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Punkt:   1-4 

 

Plats: 

 

Närvarande:  

Videokonferens 

 

Umeå universitet 

Anders Behndig, ordf. 

Marie Bixo 

Richard Palmqvist 

Patrick Mauritzon, adj 

 

Region Västerbotten 

 

Göran Larsson, vice ordf. 

Annika Nordin Johansson 

Ulrica Bergström  

Elisabeth Karlsson 

Jakob Claesson, adj 

Helén Simon, adj 

Ida Laestander, adj  
   

 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad 

 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä 

 

Umeå medicinska studentkår 

Clara Bergström 

 

 

Frånvarande: 

 

 

 

Sekreterare: 

Justerat: 

  

Helene Hillborg, RVN 

Magnus Hultin, UmU 

 

 

Helén Simon 

Anders Behndig, ordf. 

Annika Nordin Johansson 



 
 

 

Sammanträde den 17 januari 
 

1. Fastställande av dagordning                                                                                       

Presentationsrunda, nya ledamöter. Dagordningen fastställs utan ändringar. 

 

 

2. Utseende av justerare 

Förutom ordförande Anders Behndig, utses Annika Nordin Johansson att justera protokollet. 

 

 

3. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän; Jakob Claesson, Helén Simon, Ida Laestander Region Västerbotten, och 

Patrick Mauritzon Umeå universitet. 

 

 

4. ALF-Aktiviteter i verksamhetsplan 2022 

Anders Behndig föredrar. 

Strategiska diskussioner och praktiskt genomförande. 

 

Mål – Allmänt 

✓ Optimera ALF‐organisationens samverkan med FoU‐rådet 

- Analysera och bereda hur ALF-kommittén ska interagera med FoU‐rådet. 

Frågan har inkommit från FoU-rådet. Uppdrag och egna initiativ diskuteras, liksom 

arbetsbelastningen som är varierande under året. Ett gemensamt möte genomfördes med FoU-

rådet för många år sedan, men ledamöter byts frekvent, så detta skulle behövas årligen.  

ALF-kommittén bör fundera över vilka uppdrag som passar bäst för FoU-rådet att bereda och 

vilka som ska beredas inom ALF-kommittén i större utsträckning.  

FoU-chefernas koppling till sina respektive verksamhetsområden diskuteras, och samspelet 

med FoU-ansvariga. Vissa frågor där så är lämpligt, borde även kunna ställas direkt till en av 

FoU-cheferna istället för via FoU-rådet. 

Samverkansavtalet är under revidering, varvid uppdraget för FoU-chef (ev nytt förslag FoU-

strateg) behöver förtydligas. 

Summerat: Gemensam träff mellan FoU-rådet och ALF-kommittén, bokas in tidigt i år. 

Förarbete, hur ALF-kommittén vill att det ska fungera.  

 

✓ Kostnadseffektivisera tillgången till tidskrifter och databaser 

- Analysera och utvärdera hur användandet av medel sker idag och hur budgetprocessen 

fungerar. 

Risk för otydlighet med betalningen, med fem organisationer som har olika upphandlingar och 

avtal. Det finns avtal för det årliga äskandet, men uppräkning av budget sker inte som för andra 

avtal. Andra verksamheter behöver effektivisera, och redovisningar diskuteras. 

Avtal ska sägas upp 6 månader i förväg. En omvärldsanalys behövs hur andra regioner har löst 

detta.  

Arbetsgrupp: Jakob Claesson, Göran Larsson, Richard Palmqvist. 

I ett senare skede kan andra adjungeras till gruppen.  

 

 

 



 
 

Mål - Öka förutsättningarna för klinisk forskning av hög kvalitet och främja utvecklingen 

av akademisk miljö i norra sjukvårdsregionen 

✓ Öka förutsättningarna för ett bra utfall vid Vetenskapsrådets utvärdering  

- Arbete gruppvis med pågående utvärdering.  

ALF-kommittén ska få en återkommande återkoppling, och kunna läsa föreslagna uppgifter. 

Uppgifter om publikationer, urval och inlämning diskuteras. 

Uppdrag: Anders Behndig stämmer av med Anders Sjöstedt, ordf. panel 1. 

  

✓ Öka förutsättningarna för ett gott utfall vid Socialstyrelsens granskning av 

universitetssjukvården 

- ALF kommittén delegerar till FoU-rådet att utgöra arbetsgrupp för utvärderingen. 

