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156. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs. Kort presentationsrunda.
157. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Magnus Hultin att justera protokollet.
158. Adjungeringar till mötet
Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå Universitet.
159. Information: Region Västerbottens forskningsmedel för postdoktoral
meritering 2022
Föredragande: Birgitta Olofsson
Förslag till prioritering och fördelning av medel presenteras.
Totalt inkom 12 behöriga ansökningar, varav fem kvinnor och sju män. Efter bedömning av
prioriteringskommittén föreslås totalt 1 934 Tkr tilldelas 8 ansökningar, varav 3 kvinnor och 5
män.
Kommentarer från prioriteringskommittén framförs där de bland annat anser att direktiven
borde förtydliga hur medlen för postdoktoral meritering ska användas. I nuvarande
utlysningstext framgår vidare att projektmedel kan beviljas maximalt tre gånger per person.
Prioriteringskommittén upplevde att det var svårt att veta hur detta skulle tolkas, dvs om
tidigare utlysningar av Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag skulle inräknas eller ej.
ALF-kommittén noterar informationen.
Beslut fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 10/12.
160. Återkoppling från arbetsgrupper inför Vetenskapsrådets ALF-utvärdering
Panel 3B- Infrastruktur: Anna Ramnemark (smk) Wasif Ali, Maria Fällman, Richard
Lundmark, Jenny Åkerblom, Tufve Nyholm, Gerd-Marie Alenius, Anders Eklund, Gabriel
Granåsen, Linda Ruslund (adm).
Anna Ramnemark presenterar det pågående arbetet inom panel 3B. Arbetsgruppen har gått
igenom frågorna för utvärderingen 2022 samt reflekterat över förra utvärderingen- brister och
lärdomar från andra regioner. Försökt göra preliminär planering inför våren men inväntar
tidsplan för det övergripande arbetet. Beräknas vara klar innan deadline 8 december. Viktigt
att forskarna hittar till våra infrastrukturer. Infrastrukturwebb/Info UmU och RV måste
lanseras innan enkätutskicken till forskare (om uppdaterad och välfungerande).
Frågor ställs till ALF-kommittén gällande organisationsbeskrivning, tidplan för våren,
redaktionellt stöd och ansvar för UmU webbportal för infrastrukturer.
Som svar ges att en organisationsbeskrivning blir klar under vecka 48. Tidplan utarbetas efter
VR:s tidplan. Mikael Wiberg och Tommy Olsson kommer att finnas till förfogande för
redaktionellt skriv-stöd.
Panel 3A- Karriärvägar: Richard Palmqvist (smk), Annika Rydberg, Jonatan Salzer, Karin
Wadell, Tommy Olsson, Karin Forsén (adm).
Inte så mycket att rapportera vid dagens möte då VR skickade ut instruktioner och mallar så
sent som den 22 november.
Panel 2- Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
Göran Larsson (smk), Magnus Domellöf, Cecilia Sjöblom Fall, Patrik Wennberg, Anna
Nordström, Beatrice Melin (bollplank och korrekturläsning), Ida Laestander (adm)
Arbetsgruppen har gått igenom föregående utvärdering och de brister som framkom där. Den
största brist som identifierades var avsaknad av struktur för att implementera en HTA-enhet.
Innan utvärderingen lämnas in kommer en sådan att finnas på plats.

Då Katrine Riklund ska jobba med den nationella ALF-utvärderingen på en mer central nivå
behöver arbetsgruppen förstärkas. Göran uppmanar ALF-kommittén att ge förslag på personer
som kan vara behjälplig i arbetet.
161. Beslut: Tilldelning av Centrala ALF-projektmedel 2022–2024
Föredragande: Göran Larsson och Richard Palmqvist
Richard Palmqvist och Magnus Hultin anmäler jäv och deltar ej i diskussioner och beslut.
Fredrik Pettersson utses att direktjustera punkten.
Färre sökande än tidigare år.
Totalt inkom 71 behöriga ansökningar, varav 32 kvinnor och 39 män. Ansökningarna
indelades i två granskningsgrupper innehållande näst intill lika många seniora och juniora
forskare.
