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134. Fastställande av dagordning                                                                                       

En övrig fråga anmäls, SCAPIS. 

Dagordningen fastställs. 

 

 

135. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Malin Sund att justera protokollet. 

 

 

136. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet. 

 

 

137. Beslut: Tilldelning av Forskar-AT  

Krister Lindmark föredrar. 

Sju behöriga ansökningar inkom, varav sex kvinnor och en man. Tre var disputerade. Generellt 

var det ett mycket bra sökunderlag.  

Enligt tidigare beslut i ALF-kommittén räknades meritpoäng dubbelt vid granskning av 

ansökningarna.  

Alla som sökt är aktiva forskare. Enligt utlysningstexten ska upp till 4 tjänster tillsättas. 

Bedömnings- och priortieringskommittén föreslår att fyra disputerade erbjuds tilldelning, och 

en noteras som reserv. 

Diskussioner behöver föras inom ALF-Kommittén om Forskar-BT tjänster.  

Uppdrag till ALF-budgetgruppen; se över budgetutrymme för Forskar-BT tjänster nästa år. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att tilldela 4 Forskar-AT tjänster enligt bedömnings- och 

prioriteringskommitténs förslag. 

Delbeslut: Den nya poängsätningen för bedömning av meritering, fortsätter att användas vid 

bedömning av nästa års ansökningar. 

 

 

138. Beslut: Ansökan om ALF-finansierade strategiska satsningar  

Ulrica Bergström föredrar.  

Göran Larsson, Richard Palmqvist och Malin Sund anmäler jäv, och lämnar mötet.  

Magnus Hultin utses att justera punkten. 

 

Inriktningsbeslut 28/9: ALF-kommittén beslutar att båda ansökningar om ALF-finansierade 

stategiska satsningar går vidare in i ALF-budget processarbetet. 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 beslut med beloppsnivåer den 18 oktober.  

Strategiska statsningar föreslås finansiering med 1,5-2 miljoner kronor. Budgetgruppen ser över 

vilket budgetutrymme som kan medges.  

Karin Larsén lyfte vid föredragningen den 28/9 att bedömargruppen föreslår att båda 

ansökningarna går vidare i budgetdiskussioner för finansiering. En ansökan är en 

vidareutveckling av pågående plattform, och en ansökan är i uppstartsfas. 

Principen är att bedömningskriterier gynnar etablerade satsningar, jämförelsevis med de som är 

i uppstartsfas. Ett tilldelningsförslag diskuteras.  

 



 
 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att fördela hälften till vardera ansökan, beroende på belopp 

som avsätts i budget. 1 miljon kronor vardera förordas. 

Magnus Hultin justerar punkten. 

 

 

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

sjukvårdsregionen  

Göran Larsson föredrar.  

Genomgång av listan på akademiska sjukvårdsenheter/tandvårdsenheter och universitets-

sjukvårdsenheter inom Region Västerbotten samt Region Jämtland Härjedalen som överlämnas 

till NUSS för beslut 27 oktober. Ansökningsförfarande vad gäller intern och extern bedömning 

diskuteras. 

 

Fastställande av förslag till beslut:  

ALF-kommittén fastställer interna och externa bedömarnas förslag till beslut att; 

21 universitetssjukvårdsenheter inom Region Västerbotten behåller sin status. 

1 akademisk sjukvårdsenhet inom Region Jämtland Härjedalen erhåller status som 

universitetssjukvårdsenhet.  

2 universitetssjukvårdsenheter inom Region Västerbotten övergår till att vara akademiska 

sjukvårdsenheter. 

Punkten direktjusteras. 

 

 

140. Information: Förslag om tilldelning av Region Västerbottens Spjutspetsprojekt 

2022-2024  

Göran Larsson föredrar. 

Magnus Hultin och Malin Sund anmäler jäv, och lämnar mötet. 

Information lämnas om förslag till beslut att tilldela 15 spjutspetsprojekt, som vardera erhåller 

1 miljon kronor årligen under 3-år.  

Diskussioner förs om varför det är så få kvinnliga sökande, endast 13 (29%) och 32 män (71%) 

av totalt 45 sökande. 

Antalet kvinnliga sökande behöver ses över, och följas över tid. Statistik finns från 1995.  

Vid denna utlysning finns en särskild strategisk satsning, att minst 5 projekt prioriteras som 

direkt ligger inom ett forskningsfält för att stärka konkurrenskraften för nationell 

högspecialiserad vård.  

Information lämnas vid NUSS sammanträde den 27 oktober. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten beslutar om tilldelning den 11 november. 

  

 

141. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid för professionell utveckling  

Richard Palmqvist föredrar. 

Ansökan om förlängd dispositionstid är inlämnad från PU. 