ALF-kommittén ska få en återkommande återkoppling, och kunna läsa föreslagna uppgifter. 

Uppdrag: Göran Larsson, ordf. FoU-rådet återkopplar kontinuerligt. 

  

✓ Effektivisering av processen och tydliggörande av resultatpremien som 

underlag för bas‐ALF 

- En arbetsgrupp som utarbetar förslag till en effektiv process kring koppling mellan bra 

forskning och resultat via resultatpremien. Kommuniceras via ALF-information. 

Patrick Mauritzon avrapporterar och går igenom arbetsgruppens pågående arbete. Syftet är att 

skapa en bättre och administrativt enklare modell för att hantera resultatpremien inom ALF-

systemet, som är mycket omfattande idag. 

Det finns två olika administrativa system för resultatpremien; Medicinska fakultetens modell 

och ALF-modellen. Idag utgår man från ämne, men tanken är istället att koppla till individ. 

Ett fast belopp för forskarexamen och docentur diskuteras (olika summor). 

I dialogen saknas om det ska finnas ett nedre lägsta belopp för tilldelning, eftersom vissa 

basenheter som hamnat i en negativ spiral och har en närmast obefintlig tilldelning, vilket i sin 

tur innebär svårigheter att återhämta sig. ALF-kommittén ska diskutera vilka stödinsatser som 

kan vara aktuella. Nytt system för resultatpremien föreslås implementeras fr.o.m. verksamhets-

året 2023.  

 

✓ Öka patient‐/brukarmedverkan i klinisk forskning 

- Utbildning om patient‐/brukarmedverkan i samarbete med KFC. 

Göran Larsson informerar om bakgrunden, och en förstudie med kartläggning som har gjorts. 

Detta bör implementeras i Norra sjukvårdsregionen. Diskussioner har förts flera gånger inom 

ALF- kommittén, och patientmedverkan blir alltmer aktuellt inom forskningen.  

Bodil Landstad informerar om hur det funegrar i Norge, att det är ett krav för att bedriva klinisk 

forskning.  

Det finns många organisationer med representater som kommer med inspel, de kan finnas med 

på många olika nivåer. Det finns forskningsöversikt som visar på effekt av modellen. 

Summerat: Utbildning ordnas av KFC Umeå, och Bodil Landstad deltar i upplägget. Bodil 

föreslås hålla en introduktion, återkommer till detta inom ALF-kommittén. 

 

✓ Optimerad forskningsinfrastruktur inom Norra sjukvårdsregionen 

- Plan och genomförande av utvärdering av permanentade infrastrukturstöd 

Vissa, sedan tidigare, permanentade infrastrukturstöd har inte sökt i konkurrens och har inte 

blivit utvärderade som andra. Frågan om nuvarande summor är rimliga diskuteras. Underlag 

för genomlysning och för att öka transparensen diskuteras även. 

 



 
 

✓ Punkter med arbetsgrupp/aktivitet inför kommande budgetarbete 2023 

- ALF-kommittén diskuterar poster att belysa och utser ansvariga. 

✓ Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler  

Arbetsgrupp: Annika Nordin Johansson, Marie Bixo. 

✓ Gemensam stab GU, kansliresurs UmU för läkarprogrammet  

Arbetsgrupp: Patrick Mauritzon, Jakob Claesson.  

✓ Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U - Rutin för äskande och hantering  

Arbetsgrupp: Patrick Mauritzon, Jakob Claesson.  

✓ Medicinska Biblioteket 6M   

Arbetsgrupp: Jakob Claesson, Göran Larsson, Richard Palmqvist.  

✓ Bidrag lokalkostnader speclab  

Arbetsgrupp: Jakob Claesson påbörjar arbetet. 

✓ Biobanken Norr  

Arbetsgrupp: Jakob Claesson påbörjar arbetet. 

✓ PU (Professionell utveckling) Fo-ALF  

Arbetsgrupp: Jakob Claesson påbörjar arbetet.  

 

✓ Erbjuda bra karriärvägar för kliniska forskare i norra sjukvårdsregionen 

- Analysera och överväga utlysning av internationell post doc anpassad för kliniker. 

Richard Palmqvist ger en skiss till en modell. 

- Utreda och analysera hur planen för forskar‐AT skall förändras i relation till införande 

av BT (bastjänstgöring).  

