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Punkt:   46-61 

 

Plats: 

 

Närvarande:  

Videokonferens 

 

Umeå universitet 

Anders Behndig, ordf. 

Magnus Hultin 

Richard Palmqvist 

Emma Samuelsson, adj. 

Johanna Damber, p.50-51 

Olov Rolandsson, p.59  

Lotta Harnevik, p.59 

 

Region Västerbotten 

 

Göran Larsson, vice ordf. 

Ulrica Bergström 

Elisabeth Karlsson 

Annika Nordin Johansson 

Jakob Claesson, adj. 

Ida Laestander, adj. 

Helén Simon, adj. 

Anna Ramnemark, p.49-50  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande: 

 

Sekreterare: 

Justerat:  

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, p.46-50, 53-61 

 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg 

 

Umeå medicinska studentkår 

Clara Bergström, t.o.m. p.56 

 

Inbjuden: Maj Britt Kjelsaas, p.49 

 

Marie Bixo, UmU 

Johanna Törmä, RN 

 

Helén Simon 

Anders Behndig, ordf. 

Göran Larsson 



 
 

 

 

46. Fastställande av dagordning                                                                                       

En övrig fråga anmäls: Nyttjande av ALF-projektmedel. 

 

 

47. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Göran Larsson att justera protokollet. 

 

 

48. Adjungeringar till mötet 

Tjänstepersoner: Maj Britt Kjelsaas, Helse Midt-Norge. Jakob Claesson, Helén Simon,  

Ida Laestander, Anna Ramnemark Region Västerbotten. Emma Samuelsson, Johanna Damber, 

Olov Rolandsson, Lotta Harnevik Umeå universitet.  

 

 

49. Föreläsning: Brukarmedverkan i forskning 

Maj Britt Kjelsaas, faglig koordinator Helse Midt-Norge RHF är inbjuden för att föreläsa om 

deras arbete med brukarmedverkan i forskning.  

Norges lagstiftning på området presenteras, och det är numera ett krav med brukarmedverkan i 

klinisk forskning. Personen som deltar är oftast medlem i en patientorganisation, och ska som 

regel inte delta i själva studien, för att undvika lojalitetskonflikt. Erfarenheter, ny kunskap och 

nya perspektiv presenteras. 

Cancerfonden ska börja tillämpa samma krav på brukarmedverkan som man har i Norge. ALF-

kommittén behöver aktivt arbeta med detta och skapa förutsättningar, utbildning, regelverk och 

rutiner.  

 

 

50. Dialog: Återflytt av Kliniskt forskningscentrum Umeå till byggnad 5A - fördelning 

av lokalkostnader ALF/RV  

Anna Ramnemark, Enhetschef Kliniskt forskningscentrum (KFC) Umeå och Johanna Damber, 

Fastighetscontroller Umeå universitet är inbjudna för dialog. 

Ulf Widmark, Fastighetschef RV har godkänt dispens ang lokaler t.o.m. den 13 april. 

Dialog förs kring fördelning av RV-yta och ALF-yta i den nya lokalen i byggnad 5A på NUS. 

Anna Ramnemark beskriver bakgrunden till uppbyggnaden av KFC:s verksamhet som startades 

av ALF-kommittén via Region Västerbotten och Umeå universitet (2004). Under åren har 

verksamheten växt med Metabolenheten (2007), Clinical Trial Unit (2010), Forum Norr (2013), 

Kliniska studier Sverige (2015), SCAPIS (2016-2018). Efter att ha klassificerats som ALF-

strategisk satsning beslutades kostnader för medfinansiering av Kliniskt forskningscentrum 

(2016), och Forum Norr (2021) övergå till två permanenta ALF-gemensamma budgetkostnader.  

I takt med utökad verksamhet har även antalet medarbetare ökat markant t.o.m. idag. Under 

åren har BRO-problematik tvingat verksamheten att flytta och byta lokaler flera gånger. 

Förklaring av; enskild area - hur stor golvyta rummet har, viktad area – vad man betalar hyra 

för inkl. standard på rummet. 

