
Protokoll ALF-kommittén                                                                                              Sid 1 (7) 

2021-08-30                                                   Dnr: HSN 54-2021                                                

                     

 

                                   
 

   
 

Punkt:   95-109 

 

Plats: 

 

Videokonferens 

Närvarande: 
 

Region Västerbotten 
 Göran Larsson, ordf.  

 

Gerd-Marie Alenius 

Ulrica Bergström  

Annika Nordin Johansson 

Jakob Claesson, adj 

Helén Simon, adj 

Anette Ekman, adj 

Ida Laestander, adj 

Karin Forsén, adj  

Krister Lindmark, p.104  

  
 Umeå universitet 

 Richard Palmqvist, vice ordf. 

Malin Sund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande:  

  

 

 

 

Sekreterare: 

Justerat:    

Magnus Hultin 

Patrick Mauritzon, adj 

Karina Sjögren, p.98 

 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg 

 

Region Norrbotten  

Fredrik Pettersson 

 

 

 

Marie Bixo, UmU 

Emma Onkamo, stud.repr.läkarprogram 

  

 

 

Helén Simon 

Göran Larsson, ordf.  

Richard Palmqvist, vice ordf. 

   
  

 

 

 



 
 

95. Fastställande av dagordning                                                                                       

Presentationsrunda.  

Ny forskningshandläggare Ida Laestander, FoU-kansliet Region Västerbotten. 

Dagordningen fastställs. 

 

 

96. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Richard Palmqvist att justera protokollet. 

 

 

97. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet. 

 

 

98. Dialog: Medicinska biblioteket UmU inför äskad budget 2022  

Karina Sjögren, chef Medicinska biblioteket UmU är inbjuden. 

Genomgång av budget och ekonomiskt bokslut 2020.  

Årets äskande är högre än regionens och statens indexuppräkning. Medicinska bibliotekets 

verksamhet är förhållandevis kostsam.  

Lönekostnadspåslaget ökar med 2% lönerevisionen med 2,2% och förvärvet med 2,4% i 

uppräkning. 

Tidsskriftsavtalet via Kungliga biblioteket ökade med 2,5 mnkr. 

Över- och underskott sparas mellan åren. Ett ackumulerat överskott om ca 700 tkr har funnits 

sedan några år tillbaka. Budget är 38,5 mnkr för 2022. 

Diskussioner förs om publikationskostnader för kliniska och prekliniska forskare, där MB står 

för dessa kostnader. 

Budgetäskandet regleras i avtal med rätt att äska över index, grunden i avtalet är att kostnaderna 

inte behöver justeras mot index. Om äskande ska vara enligt index behövs nuvarande avtal 

mellan UmU och RV/ALF/TUA revideras. Nuvarande avtal skrevs 2014.  

Det blir dubbla kostnader för vissa förvärvskostnader, med olika huvudmän. Regionerna har 

central förhandling via EIRA och universiteten har en central upphandling via Kungliga 

Biblioteket. Det resulterar i att många databaser och tidskrifter inom RV och UmU dubbleras.  

Ett förtydligande efterfrågas för de ökade kostnader pga Coronapandemin, extra medel kunde 

äskas. PPT bifogas. 

 

 

99. Föregående protokoll  

Göran Larsson föredrar. 

A. ALF-kommitténs protokoll 2021-06-21 

B. Pågående uppdrag 2021  

 

Läggs till handlingarna. 

 

 

100. Inkommen handling  

Göran Larsson föredrar. 

A. Beslut om överföring av ALF-medel till år 2022 

B. Kommitteers sammansättning och utseende 

C. Region Västernorrland Forskningsbokslut 2020 

 



 
 

Positivt beslut från Regeringen att överföra ALF-medel från 2021 till 2022. Informationspunkt 

på verksamhetschefsmöte, att kommunicera till basenheterna via FoU-ansvariga. Att nyttja 

medel under innevarande år ska stimuleras, men möjligheten ska finnas att flytta fram 

dispositionen. Verksamheterna ska uppmuntra att Bas ALF-projektmedel används 2021 istället 

för att skjuta fram till 2022.  