Det finns två spår för karriärvägar, universitetssspåret och regionspåret. Vanligen  utlyses 8 

forskar-AT-tjänster och 3 universitets-ST-tjänster. Universitetsöverläkare har utlysts vid tre 

tillfällen, och andra karriärtjänster för medellånga legitimationsyrken vid flertalet omgångar. 

Vid föregående nationella ALF-utvärderingen 2017, tilldelades ALF-region Västerbotten 

väldigt hög kvalitet för panelen om karriärtjänster. ALF-kommittén behöver fundera på vad 

som eventuellt saknas i flödet för karriärvägar.  

Forskar-AT har funnits längre än forskar-ST och flest block tillsätts inom forskar-AT. AT 

kommer finnas i 10 år till, men ALF-kommitttén behöver bestämma när forskar-AT ska fasas 

ut. Hur omställning ska göras mot BT behöver diskuteras, men en modell med ”forskar-BT” 

känns inte som en bra lösning. 

Post doc möjligheter för kliniker diskuteras. Allt fler förfrågningar inkommer om forskar-ST.  

Antalet docenter är för få, här behöver ALF-kommittén analysera och diskutera vad som 

behöver göras. Det är omständigt ta ut docentur idag, ammanuensdelar för forskning och 

universitetstid vore bra. Post doc är en bra idé för att få mer extern input, nätverk, erfarenheter 

och influenser.  

 

✓ Säkerställa effektivt nyttjande av ALF‐forskningsmedel 

- Utreda om fleråriga forskningsmedel kan periodiseras för att säkerställa ett jämnare 

nyttjande under dispositionstiden.  

Fleråriga ALF-medel, speciellt professorsmedel, nyttjas oftast det sista året, och det inkommer 

ofta ansökningar om förlängd dispositionstid. Att samla på sig ALF-medel och spara, är inte en 

bra investering för forskningsaktivitet.  

Summerat: Testa med begränsningar på tilldelade ALF-strategiska professorsmedel under två 

år, med en lämplig procentsats, utvärdera efter 2 år.  

 



 
 

Sammanträde den 18 januari 

 
Punkt:   5-16 

 

Plats: 

 

Närvarande:  

Videokonferens 

 

Umeå universitet 

Anders Behndig, ordf. 

Magnus Hultin 

Marie Bixo 

Richard Palmqvist 

Patrick Mauritzon, adj 

 

Region Västerbotten 

 

Göran Larsson, vice ordf. 

Annika Nordin Johansson 

Elisabeth Karlsson 

Jakob Claesson, adj 

Helén Simon, adj 

Ida Laestander, adj 

Karin Forsén, adj  
   

 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä 

 

Umeå medicinska studentkår 

Clara Bergström 

 

 

Frånvarande: 

 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Justerat: 

 

  

Helene Hillborg, RVN 

Ulrica Bergström, RV 

Bodil Landstad, RJH 

 

 

 

 

Helén Simon 

Anders Behndig, ordf. 

Annika Nordin Johansson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Fastställande av dagordning                                                                                       

Fastställs utan ändringar. 

 

6. Utseende av justerare 

Förutom ordförande Anders Behndig, utses Annika Nordin Johansson att justera protokollet. 

 

7. Adjungeringar till mötet 

Tjänstemän; Patrick Mauritzon Umeå universitet och Jakob Claesson, Helén Simon,  

Ida Laestander, Karin Forsén Region Västerbotten. 

 

8. Strategiska diskussioner och praktiskt genomförande – VP mål & aktiviteter 2022 

Magnus Hultin föredrar. 

 

Mål - Bibehålla en högkvalitativ läkarutbildning i norra regionen 

- Införande av 6‐årigt läkarprogram inklusive utveckling av delmoment inom det 5,5‐

åriga programmet. 

 

✓ Säkerställa volymen för det verksamhetsintegrerade lärandet 

- Implementera det nya avtalet om läkarprogram på fyra studieorter. 

- Utvärdera och utreda förutsättningar för att utöka det glesbygdsmedicinska spåret. 

Lokalkostnader är en nyckelfråga. 

Räknesnurran och fördelningssystemet diskuteras. Det kommer att krävas mer resurser av 

controllers, då det är ett nytt uppdrag utanför det ordinarie ALF-uppdraget.  

