
Protokoll ALF-kommittén                                                                                              Sid 1 (7) 

2021-06-21                                                   Dnr: HSN 54-2021                                                

                     

 

                                   
 

   
 

Punkt:   81-94 

 

Plats: 

 

Videokonferens 

Närvarande: 
 

Region Västerbotten 
 Göran Larsson, ordf.  

 

Annika Nordin Johansson 

Jakob Claesson, adj 

Helén Simon, adj 

Ida Laestander, adj 

Karin Forsén, adj  

Anette Ekman, adj 

Anna Södergren, p.  

Alicia Edin, p.  

Krister Lindmark, p.  

  
 Umeå universitet 
 Marie Bixo, vice ordf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande:  

  

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Justerat:    

Magnus Hultin 

Richard Palmqvist 

Patrick Mauritzon, adj 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Pelle Håkansson 

  

Region Norrbotten  

Fredrik Pettersson 

 

 

 

Ulrica Bergström, RV 

Malin Sund, UmU 

Gerd-Marie Alenius, RV 

Helene Hillborg, RVN 

Emma Onkamo, stud.repr.läkarprogram 

  

 

 

Helén Simon 

Marie Bixo, ordf. p.81-86 

Göran Larsson, ordf. p.87-94 

Richard Palmqvist 

   
  



 
 

81. Fastställande av dagordning                                                                                       

Presenationsrunda. Dagordningen fastställs. 

 

 

82. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Richard Palmqvist att justera protokollet. 

 

 

83. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet. 

 

 

84. Future faculty presentation av undersökning 

Anna Södergren och Alicia Edin presenterar en genomförd undersökning. 

Presentation bifogas protokollet. 

  

Future Faculty har sammanställt en enkätundersökning för icke meriterade kliniska forskare. 

Främst med anledning av att det varit svårt att tydliggöra de aktiva forskarnas behov och 

önskemål. Enkäten skickades ut i höstas. 300 juniora kliniska forskare fick enkäten och 85 

svarade i Norra sjukvårdsregionen. Hälften var kvinnor, de flesta mellan 36-55 år. 

Önskemål finns bl.a. om förbättrad information om forskningsmöjligheter. 

 

Många juniora forskare upplever en stor splittring och saknar en sammahållen struktur för 

forskarkarriären, speciellt för dem som byter institution. En uppsamlande organisation och mer 

strukturerad information efterfrågas. 

Svårigheter att navigera som nydisputerad, och särskilt för dem som saknar nätverk. FoU-

ansvarig vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter, har en nyckelroll 

att fånga upp dem som vill fortsätta sin forskningskarriär. 

Policydokumentet om docentmeritering behöver spridas mer. 

Könsfördelning gällande uttag av forskningstid efterfrågas från ALF-kommittén. Anna 

Södergren kompletterar presentationen med dessa uppgifter efter mötet. 

 

 

85. Föregående protokoll  

Marie Bixo föredrar. 

A. ALF-kommitténs protokoll 2021-05-24  

B. Pågående uppdrag 2021  

 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Inga förändringar i uppdragslistan. 

 

 

86. Inkommen handling  

Marie Bixo föredrar.  

A. Budgetframställan 2022 från Medicinska biblioteket 

B. Avtal om ekonomisk ersättning vid undervisning 

C. Rutin vid utlokalisering av Läkarstudenter 

D1. NUSS protokoll 2021-05-26 

D2. Årsrapport Forum Norr 2020 

D3. Återrapport Covid-medel Forum Norr 

D4. Region Västerbottens ekonomiska medel för gemensam prio 2021 inom Regionalt avtal 



 
 

D5. Region Västerbottens process för spjutspetsmedel 2021 

E1. Lokalplaneringsrådets protokoll 2021-05-05 

E2. Styrande principer för Region Västerbotten 

F. Dekan beslut - UmU ledamöter i ALF-kommittén  

 

Diskussioner förs med anledning av att Medicinska biblioteket har äskat mer än index-

uppräkning. Resultatredovisning efterfrågas. En avvägning av satsningar och vad som ska 

prioriteras saknas.  

ALF-kommittén föreslår att representanter för Medicinska biblioteket inbjuds till dialog. 

Uppdrag: Marie Bixo uppdras att stämma av detta med Göran Larsson. 

 

 

NUSS protokoll, p. 24, utse ledamöter inom samverkansorganisationen. Fråga lyfts vad detta 

gäller. Marie Bixo informerar att det gäller Biobanksrådet som är ett samverkansorgan mellan 

Region Västerbotten och Medicinska fakulteten, UmU.  

Involverar handläggning av biobanks- och registerforskning, riktlinjer för tillsättning av 

biobanksrådet etc. 

