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Jakob Claesson, adj 

Anna Ramnemark, p.113-114 
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Patrick Mauritzon, adj 

Anders Sjöstedt, p.119 
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Sekreterare: 

Justerat:    

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad 

 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg 

 

Studerande repr. läkarprogrammet 

Clara Bergström 

 

 

Magnus Hultin, UmU 

Malin Sund, UmU 

Marie Bixo, UmU 

Annika Nordin Johansson, RV 

Fredrik Pettersson, RN 

 

 

Helén Simon 

Göran Larsson, ordf.  

Richard Palmqvist, vice ordf. 

   
  



 
 

110. Fastställande av dagordning                                                                                       

Dagordningen fastställs. 

 

 

111. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Richard Palmqvist att justera protokollet. 

Förslag att fortsätta med roterande justerare inom motsatta parten (UmU/RV) den som inte har 

ordförandeskapet. 

 

 

112. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet. 

 

 

113. Återkoppling från arbetsgrupper inför Vetenskapsrådets ALF-utvärdering 

 

Panel 3B - Infrastruktur: Anna Ramnemark (smk), Richard Lundmark, Gerd-Marie Alenius,  

Wasif Ali, Jenny Åkerblom, Tufve Nyholm, Maria Fällman, Anders Eklund, Gabriel Granåsen, 

Linda Rislund (adm). Anna Ramnemark föredrar.  

Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med forskningens förutsättningar, med två halvdagsmöten. 

En genomgång har gjorts från 2017 års utvärdering, och planering för de frågor som ska 

besvaras.  

Arbetet är även påbörjat med bakgrundsdokumentet och RI-listan (Research Infrastructure) 

som ska besvaras. Ett informationsevent för infrastrukturportalen föreslås, för att tydliggöra var 

forskningsaktiva kan hitta de olika infrastrukturerna. Föreslås genomföras i god tid innan 

enkäterna skickas ut till respondenterna. 

 

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

Karin Wadell, Tommy Olsson, Karin Forsén (adm). Richard Palmqvist föredrar. 

Christian Colliander, bibliometriker UmU, har arbetat fram statistik och analyserat. 

Arbetsgruppen försöker utvärdera de olika karriärtjänster som finns inom ALF-systemet. Det 

visade sig vara en komplex och svår uppgift, exempel redovisas för Forskar-AT kullar. 

Organisationernas datasystem försvårar uppföljningar och utvärderingar fortfarande. Det är 

även svårt att avgöra vad som är ett bra utfall, inte lätt hitta en jämförelsegrupp. Flera 

tjänstegrupper ska utvärderas.  

Vid föregående nationella ALF-utvärderingen tilldelades mycket hög kvalitet. Vid 

utvärderingen av förra VR-bedömningen konstaterade bedömargruppen att ALF-kommittén 

bör fortsätta tillsätta karriärtjänster, och hitta format för att utvärdera utlysningarna. Bas-ALF 

behöver följas upp och rapporteras varje år, tilldelning till kvinnor behöver ökas (redovisa antal 

och summor). Utvärderarna förra gången efterlyste fler forskarskolor, och att stimulera mer 

samarbeten inom norra regionen. Arbetsgruppen föreslår en ökad flexibilitet vid tillsättning av 

forskartjänster. 

 

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

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

Beatrice Melin (bollplank & korrekturläsning), Ida Laestander (adm). Göran Larsson föredrar. 

Arbetsgruppens första möte är inbokat den 18 oktober. De har läst den föregående ALF-

utvärderingen från 2017, den kliniska forskningens betydelse. En klinisk prövning, den första i 

världen är på väg för CRISPR-Cas9. Flera Horizonprojekt snurrar i Norra sjukvårdsregionen. 



 
 

En utmaning i redovisningen för den nationella ALF-utvärderingen är våra speciella geografiska 

förutsättningar. Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen begränsar till ALF-region Västerbotten 

(UmU/RV), men den regionaliserade Läkarutbildningen omfattar hela Norra sjukvårdsregionen 

med 4 regionlandsting och Umeå universitet. 

 

 

114. Beslut: ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur  

Anna Ramnemark föredrar. 