Regionerna får en stor utbildningsbörda framöver.  

Genomgång av tidsplan och kommande förändringar i läkarutbildningen, omvandling av 

kurserna pågår. 

ALF-kommitténs del för införandet av 6-årigt läkarprogram, infrastruktur för 4 studieorter,  

implementering och uppföljning av det nya avtalet för LP4U, diskuteras. 

Nationella styrgruppen för ALF har skickat en skrivelse till socialdepartementet/ 

utbildningsdepartementet gällande ersättningen för läkarutbildningen, som är underfinansierad. 

Krav på mer lokalkostnader diskuteras, vilket skulle bidra till minskade medel för undervisning. 

Omvärldsbevakning hur andra gör i landert med lokalkostnader, behöver ses över. Tidigare 

jämförelse var svår att göra med andra orter i landet, en ny benchmarking behövs. 

Läkarutbildningen är kraftigt underfinansierad idag, 20-30% för lite vilket innebär en förlust 

för regionerna. Regionerna betalar bl.a. för klinisk undervisningsmottagning, KUM. Inom RV 

måste 80% av regionens medarbetare dela rum, däremot förväntas anställda inom UmU ha 

enskilda rum.  

Att möjliggöra studentplaceringar inom preventionsarbetet exempelvis VHU, tobakspreventiva 

arbetet etc, kunde vara ett bra sätt att komma in i det preventiva tänket, och skapa mervärde för 

studenter. 

Uppdrag: Representanter från Glesbygdsmedicinskt centrum och allmänmedicin kallas för 

presentation till aprilmötet. Christina Ljungberg kallas till junimötet.  

 

✓ Säkerställa kvalitén på handledningen under det verksamhetsintegrerade 

lärandet 

- Planera och utprova ny modell för handledarutbildning. 

Medel är avsatta med 80% för ett år. Ansvarig söks. Nationella EPA-gruppen ska träffas.  

Arbetsgrupp: Magnus Hultin (smk), Bodil Landstad, Göran Larsson, Jakob Claesson. 

 

 



 
 

✓ Skapa förutsättningar för kursen klinisk medicin 6 (termin 12) 

- Utveckla och planera för fler kliniska undervisningsmottagningar inom primärvården. 

Svårigheter att placera studenter inom Primärvården lyfts och diskuteras. Det blir även svårare 

med den 12:e terminen, och redan idag är det brist på allmänläkare, vilket innebär många 

utlokaliseringar. Nya lösningar behövs för allmänmedicin. Rapporter till ALF-kommittén, och 

presentation av ansvariga inom allmänmedicin diskuteras. 

Behov finns att säkerställa den akademiska miljön på akutmottagningarna, detta ska diskuteras 

vidare i ALF-kommittén för en väg framåt. 

 

✓ Optimalt system i norra regionen för klinikernas budgetering och 

rapportering av GU‐ALF‐medel 

- Uppföljning av hur GU‐medel används 

FoU-rådet behöver ett förtydligande för omfattningen av deras uppdrag. En del arbete måste 

göras under året, gällande budgetprocess och andra delar. En tydligare styrning krävs för GU-

ALF budget. Även tydliga mål behövs, vad som förväntas av de kliniska handledarna. 

Summerat: PPT-presentation 

 

 

9. Summering från gårdagens diskussioner  

Anders Behndig föredrar. 

✓ Kalla till ett gemensamt möte med FoU-rådet, tex fysiskt möte i juni, återkommer vad 

som passar bäst.  

✓ Vissa ärenden ska beredas inom ALF-kommittén, istället för beredning av FoU-rådet.  

✓ Samarbeten mellan FoU-chefer och FoU-ansvariga varierar.  

✓ GU behov att förankra nya utbildningen inom ALF-organisationen, kommunicera att 

FoU-chefer kan kalla FoU-ansvariga för diskussioner hur de ska samarbeta, och vara 

en naturlig länk. Det finns uppdragsbeskrivningar för båda funktionerna, men behov 

av revidering kan finnas.  

Uppdrag: Göran Larsson tar med sig frågor till FoU-rådet för diskussion. 

✓ Tidskrifter, en arbetsgrupp tillsätts för analyser av kostnader. 

✓ ALF-utvärdering som genomförs av Vetenskapsrådet, risk att missa att vissa 

publikationer lyfts. Lämpliga kontaktpersoner till varje region lämnas till Anders 

Behndig som kontaktar Anders Sjöstedt. 