ALF-kommittén diskuterar hur mycket fasta resurser ska läggas på en viss typ av verksamhet, 

hur fördelningen ska vara mellan ALF- och RV-yta, samt brukarfinansiering. Kommittén 

behöver diskutera principer, analysera och utreda under året, så eventuella korrigeringar kan 

göras innan mars 2023 för kommande år. 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att varje rum fördelas med 1/3:del RV-yta och 2/3:delar ALF-

yta för Kliniskt forskningscentrum Umeås totala lokalyta i byggnad 5A för år 2023. 

 



 
 

51. Information: Hantering av ALF-lokalmedel inom ramen för nyetablering av 

tillfälliga laboratorielokaler/provisorium inom NUS (”Byggnad 6P”) och uppsägning av 

ordinarie lokaler  

Anders Behndig och Johanna Damber informerar om ALF-yta i byggnad 6P och uppsägning 

av lokaler. LUA-mi definitionen är borttagen sedan flera år och måste omdefinieras för gällande 

lokaler, Immunologi har 838 kvm viktad area. Laboratoriemedicin kontaktas ang kostnader för 

lokalerna. Arbetet behöver vara slutfört innan budgetarbetet i höst.  

Uppdrag: Anders Behndig och Johanna Damber uppdras att kontakta verksamhetschef för 

Laboratoriemedicin, RV. 

 

 

52. Beslut: Intresseanmälan för ALF-finansierade strategiska satsningar för Norra 

sjukvårdsregionen  

Anette Edin-Liljegren föredrar FoU-rådets bedömargrupps utfall. 

Jäv: Göran Larsson, Bodil Landstad, och Helene Hillborg anmäler jäv och deltar inte i 

diskussioner eller beslut. 

Fyra intresseanmälningar inkom. Synpunkter lämnas och diskuteras. 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att 3 intresseanmälningar får möjlighet att inkomma med en 

fullständig ansökan. Punkten direktjusteras.  

 

 

53. Diskussion: Centrala ALF-projektmedel i Norra sjukvårdsregionen 2023-2025  

Anders Behndig föredrar. 

Föreslagna ändringar i utlysningstexten diskuteras. Bland annat redovisning av godkänd 

etikansökan och bedömning av forskning med klinisk relevans.  

 

 

54. Diskussion: Region Västerbottens forskningsmedel för postdoktoral meritering 2023 

Göran Larsson föredrar. 

Föreslagna ändringar i utlysningstexten diskuteras. Bland annat vem som kan ansöka och form 

för återrapportering. 

  

 

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

Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen 2022  

Anders Behndig föredrar.  

Panelordförande 1, 2, 3A, 3B lämnar uppdaterad information om pågående arbete. 

Anteckning från det interna avstämningsmötet den 4 april lämnas. 

Tidsplan för övergripande internt arbete innan inlämning till Vetenskapsrådet redovisas. 

Svarsfrekvensen för enkät 2 från forskare & forskarstuderande till VR, redovisas. 

Information om kompletterande externa experter till Socialstyrelsen lämnas. 

 

 

56. Diskussion: Aktiviteter 2022  

Anders Behndig föredrar.  

Jakob Claesson har sammanställt uppgifter om tilldelning av Bas ALF-medel över tid för Norra 

sjukvårdsregionen. Diskussioner förs hur ALF-kommittén går vidare med negativa trender i 

tilldelning. Kommittén diskuterar hur liten tilldelning en enhet kan ha, och hur liten en enhet 

kan vara. För liten kritisk massa innebär svårigheter för flertalet enheter.  



 
 

Uppdrag: Göran Larsson, Anders Behndig och Ulrica Bergström uppdras att föra en dialog om 

fortsatt arbete och besök av verksamheterna under hösten. FoU-områdesansvarig ska även delta 

vid besöken.  

Optimering av ALF-organisationens samverkan med FoU-rådet, analys och beredning hur ALF-

kommittén ska interagera med FoU-rådet. Gemensamt dialogmöte är bokat den 16 juni. 

Bordläggs till sammanträdet den 12 maj. 