Uppdrag: Marie Bixo uppdras att mejla den nya arbetsordningen till ALF-kommittén. 

  

NUSS protokoll, p. 29-30, Vårdkompetensrådet. Syftet är ett regionalt råd med regionens 

representanter och Medicinska fakulteten Umeå universitet representanter. Uppdrag verka för 

och skapa förutsättningar för kompetensförsörjning till regioner och lärosäten i Norra 

sjukvårdsregionen. Socialstyrelsen har utsett ett nationellt råd, och nu skapas ett regionalt 

motsvarande Vårdkompetensråd. 

  

ALF-kommittén diskuterar att det finns många grupperingar med liknade uppdrag. Fredrik 

Pettersson informerar om skillanden mellan FuI-rådet och Vårdkompetensrådet.  

 

Vid föregående sammanträde fick Göran Larsson i uppdrag att rekrytera fler bedömare från FoU-

rådet till utvärdering av de pågående ALF-finansierade strategiska satsningarna. Gruppen är nu 

kompletterad enligt ALF-kommitténs önskemål. 

 

 

87. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid för centrala ALF-projektmedel  

2018-2020/2021  

Marie Bixo föredrar.  

Ansökan om förlängd dispositionstid är inlämnad från Johanna Pennlert, som tilldelats centrala 

ALF-projektmedel 2018-2020, och fått förlängd dispositionstid t.o.m. 2021-12-31 med 

anledning av svårigheter att genomföra forskning under pandemin. 

Diskussioner förs om nuvarande ekonomiska läge och nationella riktlinjer.  

Jakob Claesson lämnar uppgifter om nuvarande nationella läge som FoU-direktör Beatrice 

Melin, Region Västerbotten informerat om. Besked om eventuell överflyttning av innestående 

ALF-medel till 2022, kommer beslutas om i oktober.  

Uppdrag: Göran Larsson uppdras att återkoppla till Johanna Pennlert att hon har möjlighet att 

ansöka om nya centrala ALF-projektmedel nu t.o.m. sista ansökningsdag den 23 augusti. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att bordlägga ärendet för beslut till mötet den 30 augusti.  

 

 

 

 



 
 

88. Diskussion: Utlysning av Forskar-AT för Norra sjukvårdsregionen  

Krister Lindmark föredrar. 

Presentation och diskussioner förs om annonstexten för Forskar-AT i Norra sjukvårdsregionen. 

Bra spridning av sökande. Bedömargruppen har lämnat synpunkter att det ibland är svårt att 

bedöma projekt.  

Förslag lämnas att värdera meriter gånger 2, för meritkriteriet. 

Detta tas upp för diskussioner och beslut när annonsen fastställs vid sammanträdet den 30 

augusti. Med användande av en faktor 2.0 vid meritviktning kommer disputerade alltid först i 

bedömningen. Vecka 36 publiceras annonsen.  

 

 

89. Diskussion: Inriktningsbeslut för samfinansierad RV/ALF dissektionslokal 

Marie Bixo föredrar. 

Bakgrund till ärendet lämnas. 

Förslaget är att lokalkostnaden delas 50/50 mellan Region Västerbotten och ALF/TUA. 

Aktuellt för alla opererande verksamheter och flera grundutbildningar.  

Totalt skulle lokalytan bli 160 kvm viktad area för ALF/TUA.  

Årshyra 230 tkr med årets kostnadsläge. 

Påverkar GU-ALF. 

Ärendet återkommer på mötet den 30 augusti. 

 

 

90. Diskussion: Sabbatical för lektorer/professorer med förenad anställning  

Marie Bixo föredrar. 

Ett förslag presenteras.  

ALF-kommittén diskuterar förslaget på delfinansiering av forskningssabbaticals för lärare med 

förenad anställning. Detta fungerar så länge det är ett fåtal, annars måste man väga kostnaden 

mot andra ALF-satsningar i budget.  

ALF föreslås stötta upp till 2 personer/år för sabbatical. 

Är principen att ej möjliggöra friköp från det kliniska arbetet med ALF-medel ett hinder?  

Klinisk nytta ska beskrivas, då sabbatical kan vara värdefullt både för individen och för 

klinikens verksamhet.  

Det blir en separat ansökan att ta ställning till varje gång. Det krävs en tydlig motivering, och 

hur omfattande administrationen blir kring detta.  

Regionsidan behöver informeras att detta är på gång, verksamhetschef godkänner ansökan. 

ALF-kommittén ser över olika alternativ och beslutar vid mötet den 30 augusti.  

  

 

91. Beslut: Fortsatt beredning av ansökningar om status universitetssjukvårdsenhet  

Göran Larsson föredrar.  

Utfall av intern och extern bedömning 2021. 