Bedömnings- och prioriteringskommittén tycker att det är en utmaning att bedöma vad som är 

infrastruktur för forskning. ALF-kommittén har öppnat upp för en bredare utlysning de senaste 

åren, som försvårar hur ansökningarna ska bedömas, vad som ska inkluderas och exkluderas, 

vad som är möjligt att söka medel för. 

Ett förslag är att den bifogade forskningsplanen tas bort, det bidrar till knepigheter. Det blir 

otydligt vilka de medsökandes kliniska frågeställningar är. 

Medfinansiering 50 procent ska finnas innan beviljade medel kan nyttjas. 

Det är färre ansökningar nu de senaste åren. De frågar sig om utlysningen är otydlig, om kriterier 

är för snäva, eller andra anledningar. 

Sex behöriga ansökningar gick vidare för bedömning, fördelat på 2 kvinnor och 4 män som 

huvudsökande.  

Två granskare hade jäv för samma ansökan, som då bedömdes av 3 granskare. 

Fem ansökningar bedömdes uppfylla kriterierna för att tilldelas ALF-investeringsmedel för 

forskningsinfrastruktur. En ansökan föreslås få avslag.  

Totalt föreslås 1723 600 kronor tilldelas 5 ansökningar.  

Diskussioner fördes om en egen utlysning för ALF-infrastrukturstöd för stora undersökningar, 

registerstudier, sådant som är bra infrastruktur för forskning, som kan nyttjas av många 

forskningsaktiva. 

Utlysningstexten  behöver förtydligas, bl.a. för budget och drift. I ansökningsformläret ska 

uteslutas att en forskningsplan bifogas. Det är mycket svårt bedöma vad som är 

forskningsinfrastruktur. 

 

Uppdrag: Bedömnings- och prioriteringskommittén ser över utlysningstexten och lämnar 

förslag på förtydligat syfte inför nästa års utlysning. Anna Ramnemark, ordförande i 

prioriteringskommittén skriver en tydlig och konkret återkoppling till avslaget för en ansökan. 

Detta stäms av med Göran Larsson och Richard Palmqvist. 

 

Beslut: ALF-kommittén godkänner bedömnings- och prioriteringskommitténs förslag till 

beslut att tilldela 5 ansökningar och avslå 1 ansökan. 

 

 

115. Föregående protokoll  

Göran Larsson föredrar. 

A. ALF-kommitténs protokoll 2021-08-30 

B. Pågående uppdrag 2021  

Läggs till handlingarna. 

 

 

116. Fastställande av beslut: Ansökan om status som universitetssjukvårdsenhet i Norra 

sjukvårdsregionen  

Föredragande: Göran Larsson 

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 



 
 

117. Beslut: Universitets-ST för Norra sjukvårdsregionen  

Richard Palmqvist föredrar. 

Samma utlysningstext som tidigare för Universitets-ST, öppnas nu för ansökan i Norra 

sjukvårdsregionen. 

 

Beslut: ALF-kommitén fastsäller utlysningstexten som nu öppnas för ansökan. 

 

 

118. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid för strategiska professorsmedel  

Göran Larsson föredrar. 

Ansökan inlämnad från Lars Enochsson. 

Bakgrund till ansökan presenteras. ALF-kommittén diskuterar förhållningssätt till ansökningar 

om förlängd dispositionstid för strategiska professorsmedel. 

 

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

förbrukning, maximalt 300 000 kronor. 

 

 

119. Återkoppling från arbetsgrupp inför Vetenskapsrådets ALF-utvärdering 

 

Panel 1 - Publikationer: Anders Sjöstedt (smk), Fatima Pedrosa Domellöf, Anders Bergh, 

Karin Larsén, Olov Rolandsson, Ulf Gunnarsson. Anders Sjöstedt föredrar. 

Gruppen är sammansatt, men arbetet är inte påbörjat. Vid föregående ALF-utvärdering gick 

förfrågan till FoU-ansvarig, att välja ut publikationer med hög kvalitet under en 4-årsperiod. 

Samråd gjordes med verksamhetschef, forskningsledare och ämnesansvarig. 