 

Uppdrag: Göran Larsson uppdras att skriva en kort informationstext till verksamhetschefer 

och FoU-ansvariga.  

 

Sammansättning i komitteer noteras. 

Region Västernorrlands Forskningsbokslut 2020 noteras. 

 

 

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

2018-2020/2021  

Göran Larsson föredrar. 

Inkommen ansökan från Johanna Pennlert. Principbeslut, då sökande redan fått förlängt 1 år, 

men ansöker på nytt om ytterligare ett år pga Coronapandemin. 

Policy finns. ALF-kommittén diskuterar att det endast vore möjligt att frångå policyn nu pga 

Coronapandemins påverkan på forskningsmöjligheter.  

  

Beslut: ALF-kommittén beslutar att förlänga dispositionstiden t.o.m. 2022-12-31. 

Förlängning ges ytterligare 1 år endast pga Coronapandemin. Någon ytterligare dispositionstid 

kan inte sökas. 

 

 

102. Beslut: Inriktningsbeslut för samfinansierad RV/ALF dissektionslokal 

Richard Palmqvist föredrar. 

Inriktningsbeslut, rättsmedicin frånträder sina lokaler, som nu kan nyttjas av andra för olika 

utbildningar. Förslaget omfattar 160 kvm och kostar ungefär 230 tkr per år. Kostnaden delas 

mellan Region Västerbotten, ALF och TUA.  

ALF-kommittén är positiva till förslaget och vill utvärdera nyttjandet efter 3 år. 

 

Beslut: ALF-kommittén fattar ett inriktningsbeslut för samfinansiering, med avsikten att hyra 

lokalen under 5 år, med en utvärdering efter 3 år. 

 

 

103. Beslut: Sabbatical för lektorer och professorer med förenad anställning  

Richard Palmqvist föredrar. 

Utlysning av forskningsresurs för sabbatical, förslag för kliniska lärare. 

Medicinska fakulteten utlyser medel för sabbatical, med syftet att forska under 3-12 månader. 

Det är få kliniska lärare som nyttjar möjligheten, då de har en förenad anställning med klinisk 

tjänstgöring, som försvårar möjligheterna att ta ledigt. Dessa tjänster är förenade och odelbara, 

och man kan inte vara tjänstledig bara från en del.  

Förslaget skulle innebära att kliniken skulle få ersättning för bortfallet via ALF-medel och på 

så sätt kan den sökande fortsätta upprätthålla lön motsvarande sin kliniktjänstgöring.  

Förslaget är att upp till två personer skulle erbjudas detta varje år, med en tredjedel av lönen som 

ersätts via ALF. Forskningsstrategiska nämnden beslutar om sabbaticalbidraget, med 

godkännande från verksamhetschef inom Region Västerbotten. Kostnaden är tänkt att belasta 

Forsknings-ALF.  



 
 

Diskussioner förs om att frångå en stark princip, att ej friköpa sig från kliniska tjänstgöringen 

med ALF-medel.  

 

Uppdrag: Göran Larsson och Ulrica Bergström lyfter frågan med Brita Winsa och Patrik 

Danielson, hur man kan gå vidare med detta förslag. 

 

Beslut: ALF-kommittén bordlägger beslutet till mötet den 28 september. 

 

 

104. Beslut: Utlysning av Forskar-AT för Norra sjukvårdsregionen  

Krister Lindmark föredrar. 

Utlysningstexten för forskar-AT är standardiserad, vilket medför att den kan appliceras i hela 

Norra sjukvårdsregionen. FoU-ansvariga uppmanas att informera att det går att ansöka i 

regionerna. 