✓ ALF-utvärdering som genomförs av Socialstyrelsen, spelregler kommer i slutet av 

januari. 

✓ Arbetet med resultatpremien ska slutföras i arbetsgruppen. Förlag har presenterats. 

Fraktionering av författarskap har inte diskuterats.  

✓ Vad ALF-kommittén ska göra för de basenheter som hamnat i en negativ spiral, och 

därmed knappt får någon tilldelning av Bas ALF-medel, diskuteras. En dialog ska 

påbörjas med de enheter som har svårigheter. Möten bokas in med ALF-kommittén. 

✓ Riktade satsningar för akutsjukvården diskuteras. Socialstyrelsen ska genomföra en 

fördjupad granskning av USVE inom akutsjukvården nu. RV akutsjukvård är upplåten 

enhet. ALF-kommittén ska inventera anknytning till andra basenheter, och dialog för 

stöttning ska föras. 

✓ Bilda en arbetsgrupp som analyserar uppåt/nedåt trend, varför vissa får liten/stor 

tilldelning baserat på resultatpremien och eventuellt tillsätta resurser för särskilda stöd. 

✓ Patientmedverkan i forskning. Bodil Landstad föreläser och involveras i KFC 

utbildning. Implementeras i ansökningsformulär. Tas upp på ALF-information, att det 

är på gång. 



 
 

✓ Se över budget; GU-medel och FO-medel till Medicinska biblioteket, Spec lab, 

Biobanken Norr, PU-forskning.  

✓ Karriärvägar, forskar-AT föreslås bytas mot en typ av forskar-ST längre fram. Kortare 

post doc perioder för kliniker ska diskuteras vidare. 

Arbetsgrupp: Karin Forsén, Richard Palmqvist, Elisabeth Karlsson. Driver arbetet vidare.     

Steg 1, ett konkret förslag till ALF-kommittén gällande post doc för kliniker. Steg 2, typ 

av forskar-ST.  

✓ Professorsmedel, pröva under 2 år, att tilldelade medel måste nyttjas en viss 

procent/år. Minst 50% ska nyttjas årligen, föreslås implementeras fr.o.m. nu till nya 

tilldelningar. Stämma av med prefekter om de har kloka tankar kring detta, hur 

nyttjandet kan öka.  

 

 

10. Föregående protokoll  

Protokoll ALF-kommittén 2021-12-09 

Anders Behndig föredrar. 

Clara Bergström lyfter att det är Umeå medicinska studentkår som är representerad i ALF-

kommittén, i protokollet står det att representanten är från Läkarprogrammet. ALF-kommittén 

förklarar att detta regleras i samverkansavtalet, att studeranderepresentanten som är ledamot i 

ALF-kommittén ska vara från Läkarprogrammet. Läkarprogrammet stryks efter skrivningen 

Umeå medicinska studentkår i protokoll och kallelser.  

Läggs till handlingarna.  

 

 

11. ALF-Verksamhetsrapport och bokslut 2021 

Göran Larsson föredrar. 

Beslut ALF-kommittén den 10/2. Beslut NUSS den 24/2. 

RV föreslås skapa en extern websida med ALF-information, inkl. rapporter, protokoll etc.  

Arbetsgrupp: Göran Larsson, Helén Simon, Jakob Claesson, Patrick Mauritzon. 

  

 

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

Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen 2022  

Anders Behndig och Göran Larsson föredrar. 

✓ Återkoppling sker vid varje möte, hur arbetet fortskrider.  

✓ Panel 1 och 3B inlämnar skriftligt till varje ALF-kommitémöte under VT-2022.      

✓ Alla panelordföranden, Mikael Wiberg & Tommy Olsson inbjuds till majmötet. 

✓ Ny HTA-enhet, Kristin Ahlm inbjuds till septembermötet. 

✓ Panel 3A, är försenad med bibliometrisk statistik till utvärderingen. 

Övergripande: 

Mikael Wiberg har uppdragits att arbeta med ALF-utvärderingen omfattande cirka 5% under 

perioden: 2021-10-01 – 2022-06-30.  

Tommy Olsson har uppdragits att arbeta med ALF-utvärderingen under vårterminen 

omfattande 10% för perioden: 2022-01-01 – 2022-06-30. 

