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67. Fastställande av dagordning
Fastställs utan ändringar.

68. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Ulrica Bergström att justera protokollet.

69. Adjungeringar till mötet
Tjänstemän RV och UmU.

70. Beslut: Utlysningstext ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2022
Anna Ramnemark föredrar.
Genomgång av de ändringar i utlysningstexten som gjordes förra året, efter FoU-rådets genomarbetade
ändringar för att matcha Medicinska fakultetens utlysningstext för ansökan om forskningsinfrastruktur.
Tidsmässigt går det inte att synkronisera med Medicinska fakulteten, UmU.
Förslag på ändringar från bedömargruppen redovisas.
Diskussioner förs om olika stödsystem för infrastruktur och strategiska satsningar.
Det finns flera aspekter att beakta utifrån den ändrade utlysningstexten från förra året.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa utlysningstexten enligt dagens reviderade förslag.

71. Föregående protokoll
Göran Larsson föredrar.
A. ALF-kommitténs protokoll 2021-04-27
B. Spjutspetspresentation inför beslut i HSN 14 april
C. Pågående uppdrag 2021
Läggs till handlingarna.

72. Diskussioner: Grupp 2 - ansökningar om status universitetssjukvårdsenhet
Göran Larsson föredrar.
FoU-rådet har bedömt ytterligare 12 ansökningar. Separata dialogmöten har genomförts med 6 enheter
som ansökt om status som universitetssjukvårdsenhet (USVE).
FoU-rådet har rekommenderat att 2 ansökningar från enheter som idag innehar status som
universitetssjukvårdsenhet - inte bör går vidare för extern granskning. Kraven är inte längre uppfyllda
enligt Socialstyrelsens miniminivåer för USVE och utifrån kriterier i det regionala samverkansavtalet
för ALF.
Varje USVE har rekryterat en extern nationell granskare som bedömer ansökan utifrån gällande krav
och kriterier, samt utifrån FoU-rådets bedömning. Ett symboliskt arvode utbetalas med ALF-medel,
2000 kr/ansökan som granskas.
Frågan om verksamhetschefens vetenskapliga kompetens diskuteras.
Hur ALF-kommittén ska arbeta vidare med underkända USVE diskuteras även.

73. Sabbatical för lektorer/professorer med förenad anställning
Marie Bixo föredrar.
Bör ALF-systemet bidra till ersättning av den kliniska delen vid en sabbatical för klinisk personal med
en kominationsanställning?
Idag kan lektorer och professorer med förenad anställning ansöka om olika längd på sabbatical beroende
på anställningstid, från 3 månader-1 år. Det är få som ansöker om detta.
Flera identifierade hinder för kliniska lärare jämförelsevis med prekliniska lärare diskuteras.
Frågan om den kliniska delen av en sabbatical kan medfinansieras av ALF-medel diskuteras.

Syftet är internationalisering och att skapa forskningssamarbete med andra länder. Frågan om det finns
annat att göra inom ramen för ALF-finansiering inom Norra sjukvårdsregionen diskuteras.
Vad skulle ge mest valuta för pengarna?
Olika former av post doc medel har diskuterats tidigare.
Uppdrag: Marie Bixo uppdras att ta fram ett konkret förslag för vidare diskussion gällande eventuell
samfinansiering med ALF-medel för sabbatical.

74. Redovisning: Översyn av karriärtjänster och medel för befordran och rekrytering
Marie Bixo och Richard Palmqvist föredrar.
Översynen av karriärtjänster med forskningsförordnande finansierade med ALF- och Regionmedel består av två delar
Den första delen omfattar en översyn av befintliga finansierade karriärtjänster.
Det har varit svårt att utvärdera en satsning med få tilldelade personer, exempelvis karriärtjänster för
vissa legitimerade yrken. En arbetsgrupp ska komma med ett betänkande för nuvarande karriärtjänster
inför kommande nationella ALF-utvärdering.
Den andra delen omfattar översyn för att undersöka om det finns luckor i karriärschemat som behöver
täckas. Exempelvis om det finns ett ökat behov av kliniska post doc tjänster.
Alternativ till docentmeritering, inför budget 2022 ska diskuteras. Clinical fellowship kan vara ett
alternativ.
En tidigare träff för budgetgruppen föreslås, för att diskutera olika spår.
Uppdrag: Richard Palmqvist uppdras att utreda detta vidare gällande karriärtjänster, och för ekonomisk
avstämning tillsammans med Jakob Claesson.
Översynen av ALF-medel i samband med befordran och rekrytering
Medel vid rekrytering är differentierad, beroende på om personen ansökt och fått en professur i
konkurrens eller anställd som blivit befordrad.
Detta är en viktigt resurs vid strategiska rekryteringar. ALF-medel lämnas för 1 år vid befordran, och 3
år vid rekrytering i konkurrens.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att nuvarande ordning vid rekrytering och befordran med finansiering
av ALF-medel kvarstår.