Detta är strategiska medel för forskning som ALF-kommittén finansierar till PU, eftersom de 

inte är en basenhet, och erhåller därmed inga Bas ALF-medel. De är ett tänkbart profilområde 

inom Norra sjukvårdsregionen. De tilldelas därför en fast summa om 400 000 kr ALF-medel 

per år. Ansökan om förlängd disposition kopplas till pandemin, och innestående medel från 

2021 önskas överföras till 2022.  

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att profesionell utveckling, PU kan överflytta kvarvarande 

tilldelade medel från 2021 som kan nyttjas t.o.m. 2022-12-31, samt att även nya medel tilldelas 

enligt 2022 års budget.  



 
 

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

Göran Larsson föredrar. 

Ansökan om förlängd dispositionstid har inlämnats från Marie-Therese Vinnars. 

Ansökan kopplas till pandemin. Diskussioner förs. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att kvarvarande centrala ALF-projektmedel kan nyttjas t.o.m. 

2022-12-31.  

 

 

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

Sead Crnalic föredrar. 

Arbetet redovisas från FoU-rådets arbetsgrupp som uppdragits att utvärdera pågående ALF-

finasierade strategiska satsningar.  

Tre pågånde satsningar; Forum norr, Registercentrum norr, NorthPop. 

✓ Forum norr. ALF-finansiering under 5 år: 2017-2021  

✓ Registercentrum norr. ALF-finansiering under 5 år: 2017-2021 

✓ NorthPop, halvtidsutvärdering. ALF-finansiering under 3 år: 2019-2021 

Arbetsgruppen gör bedömningen att de förordar fortsatt stöd. 

ALF-kommittén tackar för väl genomförd utvärdering. Utfallet diskuteras. 

 

Forum norr 

En strategisk satsning kan maximalt pågå under 5 år. Därefter måste beslut fattas om satsningen 

ska övergå till en pemanent ALF-finansierad gemensam kostnad. 

Arbetsgruppen upplever att det är svårt att avgränsa KFC från Forum norr, det är svårt att se 

skillnaden. Två budgetposter föreslås bli en gemensam. 

Uppdrag: Budgetgruppen uppdras att se över hur detta kan finansieras och vilken summa som 

är aktuell. ALF-kommittén föreslår övergång till permanent ALF-finansierad gemensam 

kostnad.  

Registercentrum norr 

En strategisk satsning kan maximalt pågå under 5 år. Därefter måste beslut fattas om satsningen 

ska övergå till en pemanent ALF-finansierad gemensam kostnad. 

RC norr har haft ALF-finansiering i olika omfattning för statistikerresurs under dessa 5 år. De 

äskar nu för 1 heltidtjänst, vilket är en ökning. 

Statistikerresursen är avgränsad till hjälp med ansökningar. En tidig kontakt tas med RC norr 

vid ansökan, vilket är en bra ingång, som i förlängningen kan innebära att forskaren själv betalar 

för fortsatta statistiktjänster.  

Uppdrag: Budgetgruppen uppdras att se över hur detta kan finansieras och vilken summa som 

är aktuell. ALF-kommittén föreslår övergång till permanent ALF-finansierad gemensam kostnad 

för en halvtidstjänst statistikerresurs. 

NorthPop 

Ansökt om ALF-finansiering under uppstartsfasen i 5 år. En förhållandevis stor ALF-summa 

omfattande 1,5 miljon kronor tilldelas årligen. Det kostar mycket resurser i uppstartsfasen. 

En halvtidsutvärdering har nu genomförts. Arbetsgruppen noterar att de har en bra utveckling, 

de har tilldelats stora anslag, 30 studentexamensarbeten, 3-4 doktorandarbeten etc. Förutom 

Barn- och ungdomscentrum är bl.a. psykiatri och gynekologi involverade i arbetet. 

Efter 5 år vill ALF-kommittén se en slutredovisning. Bl.a. hur en vidare satsning för 

verksamheten har breddats, och en plan för hantering av ökade volymer av uttag från Biobanken 

som insamlat proverna. 

Uppdrag: Budgetgruppen uppdras att fortsatt bereda finansiering med 1,5 miljon kronor årligen 

under uppstartsfasen t.o.m. 2023-12-31 då den strategiska satsningen avslutas. 



 
 

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

Richard Palmqvist föredrar. 

Ansökan om förlängd dispositionstid är inlämnad från Peyman Kelk. 

Ansökan kopplas till pandemin. Diskussioner förs. 

 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att kvarvarande centrala ALF-projektmedel kan nyttjas t.o.m. 

2022-12-31.  

 

 

145. 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 

Göran Larsson föredrar. 

Fråga från FoU-rådet om något specifikt ska följas upp. 

Diskussioner förs om kvalitetsindikatorer för bra utbildningspraktik. 

Hur studentdeltagande kan öka vid utvärderingar diskuteras. 

