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79-97
Konferens Väven i Umeå/videokonferens

Närvarande:
Umeå universitet
Anders Behndig, ordf.
Emma Samuelsson, adj.
Pernilla Lundberg, p.97
Anette Edin Liljegren, p.97
Johan Hultdin, p.97
Region Västerbotten
Göran Larsson, vice ordf.
Annika Nordin Johansson
Elisabeth Karlsson
Jakob Claesson, adj.
Ida Laestander, adj.
Helén Simon, adj.
Karin Forsén, adj.
Urban Arnelo, p.97
Hans Lindsten, p.97
Alicia Edin, p.97
Region Västernorrland
Anna Sundström
Region Jämtland Härjedalen
Bodil Landstad
Region Norrbotten
Johanna Törmä
Frånvarande:

Sekreterare:
Justerat:

Marie Bixo, UmU
Richard Palmqvist, UmU
Magnus Hultin, UmU
Ulrica Bergström, RV
Clara Bergström, studerande repr.
Helén Simon
Anders Behndig, ordf.
Göran Larsson

79. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

80. Utseende av justerare
Förutom ordförande utses Göran Larsson att justera protokollet.

81. Adjungeringar till mötet
Tjänstepersoner för Region Västerbotten; Jakob Claesson, Karin Forsén, Ida Laestander,
Helén Simon, och för Umeå universitet; Emma Samuelsson.

82. Beslut: Utlysning av ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur
Anders Behndig föredrar.
Anna Ramnemark och Anders Behndig har gått igenom utlysningstexten och gjort några mindre
ändringar som presenteras.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna utlysningstexten.
Direktjusteras.

83. Beslut: Utlysning/direktiv för Bas ALF-medel i Norra sjukvårdsregionen
Göran Larsson föredrar.
Endast små ändringar har kompletterats i utlysningstexten, som presenteras.
Aktiv tjänstgöring diskuteras.
Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna utlysningstexter/direktiv efter dagens justeringar
för Region Västerbotten, respektive för Regionerna Västernorrland, Norrbotten, Jämtland
Härjedalen.
Direktjusteras.

84. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid för C-ALF 2020-2022
Anders Behndig föredrar.
Inlämnad ansökan från Jussi Jokinen, UmU/RV.
Inget nationellt besked ännu.
Beslut: Ansökan godkänns under förutsättning att det blir möjligt att överföra sparade ALFmedel till nästa år, efter nationellt beslut som förväntas under hösten.

85. Beslut: Ansökan om förlängd dispositionstid för C-ALF 2021-2023
Anders Behndig föredrar.
Inlämnad ansökan från Lisbeth Slunga Järvholm, UmU/RV.
Annika Nordin Johansson anmäler jäv och lämnar lokalen, deltar inte i diskussioner eller beslut.
Beslut: Ansökan avslås. Sökande uppmanas att ansöka senare (senast september 2023), om inte
medlen kunnat förbrukas innan dispositionstiden löper ut.

86. Diskussion: Policy för ALF-finansierade strategiska satsningar
Göran Larsson och Anders Behndig föredrar.
Policyn behöver revideras, samt även direktiv och bedömningskriterier för Intresseanmälan.
En ledamot från ALF-kommittén bör även komplettera bedömargruppen. Diskussioner förs
om vad som strategiskt behöver satsas på i Norra sjukvårdsregionen. En strategisk satsning
borde vara något nytt, som man drar i gång. Redan etablerade projekt bör kunna finansieras på
annat sätt.
Uppdrag:
1. ALF-kommittén reviderar policyn, bl.a. syfte förtydligas.
2. FoU-rådet reviderar bedömningskriterier efter policyn uppdaterats.
Arbetsgrupp: Anders Behndig, Göran Larsson, och Anna Sundström reviderar policyn,
redovisas vid oktobermötet.

87. Diskussion: Från student till docent
Göran Larsson och Anders Behndig föredrar.
Future Faculty undrar vad som behöver göras utifrån handlingsplanen för docenturmeritering.
Det är en bra vägledning till basenheterna, men kan finnas något som ALF-kommittén behöver
arbeta vidare med utifrån identifierade behov. Fler docenter behövs. Goda exempel diskuteras,
samt hur man kan premiera och lyfta akademisk meritering inom basenheten. Många disputerar
men går inte vidare och meriterar sig till docent.