22 av 24 ansökningar om status som universitetssjukvårdsenhet har gått vidare för extern 

bedömning. Samtliga av dessa bedöms uppnå status som universitetssjukvårdsenhet.  

21 enheter från Region Västerbotten, 1 från Region Jämtland Härjedalen.  

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att FoU-rådet bereder ärendet vidare, och återkommer till 

ALF-kommittén den 28 september. 

 

 

 

 



 
 

92. Tidsplan för nationell ALF-utvärdering från Vetenskapsrådet  

Göran Larsson föredrar. 

A. Tidsplan från VR 2021-2023 

 

Pågående arbetsgrupper: 

Panel 1 - Publikationer: Anders Sjöstedt, UmU (smk)                                  

Panel 2 - Forskningens kliniska betydelse & samhällsnytta: Göran Larsson, RV (smk)              

Panel 3A - Karriärvägar: Richard Palmqvist, UmU (smk)             

Panel 3B - Infrastruktur: Anna Ramnemark, RV (smk) 

 

Genomgång av bifogad tidsplan från Vetenskapsrådet. 

Rapport från arbetsgrupperna ska vara en stående punkt på ALF-kommitténs agenda framöver. 

Förteckning över alla aktuella paneler, och vilka som ingår redovisas. 

Redovisade publikationer i USVE-ansökan, kan eventuellt ge tips till panel 1. 

I budget är det avsatt 1,5 miljoner kronor till arbete med de 2 parallella ALF-utvärderingarna 

från Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen. Hur detta ska nyttjas är ännu ej beslutat. 

Arbetsfördelning och om en projektledare som koordinerar de 2 parallella ALF-utvärderingarna 

ska anlitas, behöver beslutas inom kort. 

Uppdrag: Göran Larsson och Marie Bixo ser över möjligheter, som diskuteras den 30 augusti. 

 

Ordförande i respektive panel inbjuds till ALF-kommittén, för att informera om det pågående 

arbetet.  

De enheter som särskilt kommer att granskas av Socialstyrelsen 2022 behöver prepareras av 

ALF-kommittén. 

Förslag på endagsutbildning för kliniska handledare undersöks, och åtgärdas under hösten.  

Material finns från Socialstyrelsens seminarium 2018-01-24.  

ALF-kommittén och FoU-rådet ska sättas samman, och forma arbetsgrupper för 

Socialstyrelsens ALF-utvärdering av Universitetssjukvården.  

 

 

93. Informationspunkter 

 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar om pågående diskussion att överföra ALF-medel till år 2022, och 

pågående arbete kring ALF-ersättning på GU-sidan som är underdimensionerad idag. 

 

 

Regioner 

Fredrik Pettersson informerar att omorganisationen är i sitt slutskede.  

 

Pelle Håkansson informerar att det är stora utmaningar gällande bemanning och 

upprätthållande av vårdplatser. Det kan på sikt riskera studiemiljön, då alla inom klinisk 

verksamhet påverkas.  

 

Göran Larsson, informerar att det inte händer så mycket för närvarande.  

 

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Göran Larsson informerar att 3 basenheter kan söka kliniska forskningsresurser. Medel för 

akademisk enhet eller universitetssjukvårdsenhet, som ligger på gränsen att uppnå kraven för 

status som universitetssjukvårdsenhet. 



 
 

Fakultetsnämnden 

Marie Bixo informerar om valet till ny Fakultetsnämnd, som gäller fr.o.m. 1 juli 2021 t.o.m. 30 

juni 2025. Patrik Danielson fortsätter sitt uppdrag som Dekan. Kristina Leijon prodekan med 

ansvar för utbildning, Magnus Hultin vicedekan för klinisk utbildning, vicedekan med ansvar 

för klinisk forskning ska rekryteras. Richard Palmqvist tillträder som vice ordförande i ALF-

kommittén den 1 juli. 
 

 

Medicinska studentkåren 

- 

  

 

94. Övriga frågor  

 

Pelle Håkansson avslutar sitt uppdrag i ALF-kommittén och ersätts i augusti av tillträdande 

FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen. 

 

 

a. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021 

Samtliga bedömargrupper är nu kompletta.  

Richard Palmqvist utses som Umeå universitets representant i ALF-kommittén, till ett 

bedömargruppsmöte och ett prioriteringsmöte i november för Centrala ALF-projektmedel. 

Ytterligare en representant ska utses från regionerna.  

 

b. Information: Utlysningar 2021 

Noteras.  

 

c. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021 

Noteras. 

  

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

Kl. 13-15.30 

✓ 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 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 27 oktober 

✓ Onsdagen den 15 december  



 
 

ALF-kommittén  
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, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Anette Ekman, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

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

  

  

  

 