 

 

57. Föregående protokoll  

Anders Behndig föredrar.  

A. Protokoll ALF-kommittén 2022-03-24. 

Noteras och läggs till handlingarna. 

  

 

58. Inkommen handling  

Anders Behndig föredrar.  

A. Protokoll FoU-rådet 2022-03-15 

B. Protokoll TUA-kommittén 2022-03-10 

Göran Larsson lyfter att TUA-kommittén beslutat om doktorandtjänster för allmäntandvården, 

vilket är ett positivt och mycket bra initiativ. 

Protokollen noteras och läggs till handlingarna. 

 

 

59. Allmänmedicins undervisning och innehåll på Läkarprogrammets T-12 

Olov Rolandsson och Lotta Harnevik, UmU är inbjudna för att informera om Allmänmedicins 

undervisning och innehåll på läkarprogrammets termin 12 i den nya läkarutbildningen. 

Förväntade konsekvenser av förändringarna på Primärvårdens verksamhet redovisas. Den 

kliniska praktiken inom Allmänmedicin ökar markant vilket innebär utökade behov av 

medarbetare med rätt kompetens, och andra metoder för handledning. Ny schemastruktur för 

praktikplaceringar visas, men över 100 studenter i praktik samtidigt blir en stor utmaning. 

Det finns både bemannings- och lokalbrist, då 150 handledare behövs/termin. Förändringarna 

innebär en stor utbildnings- och handledningsbörda för hela Norra sjukvårdsregionen. Antalet 

kliniska undervisningsmottagningar (KUM) föreslås utökas till åtta inom Norra sjukvårds-

regionen.  

 

 

60. Informationspunkter 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar att nästa möte är den 31 maj. 

 

Regioner 

Helene Hillborg, Region Västernorrland informerar att ny FoU-chef rekryterats. Hälso- och 

sjukvårdsdirektören har avgått. 

Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen informerar att det är flertalet tillförordnade 

direktörer i ledningsorganisationen för närvarande. Haft besök från kungaparet. Longitudinell 

studie om läkares hälsa pågår och ska nu utökas även till sjuksköterskor.  

Ulrica Bergström, Region Västerbotten informerar att vårdbehovet för covidpatienter minskar i 

omfattning, och att de etablerar system för att ta emot Ukrainska migranter.  

 

 

 



 
 

Forskningsstrategiska nämnden 

- 

Fakultetsnämnden 

- 

Umeå medicinska studentkår 

- 
 

 

61. Övriga frågor  

A. Nyttjande av ALF-projektmedel 

Diskuteras, och beslut meddelas till forskaren. 

 

B. Stående information: Årshjul utlysningar & processer inom ALF-området 2022 

Noteras. 

 

C. Kvarvarande sammanträdestider 2022 

Noteras. 

  

ALF-kommittén  

Ordförande Anders Behndig, UmU 

✓ Torsdag 12 maj kl. 8.00-12.00 varav kl. 8-10 genomgång ALF-utvärdering 

✓ Torsdag 16 juni kl. 8.00-12.00 varav kl. 10-12 dialog med FoU-rådet 

✓ 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  

FoU-rådet  

Ordförande Göran Larsson, RV 

✓ 2 maj 

✓ 7 juni 

✓ 5 september 

✓ 3 oktober 

✓ 7 november 

✓ 5 december 

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 

Ordförande Tommy Svensson, RV 

✓ 25 maj 

✓ 26 oktober 

✓ 13 december 



 
 

ALF-kommittén VT-2022 

Umeå universitet 

Anders Behndig, Vicedekan för samverkan inom klinisk forskning, ordförande 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Richard Palmqvist, Professor patologi 

Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler 

Region Västerbotten 

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

Elisabeth Karlsson, Senior strateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Ulrica Bergström, Områdeschef Länssjukvård 2 

Region Västernorrland 

Helene Hillborg, FoU-handledare 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä, FoU-chef 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Umeå medicinska studentkår  

Clara Bergström, ordinarie  

Emma Johansson, suppleant 

Adjungerade tjänstepersoner 

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   

 

  