Göran Larsson föredrar prioriteringskommitténs lista över fördelning och tilldelning av
medel.
Prioriteringskommittén föreslår 29 sökande tilldelas medel under 3-årsperioden, varav 22
seniora forskare och 7 juniora forskare.
2 seniora forskare och 1 junior forskare föreslås som reserv.
Synpunkter och diskussioner från gruppordförande redovisas, bland annat frågan gällande
sökandes etikprövning, ansökningarnas generella kvalitét och mervärdet av digitala
bedömargruppsmöten.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att;
fastställa prioriteringskommitténs förslag om tilldelning av Centrala ALF-medel till seniora
forskare.
fastställa prioriteringskommitténs förslag om tilldelning av Centrala ALF-medel till juniora
forskare.
Punkten direktjusteras.
162. Diskussion: Förslag ALF-Budget och verksamhetsplan 2022
Föredragande: Patrick Mauritzon och Jakob Claesson
Genomgång av ALF-budget och verksamhetsplan 2022 med förändringar.
Förändringar i ALF-ersättningen för grundutbildning (GU) 2022:
Jakob redogör för övergången till fördelning av ersättning utifrån faktisk HST. Nytt avtal om
läkarutbildning på fyra orter medför nya förutsättningar där ersättning kommer att ske med en
fast bas och en rörlig del. Modellen kommer att införas stegvis och förväntas vara fullt
utbyggd 2024.
Termin 10 i läkarutbildningen tas bort som ALF-grundande del då denna anses vara mer
forskningsinriktad än kliniskt inriktad.
Budget för forskning 2022:
Fördelning av basenhetens ALF-medel blir enligt föregående år. Diskussion förs kring de
basenheter som idag har väldigt låg tilldelning. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med
denna fråga och förslag på förändringar tas upp under punkt p.166
ALF verksamhetsplan 2022:
Genomgång av mål och aktiviteter för ALF-kommittén 2022.
Fråga kring vem som egentligen äger målet om att öka förutsättningarna för ett gott utfall vid
Socialstyrelsens granskning av universitetssjukvården lyfts.
Diskussion förs kring om punkten ska vara kvar, tas bort eller omformuleras. Frågan
bordläggs till ALF-kommitténs sammanträde den 9 december.
Ledamöterna ombeds att så snart som möjligt inkomma med övriga inspel och synpunkter på
aktivitetsplanen för 2022.
➢ Dessa mejlas så snart som möjligt till Helén Simon
Beslut om ALF-budget och verksamhetsplan 2022 fattas i NUSS den 15 december.

163. Beslut: ALF-finansierad strategisk satsning
Föredragande Patrick Mauritzon och Jakob Claesson
Göran Larsson och Richard Palmqvist anmäler jäv och deltar inte i diskussioner eller beslut.
Fredrik Pettersson utses till ordförande för beslutsärendet.
Efter beredning av ärendet i ALF-budgetgrupp föreslås att GMC Norr och Kompetenscentrum
för tillämpad AI inom klinisk forskning och utveckling tilldelas 1 miljon kronor vardera
utifrån rådande budgetutrymme.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att tillstyrka budgetgruppens förslag om att tilldela 1 Mkr
till vardera ansökan för; GMC Norr och Kompetenscentrum för tillämpad AI inom klinisk
forskning och utveckling.
Punkten direktjusteras.
164. Beslut: Pågående ALF-finansierad strategisk satsning
Föredragande: Patrick Mauritzon och Jakob Claesson
Efter beredning av ärendet i ALF-budgetgrupp föreslås Forum Norr och Registercentrum Norr
övergå till permanent ALF-finansierad gemensam kostnad samt att Northpop ges fortsatt
finansiering under uppstartsfasen. Den totala kostnaden för Forum Norr uppgår till 1,4 Mnkr
per år där RVB bekostar 650 Tkr och respektive R3-region bekostar 250 Tkr. Kostnaden för
Registercentrum Norr avser statistikertjänst på 50 % av heltid och uppgår till 384 Tkr per år.