75. Beslut: Utlysningstext för centrala ALF-projektmedel 2022-2024
Göran Larsson föredrar.
Genomgång av ändringar som korrigerats utifrån förra mötets diskussioner. Regler för upphandling har
kontrollerats.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa utlysningstexten enligt dagens reviderade förslag.

76. Beslut: Utlysningstext för Region Västerbottens forskningsmedel för postdoktoral
meritering 2022
Göran Larsson föredrar.
Genomgång av ändringar som korrigerats utifrån förra mötets diskussioner.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa utlysningstexten enligt dagens reviderade förslag.

77. Information: Representation i FoU-rådet
Göran Larsson föredrar.
Redovisning av FoU-rådets befintliga ledamöter som nu är fulltaliga.

78. Inkommen handling
Göran Larsson föredrar.
A. FoU-rådets protokoll 2021-05-05
Göran Larsson har uppdragits att utöka bedömargruppen med en kvinnlig granskare från ALFkommittén, för att bedöma 2 ansökningar om ALF-finansierad strategisk satsning.
Beslut: ALF-kommittén utser Marie Bixo att ingå i bedömargruppen.
Synpunkter lämnas att bedömargruppen för utvärdering av de pågående ALF-finansierade strategiska
satsningar bör kompletteras.
Uppdrag: Göran Larsson uppdras att rekrytera fler bedömare från FoU-rådet till utvärdering av de
pågående ALF-finansierade strategiska satsningarna.
Protokollet läggs till handlingarna.

79. Informationspunkter
Nationella styrgruppen för ALF
Göran Larsson informerar att den nationella styrgruppen för ALF har ett möte i juni, Beatrice Melin
deltar.
Ersättningen för GU-ALF står i fokus. En skrivelse är inlämnad till Regeringen, gällande att
Läkarutbildningen är underfinansierad idag, plus en utökning med en 12:e termin. Diskussioner förs om
det kommer vara möjligt att överföra ALF-medel för klinisk forskning från 2021 till 2022, med anledning
av pandemin.
Regioner
Fredrik Pettersson, Region Norrbotten informerar att omorganisationen är i sitt slutskede. Fredrik
tillträdde som chef för forskning och utbildning fr.o.m. den 1 maj. En positiv utveckling är 7 inplanerade
disputationer i år, den första nu på fredag.
Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen informerar om pågående omorganisation. Hälso- och
sjukvården organiseras i 3 divisioner, där alla divisionschefer är på plats. Primärvården utsågs till
universitetssjukvårdsenhet år 2019, i år har Kirurgkliniken ansökt vilket är positivt. Det är en positiv
utveckling med 11 disputerade sedan 2020, och 3 hittills i år, samt eventuellt ytterligare 3 senare i år.
Övervägande positiv utveckling som är mycket viktig för kompetensförsörjningen.
Göran Larsson, Region Västerbotten informerar om bland anant ett fokus kring kunskapsstyrning och
nationell högspecialiserad sjukhusvård. En översyn ska genomföras av stabsfunktionerna inom Hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning. Staben för forskning och utbildning, respektive Hälso- och
sjukvårdens stab ses över, för att effektivisera verksamheternas stabsfrågor.
Ulrica Bergström informerar att remisser för nationell högspecialiserad sjukhusvård har fungerat mycket
bra, alla har bidragt och det finns en samstämighet i Norra sjukvårdsregionen. Även regionalt
cancercentrum norr och Umeå universitet, har bidragit till ett mycket bra samarbetsklimat.
Forskningsstrategiska nämnden
-

Fakultetsnämnden
Marie Bixo informerar att ny fakultetsnämnd är utsedd. Marie avgår men fortsätter som lärarledmot i
nämnden. Anders Eklund, Åsa Hörnsten, Ulrich von Pawel Rammingen, Maria Nilsson, Andrea Nyberg
tillträder, samt flera adjungeras.
Region Västerbottens ordinarie representant är Ulrica Bergström, och Göran Larsson suppleant.
Medicinska studentkåren
Emma Onkamo
80. Övriga frågor
a. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021
Noteras.
b. Information: Utlysningar 2021
Noteras.
c. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021
ALF-kommittén, Göran Larsson ordf.
Kl. 13-15.30
✓ 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 16 juni
✓ Onsdagen den 8 september
✓ Onsdagen den 6 oktober
✓ Tisdagen den 9 november kl. 14-16
✓ Onsdagen den 1 december
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, Hans Adolfsson ordf.
Kl. 15-17
✓ Onsdagen den 26 maj
✓ Onsdagen den 27 oktober
✓ Onsdagen den 15 december
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