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Frånvarande:

Marie Bixo, UmU
Ulrica Bergström, RV

Sekreterare:
Justerat:

Helén Simon
Anders Behndig, ordf.
Annika Nordin Johansson

30. Fastställande av dagordning
Påminnelse att besvara VR-enkät 2, läggs till. Agendan fastställs med denna ändring.

31. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Annika Nordin Johansson att justera protokollet.

32. Adjungeringar till mötet
Tjänsteperson RV; Helén Simon, Ida Laestander, Jakob Claesson och Karin Forsén.

33. Föregående protokoll
Anders Behndig föredrar.
ALF-kommitténs protokoll 2022-02-10. Noteras och läggs till handlingarna.

34. Information: Regionalt samverkansavtal och hängavtal
Anders Behndig och Göran Larsson föredrar.
För att undvika att avtalet måste revideras så ofta, föreslås avskalade skrivningar. En hänvisning till
bilaga med Socialstyrelsens miniminivåer för USVE infogas. Beslut fattas separat med kopplingar till
det regionala avtalet för permanenta organs sammansättning, och övriga organ på mellanliggande nivå.
ALF-kommittén diskuterar skrivningarna. Jurister vid UmU har granskat och anser att avtalet fungerar,
men att det kunde varit ännu lite mindre detaljerat. Göran Larsson har dialog med RV.s jurister som ska
granska avtalet.
Ordförande/vice ordförande och regionernas FoU-chefers deltagande i FoU-rådet diskuteras. Ett
alternerande ordförandeskap föreslås mellan RV och UmU. Avtalet undertecknas av Rektor UmU &
Regiondirektör RV. Beslut fattas av NUSS den 25 maj.

35. Diskussion: Flytt av KFC Umeå till byggnad 5A - fördelning av lokalkostnader
Anders Behndig föredrar
Inlämnat lokalbehov vid återflytt för Kliniskt forskningscentrum i Region Västerbottens byggnad 5A
plan 0-1 i Umeå, och fördelning av ALF-yta redovisas. ALF-kommittén diskuterar att lokalbehovet är
större nu än tidigare p.g.a. utökad verksamhet, och att antal kvadratmeter inte framgår i redovisade
bilagor. Det framgår inte hur stor förändringen av ALF-yta är i kvadratmeter, jämförelsevis med tidigare.
Synpunkter lämnas att det pågår även omfattande kliniska forskningsprojekt med forskningspatienter på
klinikerna vars lokaler finansieras med basenhets-ALF.
Anna Ramnemark, enhetschef för KFC inbjuds till kommande sammanträde 12 april.

36. Beslut: Tilldelning av Forskar-AT
Karin Forsén föredrar.
Jäv: Richard Palmqvist anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i diskussioner eller beslut.
Åtta sökande, varav fyra var behöriga.
Ansökningsomgången diskuteras. Utlysningen omfattar upp till fyra tjänster. Tre önskar placering i
Västerbotten, och en i Västernorrland eller Norrbotten.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att tilldela fyra Forskar-AT tjänster enligt bedömargruppens förslag.

37. Diskussion: Miniminivå för USVE
Göran Larsson föredrar.
En av Socialstyrelsens miniminivåer för USVE är att de ska förmedla resultatet av sin verksamhet och
sitt utvecklingsarbete i en skriftlig årsrapport. ALF-kommittén diskuterar vem som ska ha det

övergripande ansvaret, om det är respektive region med universitetssjukvårdsenheter eller ALFkommittén. Nuvarande består av 21 USVE inom Region Västerbotten och 2 USVE inom Region
Jämtland Härjedalen. Redovisade uppgifter kan nyttjas i det kontinuerliga strategiska arbetet.
Beslut: ALF-kommittén beslutas ha det övergripande ansvaret för uppföljning, där alla
universitetssjukvårdsenheter gör en skriftlig redovisning i en årsrapport, baserad på Socialstyrelsens
miniminivåer för USVE och det regionala samverkansavtalet.