88. Diskussion: Universitetssjukvårdsenheter
Göran Larsson och Anders Behndig föredrar.
Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvårdsenheter och den fördjupade granskningen
av utvalda USVE 2022.
Det finns ingen skillnad mellan akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter
när det gäller tilldelning av bas ALF-medel och andra fördelar i ALF-systemet. USVE måste
bl.a. göra omfattande nationella och regionala ALF-utvärderingar, samt uppföljningar.
Möjligheter med en speciell/viktad ersättning till USVE-enheter diskuteras. Kommunikationen
hur viktigt det är med USVE behöver utvecklas. Stor kompetensförsörjningsbrist innebär
svårare för kliniker att ta ut forskningstid. Särskilda satsningar behövs, och ALF-medel är
viktiga.

89. Stående punkt: Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av
Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen 2022
Anders Behndig och Göran Larsson föredrar.
A. Material från panel 1, panel 2, panel 3, inskickat till Vetenskapsrådet 2022-06-02
B. VR-bakgrundsrapport 2022
C. Tidsplan för Socialstyrelsens utvärdering
Noteras.

90. Diskussion: Utlysning av Forskar-AT i Norra sjukvårdsregionen
Karin Forsén föredrar.
Utlysningstexten diskuteras, endast någon liten justering har gjorts.
Sista ansökningsdag är den 5/10 ALF-kommittén sammanträder den 12/10 vilket innebär kort
tid för bedömning. Ofta är det 4-6 behöriga sökande.

Norrskenskonferensen är planerad till vart annat år, och ALF-kommittén finansierar deltagande
för presentation av deras forskning.
Uppdrag: Göran Larsson utses till ordförande för bedömnings- och prioriteringsgruppen.

91. Diskussion: Aktiviteter 2022
Bordläggs.

92. Föregående protokoll
A. Protokoll ALF-kommittén 2022-05-12
Noteras och läggs till handlingarna.

93. Inkommen handling
A. Beslut: Regionalt avtal, reviderat
B. Beslut: Permanenta organ, reviderat
C. Beslut: Övriga organ, reviderat
D. Protokoll FoU-rådet 2022-05-02
E. Protokoll TUA-kommittén 2022-05-05
F. Budgetframställan från Medicinska biblioteket
Noteras och läggs till handlingarna.

94. Glesbygdsmedicin, GMC-spåret på Läkarprogrammet
Thorbjörn Lundberg, UmU/RV är inbjuden.
Det finns ett stort intresse i samhället för Glesbygdsmedicinska spåret på läkarutbildningen.
Syftet är att lägga mer undervisning inom primärvården i glesbygd, och utplacera fler studenter
i glesbygd. Två studenter/termin under T5-T11, undervisningen sker i Umeå.
VFU från sjukhusklinik till Storumans sjukstuga, även Lycksele sjukhus ingår. Storumans
sjukstuga är en klinisk undervisningsmottagning. Totalt har 25 studenter hittills valt GMCspåret. Studentutvärderingen är övervägande positiv, men det finns bl.a. en del adminitrativa
delar som kan förbättras. Bättre introduktion och internet på boendet efterfrågas, samt bättre
personalsituation, mer anpassad patientbokning, och simulering vid akuta situationer. Detta var
en pilot och en rapport skrivs till PRL, men förhoppningen är att det blir en del av
läkarutbildningen i fortsättningen. Primärvård är en god praktisk erfarenhet. Samarbete finns
med Tromsö universitet, med undervisningsinslag tillsammanas. KUM, kliniska
undervisningsmottagningar och GMC delfinansieras av RV. Personalen tycker att det är myckt
positivt med GMC-spåret.

95. Informationspunkter
Bordläggs.

96. Övriga frågor
A. Stående information: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2022
Noteras.

B. Stående information: Årshjul utlysningar & processer inom ALF-området 2022
Noteras.
C. Kvarvarande sammanträdestider 2022
Noteras.
ALF-kommittén
Ordförande Anders Behndig, UmU
✓ 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
✓ 26 oktober
✓ 13 december

FoU-rådet
Ordförande Göran Larsson, RV
✓ 5 september
✓ 3 oktober
✓ 7 november
✓ 5 december