Northpop föreslås ges fortsatt finansiering under uppstartsfasen till en kostnad om 1,5 Mnkr
per år tom 2023-12-31 då den strategiska satsningen avslutas.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att tillstyrka budgetgruppens förslag om att;
Forum Norr övergår till en permanent ALF-finansierad gemensam kostnad.
Registercentrum Norr övergår till permanent ALF-finansierad gemensam kostnad.
Northpop ges fortsatt finansiering under uppstartsfasen tom 2023-12-31.
Punkten direktjusteras.
165. Diskussion: Utbildning för patientmedverkan i forskning
Föredragande: Göran Larsson och Richard Palmqvist
Patient/brukarmedverkan kommer att bli allt viktigare både nationellt och internationellt varpå
vi bör anpassa oss till detta. En förstudie kring patientmedverkan i forskning har tidigare
genomförts av KFC men för en utförligare studie krävs resurser. Diskussion förs kring
huruvida detta är något som skulle kunna bekostas av ALF-medel. KFC föreslås ges i uppdrag
att utreda detta vidare samt på sikt erbjuda utbildningar till forskare och möjligen även
brukare. Frågan föreslås också ingå i ALF-aktivitetsplan för 2022.
166. Diskussion: Förslag om Resultatpremien för BAS-ALF tilldelning i norra
sjukvårdsregionen
Föredragande: Patrick Mauritzon
Arbetsgrupp: Patrick Mauritzon (smk) Jakob Claesson, Marie Bixo, Helene Hillborg, Annika
Nordin Johansson
Nuvarande fördelningsmodell baserad på ämne och basenhet är omständlig och administrativt
tung. I stället föreslås en modell baserad på personkoppling.
Diskussion förs kring hur detta praktiskt ska genomföras samt vad det skulle innebära för
framför allt prekliniska forskare.
Om denna modell ska kunna införas till nästa års budgetarbete bör förutsättningarna vara helt
klara i mars 2022. Beslut om förändringar i fördelningen av resultatpremien tas under första
kvartalet 2022. ALF-kommittén uppmuntras att inkomma med ytterligare inspel och
synpunkter innan dess.
➢ Synpunkter skickas direkt till antingen Patrick Mauritzon eller Jacob Claesson.

167. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av ALF-strategiska professorsmedel
Föredragande: Richard Palmqvist
Magnus Hultin anmäler jäv och deltar inte i diskussioner och beslut.
Ander Själander har inkommit med en ansökan om förlängd dispositionstid för sina
professorsmedel. Anders har beviljats 800 Tkr årligen under fyra år. Anders har sedan tidigare
ansökt om- och beviljats förlängd dispositionstid med 6 månader t.o.m. 2021-12-31. Brukligt
är att förlängning av dispositionstid godkänns för ett helt år samt att medel motsvarande ett
års tilldelning får skjutas över. Förslaget är därför att Anders Själander beviljas totalt ett års
förlängning och får skjuta över 800 Tkr t.o.m. 2022-06-30. Övriga medel ska vara förbrukade
per 2021-12-31, därefter kan de inte nyttjas.
Beslut: ALF-kommittén beslutar om förlängd dispositionstid som innebär att maximalt 800
Tkr, motsvarande ett års tilldelning, får disponeras t.o.m. 2022-06-30. Övriga kvarvarande
medel ska vara förbrukade 2021-12-31, därefter kan de inte nyttjas. Ingen ytterligare
dispositionstid kan beviljas.
Punkten direktjusteras.
168. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid C-ALF
Föredragande: Richard Palmqvist
Mikael Brink har inkommit med en ansökan om förlängd dispositionstid för Centrala ALFmedel med hänvisning till att han inte har kunnat driva projektet enligt plan på grund av
Covid-19.