38. Norrskenskonferensen i Region Norrbotten
Göran Larsson föredrar.
ALF-kommittén har tidigare stöttat Forskar-AT ekonomiskt om de deltar på konferensen, med krav på
att de presenterar sin forskning. Region Norrbotten anordnar Norrskenskonferensen i början av 2023.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att ekonomiskt stötta i den omfattning som tidigare, de som innehar
Forskar-AT och deltar vid Norrskenskonferensen i Luleå för att presentera sin forskning. Medtas i ALFbudget 2023.

39. Stående punkt: Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av Vetenskapsrådet
och Socialstyrelsen 2022
Anders Behndig och Göran Larsson föredrar.
Panel 1 – Publikationer, vetenskaplig kvalitet av klinisk forskning. Skriftig information är inlämnad från
arbetsgruppen, som ligger i fas och beräknas vara klar i början av april.
Panel 2 – Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, informerar det senaste från gruppens
arbete. Arbetet är försenat och ligger inte i fas, men det börjar inkomma texter nu.
Panel 3A – Karriärtjänster för att bedriva klinisk forskning, informerar det senaste från gruppens arbete.
Arbetet är försenat och texter har inte inkommit, hjälp behövs för att bli klar i tid.
Panel 3B – Infrastruktur för klinisk forskning. Skriftig information är inlämnad från arbetsgruppen, som
ligger i fas och texter förväntas överlämnas för språkgranskning innan påsk.
Språkgranskning är anlitad, men p.g.a. hög arbetsbelastning önskar de texter successivt och inte allt i
maj för att hinna med uppdraget.

40. Diskussion: Aktiviteter 2022
Anders Behndig föredrar.
De basenheter som hamnat i en negativ spiral och därmed får liten tilldelning av Bas ALF-medel ska
identifieras. ALF-kommittén ser det som viktigt att uppmärksamma dessa enheter och avser därför kalla
till dialog med klinikledning och universitetsledning om vad som behöver göras för att utvecklingen ska
kunna vändas. Speciella stödåtgärder ska även diskuteras. Vad målsättningen ska vara i Norra
sjukvårdsregionen behöver diskuteras mer ingående. Akutsjukvården är t.ex. en upplåten enhet. FoUområdesansvarigas roll ska även diskuteras.
Uppdrag: Jakob Claesson uppdras att ta fram efterfrågade siffror över tid för vidare analyser.
Vid nästa sammanträde 12/4 beslutas vilka basenheter som ska kallas i höst för dialog.

41. Inkommen handling
Anders Behndig föredrar.
A. Protokoll NUSS 2022-02-24
B. Protokoll TUA-kommittén 2022-02-03
C. Protokoll FoU-rådet 2022-02-15
Noteras och läggs till handlingarna.

42. Uppdrag till ALF-kommittén från NUSS
Jakob Claesson och Anders Behndig föredrar.
ALF-kommittén ska till styrelsens sammanträde den 25 maj återkomma med en rapport över plan för
förbrukning av sparade överskott från 2020-2021 (enligt tillfälligt undantag beviljat av regeringen med
anledning av pandemin) under 2022.
Olika planer diskuteras.
Uppdrag:

✓ Jakob Claesson informerar controllers om vikten av tätare kommunikation och
uppföljning av projektmedel.
✓ Magnus Hultin anmäler ärendet med KTC till Lokalplaneringsrådets nästa möte.
✓ Anders Behndig, Göran Larsson, Jakob Claesson diskuterar upplägg för planen, vad
som behöver göras. Redovisas senast vid ALF-kommitténs sammanträde den 12/5.
✓ Ett ALF-informationsmöte bokas in i slutet av terminen.
43. Information: Hantering av ALF-lokalmedel inom ramen för nyetablering av tillfälliga
laboratorielokaler/provisorium inom NUS (”Byggnad 6P”) och uppsägning av ordinarie lokaler
Anders Behndig föredrar.
Bakgrund och nuläge presenteras. Tas vidare i budgetarbetet.
Diskussioner fortsätter vid sammanträdet den 12 april tillsammans med Marie Bixo, och Johanna Damber
inbjuds.