Årliga uppföljningar av GU-budgetar diskuteras även. Tidigare ingick GU-budget som en del 

av universitetssjukvårdsenhetens verksamhetsplanering, enligt uppgift efterfrågas inte detta 

längre. 

Uppdrag: Bodil Landstad, Magnus Hultin, och Göran Larsson uppdras att definiera vad FoU-

rådet ska utvärdera och följa upp under 2022. 

 

 

146. Föregående protokoll  

Göran Larsson föredrar. 

A. ALF-kommitténs protokoll 2021-09-28 

B. Pågående uppdrag 2021  

Läggs till handlingarna. 

 

 

147. ALF-informationsmöte den 2 december kl. 10-12 för berörda Verksamhetschefer 

och FoU-ansvariga i Norra sjukvårdsregionen  

Richard Palmqvist och Göran Larsson föredrar. 

Diskussioner förs om vilken information som ska lyftas.  

Bas ALF-medel, Resultatpremien, Säkerställa akademisk kompetens inom verksamheten, Goda 

exempel, Nytt i budget, Nationell högspecialiserad vård, Nationell ALF-utvärdering. 

Diskussioner förs om en obligatorisk ALF-utbildning, för de som tillträder som 

Verksamhetschef eller FoU-ansvarig inom Norra sjukvårdsregionen, vid en akademisk 

sjukvårdsenhet eller universitetssjukvårdsenhet.  

 

 

148. Diskussion: Mötesformer för ALF-kommittén  

Richard Palmqvist och Göran Larsson föredrar. 

Ett förslag till nya mötesformer presenteras och diskuteras. Fysiska möten förordas tre gånger 

årligen, vid terminstart och när budget för kommande år ska redovisas av budgetgrupp inför 

beslut i NUSS.  

Frågan lyfts om det är möjligt delta via video, trots fysiska möten tre gånger/år.  

Ordförande och vice ordförande tar skyndsamt fram sammanträdestider för 2022. 

Anders Behndig, UmU tillträder som ny ledamot och ordförande i ALF-kommittén 1/1-2022. 

 

 



 
 

149. 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  

Nytt avtal för läkarutbildning på 4 orter, gäller fr.o.m. 1/1-2022. Detta innebär nya 

förutsättningar och en succesiv infasning av ersättning för GU-uppdrag mellan 2022-2024. 

Budgetgruppens förslag redovisas. 

GU-ALF, plus/minus budget. 

FO-ALF, överbudgeterat just nu med 1,1 mnkr. 

Diskussioner förs om HTA-enhet kan erhålla bidrag från ALF-systemet för 2022 för att sedan 

inkomma med en ansökan om ALF finansierad strategisk satsning.  

Ett färdigt förslag från budgetgruppen presenteras den 23 november och diskuteras. 

Förslag till beslut om ALF-budget med verksamhetsplanering 2022, fattas den 9 december.  

NUSS beslutar den 15 december. 

 

Anmäld övrig fråga diskuteras 

SCAPIS 2.0. Hjärt- lungfonden vill återundersöka personer som deltagit tidigare i studien. 

Det innebär krav på medfinansiering om 500 tkr per ort. Medicinska fakuteten, UmU har 

beslutat att gå in med 250 tkr. Frågan ställs om 250 tkr kan finansieras med Forsknings-ALF.  

Ett beslut måste fattas innan 15 november. 

Diskussioner förs om principer och transparens hur besluten fattas. En långsiktighet saknas. 

Regionernas samverkan saknas även i diskussionen. 

Förslag diskuteras att använda ALF-strategiska medel för 2022. 

I början av året får en intresseanmmälan om ALF-finansierad strategisk satsning inlämnas. 

Projektledare Anders Blomberg informeras. 

Uppdrag: Budgetgruppen arbetar vidare enligt diskuterat förslag. 

 

 

150. Stående punkt: Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av 

Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen  

Göran Larsson och Richard Palmqvist föredrar. 

A. Tidsplan Vetenskapsrådet 2021-2023 

B. Tidsplan Socialstyrelsen 2021-2023 

C. Övergripande organisation och struktur 

 

Kontinuerlig information från Vetenskapsrådet & Socialstyrelsen till kontaktpersoner: 

Richard Palmqvist, UmU och Helén Simon, RV. 

 

Övergripande: 

✓ Mikael Wiberg har uppdragits som gemensam skrivare och resurs för ALF-region Västerbotten 

omfattande 5% under perioden: 2021-10-01 – 2022-06-30. 

✓ Inlämning av nomineringar för nationell utvärderare till SoS senast 31/10.  

Uppdrag till FoU-ansvarig/verksamhetsområde: Anders Blomberg (smk), Sead Crnalic,  

Johan Hultdin. Helén Simon skickar in efterfrågade uppgifter till SoS innan deadline. 