Mikael Brink har samtidigt ansökt om nya Centrala ALF-medel. Om Mikael beviljas förlängd
dispositionstid för sina nuvarande medel kan han inte beviljas nya. Förslaget diskuteras att
Mikael själv får välja mellan att tilldelas nya Centrala ALF-medel, eller förlänga
dispositionstiden för nuvarande anslag.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att tillstyrka Mikael Brinks anhållan om förlängd
dispositionstid för Centrala ALF-medel. Om Mikael beviljas Centrala ALF-medel för 2022–
2024 ställs han inför valet att bibehålla nuvarande anslag eller tilldelas nya.
Punkten direktjusteras
169. Beslut: Tilldelning av Universitets-ST
Föredragande: Göran Larsson
Fem granskare har bedömt samtliga ansökningar eftersom Richard Palmqvist tidigt i
processen anmälde jäv. Bedömarna har enskilt granskat ansökningarna utifrån de fastställda
bedömningsgrunderna.
Totalt inkom 12 ansökningar varav 8 bedömdes vara behöriga. Utifrån bedömargruppens
gemensamma ranking av de sökande rekommenderas tre personer anställning
Göran Larsson presenterar bedömargruppens förslag.
Beslut: ALF-kommittén tillstyrker prioriteringskommitténs förslag om att rekommendera tre
sökanden för anställning som Universitets-ST-läkare.
Förslaget överlämnas till berörda verksamhetschefer för beslut om anställning.
Punkten direktjusteras.
170. Uppgradering av befintligt läkarprogram som förberedelse för införande av 6-årigt
LP. Design av ny handledarutbildning.
Föredragande: Magnus Hultin
Bordläggs till nästa möte.

171: Stående punkt: Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av
Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen
Föredragande: Göran Larsson och Richard Palmqvist
Instruktioner och mallar har inkommit från Vetenskapsrådet. Utförligare återrapportering sker
i december.
172. Föreslagna sammanträdestider för ALF-kommittén 2022
Har hittat förslag som inte krockar med andra möten. Förslag framförs också om ett
uppstartsmöte under höst och vår och att dessa möten ska vara fysiska hel- och halvdagar.
Övriga datum återfinns i bilaga 172.
Punkten direktjusteras.
173. ALF-information och Nationell högspecialiserad vård den 2 december
Föredragande: Göran Larsson
Förslag om vilka punkter som ska tas upp under kommande ALF-informationsmöte har
skickats ut till berörda.
Preliminär agenda:
✓ Nytt avtal för läkarutbildning på fyra orter
✓ Grundutbildnings-ALF
✓ Resultatpremien för BAS-ALF medel (stryks)
✓ Säkerställa akademisk kompetens inom verksamheten
✓ Nytt i ALF-budget 2022
✓ Nationell ALF-utvärdering som genomförs av Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen
2022
✓ Nationell högspecialiserad vård (ca 30 min)
ALF-kommittén har inget ytterligare att tillägga.
174. Inkommen handling
A. Region Västerbottens nya FoUI-Policy
B. Beslutad tilldelning av Region Västerbottens Spjutspetsprojekt 2022-2024
C. Medicinska fakultetens ledningsrepresentant i Forum Norrs Chefssamråd
D. Beslut mellan ALF-kommittén och ITS om Redcap
E. Protokoll FoU-rådet 2021-10-06
F. Protokoll NUSS 2021-10-27
Noteras och läggs till handlingarna
175. Föregående protokoll
Noteras och läggs till handlingarna.
176. Informationspunkter
Nationella styrgruppen för ALF
Göran Larsson informerar att de har möte nästa vecka.
Regioner
Göran Larsson informerar att Region Västerbotten, efter samverkan med Umeå universitet,
har fattat beslut om krav på vaccination mot Covid-19 för att få genomföra VFU.
Forskningsstrategiska nämnden
-

Fakultetsnämnden
Medicinska studentkåren
Clara Bergström informerar om studentkårsskrivelsen som ska genomföras under våren i syfte
att lyfta det som är viktigt att förbättra.
178. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
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Umeå universitet
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Malin Sund, Dekans rådgivare för biobanksforskning
Region Jämtland Härjedalen
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Adjungerade tjänstemän
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