44. Informationspunkter
Nationella styrgruppen för ALF
Göran Larsson informerar att VR deltagit vid senaste mötet och bl.a. berättat om transparensen för
bibliometrin som används vid fördelning av ALF-medel nationellt. Det är en utökad version av web of
science, men rådata visas inte. Förslag finns att övergå till swepub databas.
Påminnelse behöver mejlas till forskare och doktorander om betydelsen av att besvara VR.s enkät
nummer 2, som slumpmässigt skickas till ett urval. Även Socialstyrelsen deltog vid mötet och
informerade om sin nationella ALF-utvärdering av universitetssjukvården. De har en del personella
resursproblem som inneburit att enkäten till USVE försenats, men att sista svarsdatum kvarstår den 15
juni. Resultatet ska presenteras för styrgruppen i december 2022, men publiceras i maj 2023. De
nationella sakkunniga experter som utsetts är för få till antalet, vilket i nuläget innebär uppenbart jäv,
något som påtalats från nationella styrgruppen. Utökad ersättning för GU bordlades, och ska diskuteras
vid kommande majmöte, då stadssekreteraren är inbjuden. Förslag har överlämnats om möjlighet till
överflyttning av ALF-medel till 2023, och även ett förslag att det alltid borde vara möjligt att överflytta
en viss procent t.ex. 3 procent av tilldelade ALF-medel.
Regioner
Bodil Landstad informerar att kungaparet kommer på besök om några veckor.
Helene Hillborg, Johanna Törmä, och Göran Larsson har inget speciellt att informera.
Forskningsstrategiska nämnden
Fakultetsnämnden
Anders Behndig har inget att informera.
Umeå medicinska studentkår
Clara Bergström informerar att rekrytering av ersättare till kansliet ska påbörjas. Det är positivt att fler
studenter besöker Villan. Kårval den 10 maj, då ny styrelse ska väljas.

45. Övriga frågor
A. Information: FoUI-policy i Norra sjukvårdsregionen
Göran Larsson föredrar.
Region Västerbottens och Region Jämtland Härjedalens FoUI-policys lämnas för information. Policyn
är ett politiskt dokument med långsiktiga ambitioner som pekar ut riktningen. Därefter ska strategier
och handlingsplaner utformas.
Region Västernorrlands och Region Norrbottens FoU-policys ska revideras under året.

B. Information: Årshjul utlysningar 2022
Anders Behndig föredrar.
Årets utlysningar inom ALF-området noteras, och processer uppdateras allteftersom.

C. Kvarvarande sammanträdestider 2022
ALF-kommittén
Ordförande Anders Behndig, UmU
✓ Tisdag 12 april kl. 9.00-12.00
✓ Torsdag 12 maj kl. 8.00-12.00
✓ Torsdag 16 juni kl. 8.00-12.00
✓ Onsdag 24 augusti kl. 9.30-17.00
✓ Torsdag 22 september kl. 9.30-12.00
✓ Onsdag 12 oktober kl. 9.30-17.00
✓ Onsdag 30 november kl. 9.30-12.00
✓ Torsdag 15 december kl. 9.30-12.00

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse
Ordförande Tommy Svensson, RV
✓ 25 maj
✓ 26 oktober
✓ 13 december

Rådet för forskning och utbildning, FoU-rådet
Ordförande Göran Larsson, RV
✓ 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
Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler
Richard Palmqvist, Professor patologi
Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning
Region Västerbotten
Göran Larsson, Stabschef FoUI-staben/FoUI-chef Region Västerbotten, vice ordförande
Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård 2
Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Elisabeth Karlsson, Senior strateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Jämtland Härjedalen
Bodil Landstad, FoU-direktör
Region Västernorrland
Helene Hillborg, FoU-handledare
Region Norrbotten
Johanna Törmä, FoU-chef
Umeå medicinska studentkår
Clara Bergström, ordinarie
Emma Johansson, suppleant
Adjungerade tjänstemän
Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten
Emma Samuelsson, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet
Helén Simon, Forskningshandläggare/Projektledare, FoU-kansliet Region Västerbotten
Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten
Karin Forsén, HR-konsult, HR-staben Region Västerbotten