Helén Simon har uppdragits att arbeta med ALF-utvärderingen omfattande 30% som 

projektledare under perioden: 2021-09-15 – 2022-06-30.  

 



 
 

Arbetsgrupp inför Socialstyrelsens ALF-utvärdering av universitetssjukvården: 

FoU-rådet, inkl. FoU-chefer/område; Anders Blomberg, Sead Crnalic, Johan Hultdin,  

Marcus Lind, Anette Edin-Liljegren, Pernilla Lundberg. 

 

Kontinuerlig information från Vetenskapsrådet & Socialstyrelsen till kontaktpersoner: 

Helén Simon, RV. Anders Behndig ersätter Richard Palmqvist, UmU. 

 

 

13. Inkommen handling  

Anders Behndig föredrar. 

A. Protokoll NUSS 2021-12-15 

B. Protokoll TUA-kommittén 2021-12-22 

C. Presidiebeslut: ansökan om förlängd disposition av professorsmedel - PL 

D. Presidiebeslut: ansökan om förlängd disposition av centrala ALF-projektmedel – RW 

E. Beslut: Centrala ALF-projektmedel 2022-2024 - MB 

Noteras. 

 

 

14. Beslut: Tillkommande kostnader för inredning på Läkarprogrammet 

Anders Behndig föredrar. 

ALF finansierar inredning avseende centralt ALF-finansierade grupprum i By 28. Kostnad 

cirka 100 000 kronor.  Inredning behövs i nya administrativa byggnaden 28, detta inkom sent i 

budgetprocessen, men behöver hanteras när kostnader dyker upp. 

Att inrätta en post för oförutseda GU-utgifter har diskuterats i Lokalplaneringsrådet. Att det ska 

finnas en grundbudget för sådant som går sönder, ska ersättas etc. Mindre summor kan hanteras 

av presidiet, och sedan lämnas för information till ALF-kommittén. 

Uppdrag: Jakob Claesson tar med frågan till budgetgruppen inför budget 2023.  

Beslut: ALF-kommittén beviljar kostnaden på cirka 100 000 kronor till inredning på 

Läkarprogrammet. 

 

 

15. Informationspunkter 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar att han tar över som RV repr. efter Beatrice Melin. Patrik Danielson 

är repr. för UmU.  

Vid mötet i november berättade Socialstyrelsen om sin kommande nationella ALF-utvärdering 

av universitetssjukvården. Enkäter ska skickas ut i januari till USVE, vissa frågor kan vara svåra 

att besvara, men Socialstyrelsens kontaktperson kan kontaktas direkt vid frågor.  

Vetenskapsrådet har ett uppstartsmöte den 21/1 för inbjudna. Enkäter har skickats i mitten av 

janauri till ett urval av forskningsaktiva och forskarstuderande, och i steg 2 till ett slumpvis urval 

av de som svarade i steg 1. Viktigt för ALF-regionen att besvara på ett adekvat sätt.  

Skrivelse gällande ALF-ersättning för läkarprogrammet, har mottagits av Regeringskansliet.  

Nationella styrgruppen för ALF har sitt nästa möte den 22/3.   

 

Regioner 

Göran Larsson informerar att Region Västerbotten har organiserat en ny stab, FoUI-staben som 

Göran leder, varvid hans titel ändrats till FoUI-chef. 

Staben har utökats med Enheten regionalt cancercentrum norr. Kunskapsstyrning och HTA-

enhet ingår numera i Enheten registercentrum norr. Förändringar har även genomförts inom 

Enheten för utbildning, som bytt namn till Enheten för utbildning och kunskapsutveckling med 



 
 

ett kansli för AT, BT, ST, samt HR-stöd AT, BT, ST och ett team för APL-samordning. 

Rekrytering pågår även för en efterträdande enhetschef för Peter Rosenberg som slutade juli 

2020, till Enheten för utbildning och kunskapsutveckling. Carina Olovsson och Göran Larsson 

har båda varit tf. enhetschef under olika perioder under dessa dryga 1,5 år. 

En ny diagnos har erhållits inom nationell högspecialiserad vård. I nuläget två diagnoser, men 

förhoppningsvis ytterligare en diagnos snart. Många diagnoser är även ute på remiss.  