Varje bedömare betygsatte cirka 100 publikationer, alla betygsattes av 4 bedömare. Cirka 70 

publikationer valdes att tittas närmare på, och slutprodukten blev 38 publikationer enligt 

direktiven.  

Synpunkter som framkom 2017 var bl.a. att vi behöver bli bättre på att nyttja kvalitetsregister 

och biobanker. T.ex. inom patologi, infektion, och onkologi.  

Vi behöver bli bättre på samarbete utanför EU, hur man kan uppmuntra till detta behöver ses 

över. 

Synpunkter lämnades även gällande den kliniska relevansen i publikationerna, men 

arbetsgruppen kunde inte påverka urvalet. Andra delar av landet hade mer randomiserade 

kontrollerade trials, och open cohort studies.  

Frågan de ställt sig är bl.a. om analysen av produktion i förhållande till ALF-medel är nationellt 

rättvisande. En annan synpunkt gäller den bibliometriska analysen som gjordes, om den 

verkligen är  rättvisande. Adresser i datakällan Web of science och tidpunkten har analyserats. 

Utfallet är svårt att reproducera. Christian Colliander och Patrik Danielson har lyft detta till VR 

i den nationella styrgruppen för ALF. 

 

 

120. Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av Vetenskapsrådet och 

Socialstyrelsen  

Detta är en stående punkt på agendan fr.o.m. nu. Richard Palmqvist och Göran Larsson föredrar. 

Helén Simon har tilldelats ett förordnande som projektledare, med uppdraget att övergripande 

hålla ihop det administrativa och koordinera ALF-utvärderingarna (30% av heltidstjänst:    

2021-09-15 – 2022-06-30). 

Förslag på skrivare diskuteras. Patrik Danielson har tillfrågat lämpliga personer och inväntar 

svar inom kort. 

 



 
 

Kontinuerlig information från Vetenskapsrådet & Socialstyrelsen till kontaktpersoner: 

Nya: Richard Palmqvist, UmU och Helén Simon, RV. 

 

Arbetsgrupp inför Socialstyrelsens ALF-utvärdering av universitetssjukvården: 

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

 

 

121. Del 1-redovisning: Resultatpremien för Bas-ALF tilldelning i Norra 

sjukvårdsregionen 

Patrick Mauritzon föredrar. 

Arbetsgrupp: Patrick Mauritzon (smk), Jakob Claesson, Marie Bixo,  Annika Nordin Johansson, 

Helene Hillborg. 

Arbetsgruppen har träffats. Bra diskussioner har förts och gruppen är eniga. 

Patrick Mauritzon berättar om bakgrunden till nuvarande system och vilka stora resurser det tar 

att sammanställa resultatet årligen. Publikationslista på 10 000 artiklar granskas av basenheter 

och institutioner. Förslag arbetas fram nu för att komma ifrån den tunga administrativa 

processen. Diskussion i kommittén om principer för kommande förslag från arbetsgruppen. 

 

 

122. Diskussion: Tidsplan för ALF-Budget & Verksamhetsplan 2022 

Jakob Claesson och Patrick Mauritzon föredrar. 

ALF-budgetgrupp: 

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

Umeå universitet: Richard Palmqvist, Magnus Hultin, Patrick Mauritzon  

R3-regioner: Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen  

ALF-kommittén fastställer förslag till beslut om ALF-budget med verksamhetsplanering 2022 

den 9 december. NUSS beslutar den 15 december. 

Det är en rekordlåg uppräkning enligt index: 1.06%.  

Nya GU-förutsätningar och nytt avtal om regionaliserad läkarutbildning på 4 orter.  

T10 försvinner som grund för ALF-ersättning, och en rörlig del till HST-ersättning införs. 

Det är mycket som är utmanade, och med ett kort varsel. 

Budgetgruppen har haft ett första möte, och arbetar vidare. Allmän diskussion och synpunkter 

för fortsatt arbete i budgetgruppen. 

 

 

123. Redovisning: Utvärdering av pågående ALF-finansierade strategiska satsningar 

Föredragande: Göran Larsson 

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

124. Beslut: Ansökan om ALF-finansierade strategiska satsningar  

Karin Larsén föredrar.  