✓ Panelordförande är inbjudna till ALF-kommittén för återkoppling den 23/11. 

✓ Panelordförande är inbjudna till ALF-kommittén, då inlämnad bakgrundsinformation till VR 

ska diskuteras den 9/12. 



 
 

Arbetsgrupp inför Socialstyrelsens ALF-utvärdering av universitetssjukvården: 

✓ Förslag: FoU-rådet, inkl. FoU-ansvariga/verksamhetsområde; Anders Blomberg,  

Sead Crnalic, Johan Hultdin, Marcus Lind, Anette Edin-Liljegren, Pernilla Lundberg. 

  

 

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

sjukvårdsregionen  

Föredragande: Patrick Mauritzon  

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

Johansson, Helene Hillborg. 

Bordläggs. 

 

 

152. Diskussion: Utbildning för patientmedverkan i forskning 

Föredragande: Richard Palmqvist och Göran Larsson  

Bordläggs. 

 

  

153. Inkommen handling  

Göran Larsson föredrar. 

A. Region Västerbottens årsrapport klinisk forskning 2020 

B. Beslut om ALF-strategiska professorsmedel för Christina West 

Noteras. 

 

 

154. Informationspunkter 

 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson  

  

Regioner 

Fredrik Pettersson, Helene Hillborg, Bodil Landstad, Göran Larsson. 

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Göran Larsson  

 

Fakultetsnämnden 

Marie Bixo 

 

Medicinska studentkåren 

Clara Bergström 

 

Bordläggs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155. Övriga frågor  

 

A. Diskussion: Uppdatering av Regionalt samverkansavtal  

Richard Palmqvist och Göran Larsson föredrar.  

Beslut underteckandes av Rektor UmU och Landstingsdirektör VLL år 2016. 

En uppdatering vore bra av vissa delar. Bland annat efter Region Västerbottens omorganisation 

2019, och tillägg att utse alternerande ordförandeskap i FoU-rådet mellan FoU-direktör/chef 

Region Västerbotten jämna år, och motsvarande representant Medicinska fakulteten Umeå 

universitet ojämna år. Samma organisation som för ALF-kommittén och TUA-kommittén. 

Förslag till beslut kunde diskuteras den 23/11 (senast 9/12), och undertecknat beslut fattas av 

Rektor UmU och Regiondirektör RV i december. 

Uppdrag: ALF-kommittén uppdrar FoU-rådet att föreslå uppdaterade skrivningar där det 

behövs i nuvarande regionala samverkansavtal, presenteras av Göran Larsson 23 november, 

eller senast den 9 december. 

 

 

B. Information: Region Västerbottens nya FoUI-policy 

Göran Larsson föredrar.   

HSN beslut om ny FoUI-policy den 10 december. Delges via mejl till ALF-kommittén, med 

snabb remissrunda! 

ALF-bakgrundsinformation inlämnas till VR senast den 16 december. 

 

 

C. Boka: ALF-kommitténs sammanträden 2022 (ordförande UmU) 

Göran Larsson föredrar. 

Förslag lämnas inom kort, ny ledamot/ordf. Anders Behndig ersätter Malin Sund, Umu. 

 

 

D. Information: Utlysningar inom ALF-kommitténs område 2021 

Noteras. 

 

 

E. Information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2021 

Noteras. 

  

 

F. Kvarstående bokade sammanträdestider 2021 

 

ALF-kommittén, Göran Larsson ordf. 

✓ Tisdagen den 23 november kl. 13.00-16.00 

✓ Torsdagen den 9 december kl. 9.00-11.30 

 

FoU-rådet, Göran Larsson ordf. 

✓ Tisdagen den 9 november kl. 14-16 

✓ Onsdagen den 1 december kl. 15-17 

 

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, Hans Adolfsson ordf. 

✓ Onsdagen den 27 oktober kl. 15-17 

✓ Onsdagen den 15 december kl. 15-17 

 

 



 
 

ALF-kommittén HT-2021 

Region Västerbotten 

Göran Larsson, Stabschef FoU-staben/FoU-chef Region Västerbotten, ordförande 

Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård 2 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Vakant 

Umeå universitet 

Richard Palmqvist, Professor patologi, vice ordförande 

Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Malin Sund, Dekans rådgivare för biobanksforskning 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Region Norrbotten 

Fredrik Pettersson, Chef forskning och utbildning 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg, FoU-handledare 

Umeå universitets medicinska studentkår - läkarprogrammet 

Clara Bergström, ordinarie  

Emma Johansson, suppleant 

Adjungerade tjänstemän 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

Patrick Mauritzon, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet 

Helén Simon, Forskningshandläggare/Projektledare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Anette Ekman, Forskningshandläggare/VFU-handläggare, Region Västerbotten 

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

  

 

 

 

 

 

 

 