 

Utvärderingskriterier, med ett förslag att vikta meritvärdet högre. Att det ska vara lättare att få 

forskar-AT om man kommit längre i sin egen forskning, har föreslagits i bedömningen. Faktor 

2 är värt att prova på meritpoängen för sökande. Karin Forsén undersöker detta under 

kommande utvärdering, hur det fungerat.  

Tydliga rutiner kring forskar-AT behöver formaliseras, exempelvis gällande fakturering. 

Lönetillägget som överstiger vanlig AT kompenseras, alla regioner var inte förberedda på denna 

kostnad. ALF-kommitten vill dock påpeka att det är respektive huvudman som lönesätter sina 

egna AT-läkare.  

 

Uppdrag: Karin Forsén och Göran Larsson uppdras att skriva ett förtydligande med skriftlig 

information om skyldigheter och rättigheter till alla berörda regioner. 

  

Beslut: ALF-kommittén godkänner utlysningstexten. Bedömningen kompletteras för 

meritvärdet enligt faktor 2. 

 

 

105. Diskussion: Universitets-ST för Norra sjukvårdsregionen  

Richard Palmqvist och Karin Forsén föredrar. 

Samma utlysningstext som förra året. Post doktoral tjänst för kliniskt verksamma.  

Det går att välja forskning på 50 procent i 3 år eller 33 procent i 6 år. 

Litet söktryck men hög kvalitet på de sökande vid de senaste ansökningsomgångarna.  

Utlysningstexten beslutas på mötet den 28 september. 

 

 

106. Diskussion: Förberedelser inför de nationella ALF-utvärderingar som genomförs 

parallellt av Vetenskapsrådet respektive Socialstyrelsen  

Richard Palmqvist och Göran Larsson föredrar. 

Detta ska vara en stående punkt på agendan nu. 

Göran Larsson informerar om pågåede diskussioner hur FoU-kansliet, Region Västerbotten kan 

stötta utvärderingarna. Helén Simon föreslås anlitas som projektledare för koordinering 

av de två parallella nationella ALF-utvärderingarna exempelvis 20-40% motsvarande 1-2 

dagar/vecka under 1 år som arbetet pågår 2021-2022. Uppdraget skulle omfatta att hålla ihop 

allt som efterfrågas från Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen, och alla inblandade personer som 

behöver rekryteras i olika delar, samt att ta fram vissa uppgifter och data som efterfrågas.   



 
 

Vem som kan anlitas för att skriva efterfrågade texter på mycket god engelska (medicinsk nivå) 

och som även har god kännedom om ALF diskuteras. ALF-kommittén har avsatt 2,5 mnkr i 

budget. Det är bråttom att besluta om detta nu. Vetenskapsrådet efterfrågar 

bakgrundsinformation nu under hösten. Ingen tidsplan har presenterats från Socialstyrelsen 

ännu. Även ALF-controllers behöver finnas tillgängliga för framtagande av uppgifter som 

efterfrågas. 

 

Uppdrag: Alla tar fram en lista på möjliga skrivare som Göran Larsson och Richard Palmqvist 

kan kontakta, överlämnas vid mötet den 28/9. 

 

Kontinuerlig information från Vetenskapsrådet & Socialstyrelsen till kontaktpersoner: 

Göran Larsson, Region Västerbotten och Marie Bixo, Umeå universitet. 

 
Återkoppling 28/9 från arbetsgrupper inför Vetenskapsrådets ALF-utvärdering: 

➢ Kl. 13.00: Panel 3B - Infrastruktur: Anna Ramnemark (smk), Wasif Ali, Maria Fällman,                 

Richard Lundmark, Jenny Åkerblom, Tufve Nyholm, Gerd-Marie Alenius, Anders Eklund,                

Gabriel Granåsen, Linda Rislund (adm). 

➢ Kl. 13.15: Panel 3A - Karriärvägar: Richard Palmqvist (smk), Annika Rydberg, Jonatan Salzer,          

Karin Wadell, Tommy Olsson, Karin Forsén (adm).                  