Dialog med Forsknings- och utbildningsrådet
97. Optimera ALF-organisationens samverkan med FoU-rådet
FoU-rådet är ett beredande organ till ALF-kommittén, men kan även driva egna arbeten efter
förankring i ALF-kommittén. En dialog förs kring samverkan, uppdrag, och årshjulet.
Hur samarbetet ska fungera, tydliga instruktioner, återkoppling och utveckling diskuteras. Det
finns återkommande uppdrag varje år, flest på vårterminen.
Från student till docent diskuteras och hur det kan utvecklas, då många disputerar men sedan
inte går vidare i sin akademiska meritering och blir docent. Vissa basenheter har bra strukturer
att motivera till akademisk meritering, men det varierar mycket. Väl fungerande arbetssätt och
goda exempel borde lyftas i högre grad. Dels för att inspirera, men även för att sprida en bra
forskningskultur.
Synpunkter lyfts att nydisputerade behöver bland annat mycket karriärstöd för att ta sig vidare
efter disputationen. Det krävs även mer ledningsstruktur och stöd för att förändra kulturen för
forskning. Kraven på verksamhetschefer är otydliga idag och mycket är individberoende, hur
man bygger en stark forskningskultur som blir beständig över tid.
Synpunkter lyfts att forskningskulturen även kan skilja mycket inom en institution, trots att alla
ämnen ska finnas med. Vilka faktorer som ligger bakom diskuteras och att kraven från högsta
ledningarna är mycket viktig.

Tydliga forskningsmål saknas idag inom Region Västerbottens HSN-verksamhetplanering.
Detta trots att alla ska arbeta med forskning på något sätt och vara involverad inom en klinik,
eftersom ett Universitetssjukhus ska bedriva kvalificerad forskning. Nuvarande uppföljning
behöver utökas.
Ett tydligt lönepåslag som syns vid revisioner är viktigt, och ett högre lönelyft när man blir
docent. Idag är tillägget högre vid disputation än vid docentur. Vettiga resurser som bas för att
bygga forskningsstruktur över tid, är en viktig del för de kliniska verksamheterna.
Ur ett genusperspektiv, är det fler kvinnor som inte väljer att fortsätta bedriva forskning. Att
mycket forskning efter disputation bedrivs på fritiden kan bidra till detta. Vilka incitament som
finns i systemet både inom regioner och universitet diskuteras. ALF-kommittén tillsammans
med FoU-områdesansvariga och ledning, behöver besöka och utveckla USVE samt akademiska
sjukvårdsenheter. Vissa funktioner behöver premieras och stärkas.
Uppföljning av GU-ALF diskuteras.
ALF-ronder behöver genomföras i höst.
Dialoger mellan FoU-rådet, verksamhetschefer, FoU-ansvariga, FoU-områdesansvariga, och
områdeschefer. Incitament för universitetssjukvårdsenheter diskuteras. I ansökan om status som
universitetssjukvårdsenhet, framkom att lokaler saknas för undervisning, frågan lyfts vem som
arbetar vidare med detta.
Uppdrag:
Helén Simon sammanställer underlag från USVE-ansökan gällande lokalfrågor.
Anders Behndig analyserar och lyfter sedan ärendet till Lokalplaneringsrådet.
ALF-kommittén läser igenom enkätsvaren som 23 USVE inlämnat till Socialstyrelsen inom
den pågående nationella ALF-utvärderingen av universitetssjukvården.
Datahantering, ett uppdrag inom FoU-rådet för ALF och TUA att gemensamt stötta en
förbättrad uttagsprocess.
Sammanfattning av dagens dialogmöte. Alla är överens om att fortsätta med återkommande
dialoger en till två gånger per år, beroende på behov. Ett dialogmöte förordas även mellan FoUrådet, ALF-kommittén, och TUA-kommittén.
Mer uppföljning och dialog efterfrågas mellan FoU-områdesansvarig och dekan, vice dekan för
forskning och vice dekan för utbildning. Tidigare fanns återkommande träffar. Ett ökat
samarbete mellan FoU-ansvarig och FoU-områdesansvarig behövs i högre utrsträckning än
idag. Mindre mötestid för FoU-rådets ledamöter kunde vara ett sätt att frigöra tid att arbeta med
en specifik fråga eller ett specifikt uppdrag som kräver mer arbetstid.

ALF-kommittén VT-2022
Umeå universitet
Anders Behndig, Vicedekan för samverkan inom klinisk forskning, ordförande
Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning
Marie Bixo, Dekans rådgivare för regionsamverkan kring forskningslokaler
Richard Palmqvist, Professor patologi
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 Jämtland Härjedalen
Bodil Landstad, FoU-direktör
Region Västernorrland
Anna Sundström, FoU-chef tf.
Region Norrbotten
Johanna Törmä, FoU-chef
Umeå medicinska studentkår
Clara Bergström, ordinarie
Emma Johansson, suppleant
Adjungerade tjänstepersoner
Karin Forsén, HR-konsult, HR-staben Region Västerbotten
Emma Samuelsson, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet
Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten
Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten
Helén Simon, Forskningshandläggare/Projektledare, FoU-kansliet Region Västerbotten