Jäv anmäls: Göran Larsson och Richard Palmqvist lämnar mötet och deltar ej i diskussioner eller 

beslut. Ulrica Bergström utses som ordförande för beslutsärendet som direktjusteras. 

Karin Larsén föredrar bedömargruppens arbete och bedömning. 

Två intresseanmälningar valdes att få inkomma med en fullständig ansökan, GMC norr och 

Kompetenscentrum för AI, båda från Region Västerbotten och Umeå universitet. 

Bedömargruppens möte resulterade i en sammanställning som bifogats till ALF-kommitténs 

sammanträde för beslut. Utifrån bedömarnas individuella poängsättning och efter gemensamma 

diskussioner, har de enats om ett utfall som presenteras. 



 
 

GMC norr, är en redan pågående satsning som vill vidareutvecklas. 

Kompetenscentrum för AI, är en innovativ nysatsning, som de vill starta upp inom den kliniska 

verksamheten.  

Bedömargruppen har enats om att båda uppfyller kraven för ALF-finansierad strategisk satsning. 

Nuvarande bedömningskriterier i befintlig form gynnar redan etablerade infrastrukturer som får 

automatiskt högre poäng, än något som är i nystartsfas.  

 

Inriktningsbeslut: ALF-kommittén beslutar att båda ansökningar om ALF-finansierade 

stategiska satsningar går vidare in i ALF-budget processarbetet, som nu måste påbörjas. Förslag 

om finansiering från bedömargruppen noteras. 

Med anledning av jäv från ordförande och vice ordförande, och det faktum att ett stort antal 

ledamöter är frånvarande vid dagens sammanträde, återkommer ärendet för fastställande av 

förslag på beloppsnivåer den 18/10. Ulrica Bergström föredrar ärendet vid mötet den 18/10. 

 

 

125. Diskussion: Översyn av medel för strategiska satsningar och karriärtjänster mot 

bakgrund av nationell högspecialiserad vård  

Föredragande: Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

126. Diskussion: På basenhetsnivå regelbundet följa upp hur den kliniska utbildningen 

finansierad av ALF-medel planeras och genomförs, innefattande hur samverkan kring 

sådana frågor sker på basenhetsnivå i samband med budgetering mm 

Föredragande: Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

127. Diskussion: Uppdatera Regionalt samverkansavtal nu? 

Föredragande: Richard Palmqvist och Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

128. Boka: ALF-informationsmöte 

Föredragande: Richard Palmqvist och Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

129. Diskussion: Utbildning för patientmedverkan i forskning 

Föredragande: Richard Palmqvist och Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

130. Diskussion: Mötesformer för ALF-kommittén  

Föredragande: Richard Palmqvist och Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

 

 

 



 
 

131. Inkommen handling  

Föredragande: Göran Larsson 

A. Nominering av FoU-chef Länssjukvårdsområde 1 

B. Prioriteringsordning vid lokalfördelning RV 

C. Medicinska biblioteket, kompletterande information 

D. Medicinska biblioteket, budgetäskande ppt 

E. Decentralicerad Läkarutbildning 

F. Delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 

G. Anmält ärende till HSLG, Region Västerbotten 

H. FoU-rådets protokoll 2021-09-08 

Noteras. 

  

 

132. Informationspunkter 
 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson  
  
Regioner 

Helene Hillborg, Bodil Landstad, Göran Larsson. 
 

Forskningsstrategiska nämnden 

Göran Larsson  
 

Fakultetsnämnden 

- 
 

Medicinska studentkåren 

Clara Bergström 
 

Bordläggs. 

 

 

133. Övriga frågor  

 

A. Diskussion: Möjlighet ansöka om nya bas ALF-medel för 2022, för sökande som 

rullar över kvarvarande bas ALF-medel från 2021 till 2022 

Föredragande: Göran Larsson och Richard Palmqvist 

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

 

 

B. Information: Region Västerbottens nya FoU-Policy 

Föredragande: Göran Larsson  

Bordläggs till sammanträdet den 18 oktober. 

  

 

C. Information: Utlysningar inom ALF-kommitténs område 2021 

Noteras. 

 

 

D. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021 

Noteras.  

 



 
 

E. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021 

 
ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

Kl. 13-15.30 

✓ 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 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  
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