➢ Kl. 13.30: Panel 2 - Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta: Göran Larsson (smk),        

Katrine Riklund, Magnus Domellöf, Cecilia Fall, Patrik Wennberg, Anna Nordström,                         

Beatrice Melin (bollplank och korrekturläsning), Ida Laestander (adm).                                  

➢ Kl. 14.15: Panel 1 - Publikationer: Anders Sjöstedt (smk), Karin Larsén, Anders Bergh,                      

Fatima Pedrosa Domellöf, Olov Rolandsson, Ulf Gunnarsson.                  

 

Arbetsgrupp inför Socialstyrelsens ALF-utvärdering av universitetssjukvården: 

Arbetsgrupp är inte tillsatt. FoU-rådet har tidigare föreslagits. 

 

 

107. Avtackning av ledamot i ALF-kommittén  

Gerd-Marie Alenius avtackas. 

Avslutar nu sitt uppdrag som ledamot i ALF-kommittén. 

 

 

108. Informationspunkter 

 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar om möjligheten att överföra innevarande ALF-medel till 2022. 

Kartläggning av kostnader kopplat till läkarutbildningen överlämnas till Regeringen. 

 

Regioner 

Fredrik Pettersson informerar att den nya organisationen inom Region Norrbotten börjar sätta 

sig. Det är en positiv anda, och det mesta rullar på. Mycket bra att hålla ihop forsknings- och 

utbidningsfrågor inom samma enhet. Några disputationer är inplanerade. 

 

Helene Hillborg informerar att rekrytering av ny FoU-direktör till Region Västernorrland 

fungerade inte, så de måste starta om och annonsera på nytt. FoU-enheten är nu samlad kring 

forsknings- och utbildningsfrågor, andra delar har överflyttats till andra verksamheter. 

 

 



 
 

Göran Larsson informerar att stabsfunktioner inom Region Västerbotten ses över inom HSN. En 

del berörs t.ex. kunskapsstyrning, Regionalt cancercentrum, stödfunktioner mm.  

Ny områdeschef för södra lappland ska rekryteras. Arbete pågår för att säkerställa FoU-platser, 

och det är stor efterfrågan av ny personal. 

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Inget möte. 

 

Fakultetsnämnden 

- 

 

Medicinska studentkåren 

- 

  

 

109. Övriga frågor  

 

A. ALF-budgetgrupp 

 

Planering för ALF-budgetgrupp och möten behöver bokas nu.  

 

Budgetgruppen tillfrågas och utses:  

Region Västerbotten: Göran Larsson, Annika Nordin Johansson, Jakob Claesson 

Umeå universitet: Richard Palmqvist, Magnus Hultin, Patrick Mauritzon 

R3 regioner: Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen 

 

 

B. Bas ALF-resultatpremie 2022 

Arbetsgrupp om resultatpremien för Bas ALF-medel pågår.  

Olika rutiner finns inom Universitetssjukvårdsenheterna. 

Arbetet redovisas vid möten: 28 september och 18 oktober. 

Förslag lämnas inför 2022 års budget, med en ny fördelningsmodell.  

 

C. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021 

Noteras.  

 

D. Information: Utlysningar 2021 

Noteras.  

 

E. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021 

 

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

Kl. 13-15.30 

✓ 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 HT-2021 

Region Västerbotten 

Göran Larsson, FoU-chef Region Västerbotten, ordförande 

Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård 2 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Gerd-Marie Alenius, Docent reumatologi 

Umeå universitet 

Richard Palmqvist, Professor patologi, vice ordförande 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Malin Sund, Dekans rådgivare för biobanksforskning 

Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler 

Region Norrbotten 

Fredrik Pettersson, Chef forskning och utbildning 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg, FoU-handledare 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Umeå universitets medicinska studentkår - läkarprogrammet 

Emma Onkamo, ordinarie.  

Viktor Elofsson, suppleant. 

Adjungerade tjänstemän 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

Patrick Mauritzon, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet 

Helén Simon, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Anette Ekman, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

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


