstext ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2022
Göran Larsson föredrar.
Ny text ändrades väsentligt förra året (2020) för att bland annat harmoniseras mot medicinska
fakultetens utlysningstext. Bedömningsgruppen har lämnat synpunkter att det blev svårigheter att
bedöma utifrån den nya utlysningstexten, men med de gamla bedömningskriterierna.
Uppdrag: Anette Ekman stämmer av med bedömarguppens sammankallande Anna Ramnemark, vilka
justeringar av bedömningskriterier och eventuellt annat, som behöver göras.

60. Diskussion: Utlysningstext Region Västerbottens post doc-medel 2022
Göran Larsson föredrar.
Inga ändringar i texten föreslås, bara ändrad titel: Region Västerbottens forskningsmedel för
postdoktoral meritering 2022.

61. Prioriteringsordning vid lokalfördelning i Region Västerbotten
Marie Bixo föredrar.
Region Västerbotten prioriteringsordning för lokalfördelning inom ett sjukhusområde redovisas.
Prioritering av lokaler för forskning och utbildning diskuteras, ett Universitetsjukhus måste ha lokaler
för klinisk forskning och utbildning integrerade inom Universitetssjukhuset.
Forskning och utbildning har en undanskymd plats, vilket oroar ALF-kommittén.

62. Information: Resultat av utvärdering av UmU´s BUL-k tjänster
Marie Bixo föredrar.
Bitr. universitetslektorer med klinisk forskning. Startades som ny karriärtjänst 2012. Tjänsten medger
en parallell akademisk karriär med större klinisk verksamhet, vilket är unikt i Sverige. En utvärdering
är gjord av satsningen, som visar en god progress för de flesta. En bättre forskningsmiljö är en av
anledningarna till att skapa tjänsten, då kliniska forskare ofta är ensamma, vilket försvårar progressen.
BUL-nätverk är viktiga. Överlag är forskarna nöjda med tjänsten. Prefekter önskar rekrytera fler, då
det är bra för kompetensförsörjningen. Verksamhetschefer är även positiva med karriärtjänsten, men
önskade att få vara mer delaktig i planering av utbildningen. Det är en god måluppfyllelse. Säkerställer
bl.a. en god lärarbemanning. Det visade sig även innebära en ökad koppling mellan klinisk och
preklinisk forskning. Förslag har lämnats att lägga till ett startbidrag. Detta är sammantaget en viktig
utvärdering inför kommande nationella ALF-utvärdering som utförs av VR 2022.
63. Information: Representation i FoU-rådet
Föredragande: Göran Larsson
Bordläggs.

64. Professorsmedel och OH
Annika Nordin Johansson föredrar.
Förekommer olika hantering när OH ska dras, mellan RV och UmU. Finns klara regler och denna
information ska kommuniceras. Vid kommande ALF-information ska det informeras om att OH ej tas
på ALF-medel som transfereras från RV till Umu.

65. Informationspunkter
Nationella styrgruppen för ALF
Göran Larsson informerar att möjlighet att eventuellt överflytta ALF-medel från 2021 till 2022 pga
pandemin undersöks.
Nationell ALF-förhandling pågår för den nya läkarutbildningen. Stickprov hur dagens fördelning ser ut
har gjorts, och det är ca 18 procent underfinansiering idag. Vad det innebär med den 12:e terminen
gällande ökade kostnader och behov av ökad handledning utreds.
Regioner
Inget att informera.
Forskningsstrategiska nämnden
Inget att informera.
Fakultetsnämnden
Marie Bixo informerar om utvärdering av klinisk forskningsresurs, nya utlysningar inom
tvärvetenskaplig, nydanande forskning, samt forskningstid kan sökas.
Medicinska studentkåren
66. Övriga frågor
a. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021
Bordläggs.
b. Information: Utlysningar 2021
Bordläggs.
c. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021
ALF-kommittén, Göran Larsson ordf.
Kl. 13-15.30
✓ Måndagen den 24 maj
✓ Måndagen den 21 juni
✓ Måndagen den 30 augusti
✓ Tisdagen den 28 september
✓ Måndagen den 18 oktober
✓ Tisdagen den 23 november
✓ Torsdagen den 9 december kl. 9-11.30
FoU-rådet, Göran Larsson ordf.
Kl. 15-17
✓ Onsdagen den 5 maj
✓ Onsdagen den 16 juni

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, Hans Adolfsson ordf.
Kl. 15-17
✓ Onsdagen den 26 maj
✓ Onsdagen den 27 oktober
✓ Onsdagen den 15 december
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