Göran Larsson har kontaktats av Maria Fällman, ang pågående kartläggning för fokusområden 

inom lärosäten. Ett gemensamt arbete ska påbörjas för att kartlägga vad som är våra starka 

forskningsmiljöer och profilområden, ett arbete där vi kan stötta varandra.  

Socialdepartementet arbetar med ökad attraktion för kompetensförsörjning inom Primärvården. 

FoUI-staben ska inkomma med inspel för hur vi kan göra Primärvården till en attraktiv 

arbetsplats för att bedriva FoU. Tre inspel har överlämnats till HR, KUM, GMC-satsning och att 

akademisera primärvården.  

SCAPIS, kommer få digitalt sitevisit, för att diskutera att starta upp SCAPIS 2 inom RV och 

UmU.  

 

Johanna Törmä informerar att Region Norrbotten rekryterar en ny FoU-chef som efterträder 

Fredrik Pettersson som slutat. Rekryteringsprocessen är i sitt slutskede, totalt var det 7 sökande.  

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Marie Bixo informerar att beslut fattades av FON vid decembermötet att fördela 

forskningsbidrag för en ny utlysning gällande translationell nydanande forskning. Medel kan 

sökas för bl.a. doktorander och drift. 

 

Fakultetsnämnden 

- 

 

Medicinska studentkåren 

Clara Bergström informerar att Umeå Medicinska studentkår har varit lite hårdare när det gäller 

att tolka restriktioner. De startar ett projekt för att göra om hemsidan, ordförande är involverad 

i arbetet. Marie Bixo berömmer kåren att de tar ett stort ansvar utifrån smittspridningen under 

praktik med mera.  

 

 

16. Övriga frågor  

 

A. Information: Årshjul utlysningar 2022 

Noteras. 

 

 

B. Beslut: Utlysning av forskar-AT 

Karin Forsén föredrar. 

Utlysningstexten är samma som tidigare.  

FoU-rådet rekryterar 5 bedömare och ordförande för bedömargruppen behöver utses. 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att utlysningstexten kan publiceras. 

 

 

 

 

 



 
 

C. Sammanträdestider ALF-kommittén 2022  

Ordförande Anders Behndig, UmU 

✓ Måndag 17 januari kl. 13.00-17.00 - Videokonferens 

✓ Tisdag 18 januari 8.30-12.00 – Videokonferens 

✓ Torsdag 10 februari kl. 9.00-12.00 - Videokonferens 

✓ Torsdag 24 mars kl. 9.00-12.00 - Videokonferens 

✓ Tisdag 12 april kl. 9.00-12.00 - Videokonferens 

✓ Torsdag 12 maj kl. 9.00-12.00 - Videokonferens 

✓ Torsdag 16 juni kl. 9.30-12.00 - Videokonferens 

✓ Onsdag 24 augusti kl. 9.30-17.00 - Fysiskt möte på Väven 

✓ Torsdag 22 september kl. 9.30-12.00 - Videokonferens 

✓ Onsdag 12 oktober kl. 9.30-17.00 (inkl. budgetdiskussioner) - Fysiskt möte på Väven  

✓ Onsdag 30 november kl. 9.30-12.00 - Videokonferens 

✓ Torsdag 15 december kl. 9.30-12.00 - Videokonferens  

 

 

D. Sammanträdestider NUSS 2022  

Ordförande Tommy Svensson, RV 

✓ 24 februari 

✓ 25 maj 

✓ 26 oktober 

✓ 13 december 

 

 

E. Sammanträdestider FoU-rådet 2022  

Ordförande Göran Larsson, RV 

✓ 15 februari 

✓ 15 mars 

✓ 4 april 

✓ 2 maj 

✓ 7 juni 

✓ 5 september 

✓ 3 oktober 

✓ 7 november 

✓ 5 december 



 
 

ALF-kommittén VT-2022 

Umeå universitet 

Anders Behndig, Vicedekan för samverkan inom klinisk forskning, ordförande 

Richard Palmqvist, Professor patologi 

Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Region Västerbotten 

Göran Larsson, Stabschef FoUI-staben/FoUI-chef Region Västerbotten, vice ordförande 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård 2 

Elisabeth Karlsson, Senior strateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg, FoU-handledare 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä, Forskningsstrateg 

Umeå medicinska studentkår  

Clara Bergström, ordinarie  

Emma Johansson, suppleant 

Adjungerade tjänstemän 

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

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Patrick Mauritzon, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

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

 

  


