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Punkt:   112-128 

 

Plats: 

 

Närvarande:  

Videokonferens 

 

Umeå universitet 

Anders Behndig, ordf. 

Richard Palmqvist 

Marie Bixo 

Patrik Holmkvist, adj. 

 

Region Västerbotten 

 

Göran Larsson, vice ordf. 

Ulrica Bergström 

Annika Nordin Johansson 

Jakob Claesson, adj. 

Ida Laestander, adj. 

Helén Simon, adj. 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad 

 

Region Västernorrland 

Anna Sundström, p.112-117 

 
 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä  

 

 

 

Frånvarande: 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Justerat: 

 

  

 

 

 

 

 

Magnus Hultin, UmU 

Elisabeth Karlsson, RV 

John Olsson, Med.studentkår 

 

 

Helén Simon 

Anders Behndig, ordf.  

Göran Larsson 

 

 



 
 

 

112. Fastställande av dagordning                                                                                       

Fastställs efter ett tillägg gällande utbildning för brukarmedverkan i forskning. 

 

 

113. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Göran Larsson att justera protokollet. 

 

 

114. Adjungeringar till mötet 

Tjänstepersoner för Region Västerbotten; Jakob Claesson, Ida Laestander, Helén Simon, och 

för Umeå universitet; Patrik Holmkvist. 

 

 

115. Föregående protokoll  

Anders Behndig föredrar. 

Protokoll ALF-kommittén 2022-08-24. 

Noteras och läggs till handlingarna. 

 

 

116. Beslut: Utlysning Universitets-ST i Norra sjukvårdsregionen  

Richard Palmqvist föredrar. 

Smärre ändringar i utlysningstexten diskuteras.  

Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa utlysningstexten efter dagens ändringar. 
  
 
117. Beslut: Ansökan om ALF-finansierad strategisk satsning  

Anders Behndig föredrar. 

Delar av FoU-rådet (utan jäv) har bedömt intresseanmälningar och 3 gick vidare till en 

fullständig ansökan. Ansökningarna har därefter bedömts av FoU-rådet och en ledamot i ALF-

kommittén (utan jäv). 

Diskussioner förs om syftet med ALF-strategiska satsningar och formerna för vad som ska 

betraktas som en strategisk infrastruktur för forskning som kan nyttjas av en bred 

användargrupp. Ekonomiska underlag diskuteras.  

Jäv anmäls från FoU-cheferna som lämnar mötet och inte deltar i beslutet; Göran Larsson, Anna 

Sundström, Johanna Törmä, Bodil Landstad. 

Beslut: ALF-kommittén fastställer ett inriktningsbeslut som överlämnas till budgetgruppen för 

vidare prioriteringar. Samtliga tre ansökningar går vidare, men lägre belopp än äskat föreslås 

för två ansökningar, och ansökan med det lägsta beloppet föreslås beviljas i sin helhet.  
 
 
118. Diskussion: Plan och genomförande för uppföljning av gemensam infrastruktur 

Göran Larsson föredrar. 

Kontinuerliga uppföljningar förespråkas, och en mall för detta har arbetats fram. Uppföljningen 

ska mejlas ut till berörda verksamheter i början av nästa år, och ALF-kommittén ska genomföra 

uppföljningar regelbundet.  

Uppdrag: Arbetsgruppen bestående av Anders Behndig, Göran Larsson, Ida Laestander, och 

Helén Simon, presenterar modellen den 12 oktober. 

 

  
 



 
 

119. Diskussion: Analysera och överväga utlysning av internationell post doc anpassad 

för kliniker? 

Bordläggs till mötet den 12 oktober. 

 
 
120. Beslut: Uppföljning av pågående ALF-strategisk satsning  

Göran Larsson föredrar. 

Flow@climi har utvärderats av FoU-rådets arbetsgrupp. ALF finansierar den strategiska 

satsningen med 300 Tkr/år. Fortsatt ALF-finansiering under 2 år förordas. Diskussioner förs.  

Beslut: ALF-kommittén fastställer ett inriktningsbeslut om fortsatt finansiering under 2 år, som 

överlämnas till budgetgruppen för vidare prioritering. Inför avslutat ALF-stöd ombeds 

verksamheten att se över hur fortsatt finansiering kan ske framgent utan ALF-stöd.   

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

Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen 2022  

Göran Larsson & Anders Behndig föredrar. 

Information lämnas inför kommande hearings som Vetenskapsrådet genomför, och vilka som 

deltar i oktober. 

Dessa är uppdelade på två tillfällen, för panel 2 den 18/10 och panel 3 den 25/10 med 3 separata 

sessioner. Många representanter är engagerade, eftersom det inte får vara samma personer som 

deltar på de olika sessionerna inom panel 3. 

Panel 2 har ett uppdrag att lyfta två goda exempel från självvärderingen, som kan inspirera  

övriga ALF-regioner. En spets och en bredd inom forskning har valts ut. Göran Larsson har 

kontakt med respektive forskargrupp. 

 

Socialstyrelsen har inbokade platsbesök för fördjupade granskningar av utvalda 

universitetssjukvårdsenheter i oktober. 

Socialstyrelsen återkopplar utfallet av utvärderingen vid ett platsbesök i Umeå den 11/1-2023 

på förmiddagen, och information lämnas om vilka som är inbjudna. På eftermiddagen intervjuas 

fyra ledamöter från ALF-kommittén, som en del av ALF-utvärderingen.  

 

 

122. Beslut: Procentsats/summa av Bas ALF-medel som kan behållas till nästa år 

Göran Larsson & Jakob Claesson föredrar. 

Förslag presenteras och diskuteras. Incitamentet att förbruka bas ALF-medel måste ökas, varvid 

förslaget innebär att en del får sparas till nästa år, och en del som inte är förbrukade återbetalas 

till ALF centralt.  

Beslut: ALF-kommittén beslutar att 80% av ej förbrukade bas ALF-medel för 2022 får sparas 

till 2023, medan 20 % av kvarstående medel skall återbetalas till ALF centralt.  

Punkten direktjusteras. 

 

 

123. FoU-rådet önskar förtydligande gällande uppdrag från ALF-kommittén 

Göran Larsson föredrar. 

FoU-rådet anser att ALF-kommitténs uppdrag är otydliga och efterfrågar följande: 

➢ Direktiv vad gäller modell för årlig uppföljning av basenhetens ALF-medel 

➢ Vägledning kring vad det innebär att stötta enheter på gränsen till att erhålla/behålla 

status som USVE/UTVE 

➢ Utbildning för FoU-områdesansvarig 

  



 
 

Uppdragsbeskrivningen för FoU-områdesansvariga inom RV har inte reviderats sedan den 

skapades 2015. 

Uppdrag: En arbetsgrupp bestående av Anders Behndig, Göran Larsson, Ida Laestander, och 

Helén Simon tar fram förslag på reviderad uppdragsbeskrivning för FoU-områdesansvariga, 

som därefter återkommer till ALF-kommittén. 

 

 

124. ALF-budget & Verksamhetsplan 2023 

Anders Behndig, Göran Larsson, och Jakob Claesson föredrar. 

ALF-budgetprocess är påbörjad. Information lämnas om förutsättningarna för 2023. 

Överskottet p.g.a. pandemiåren diskuteras. Mötestiderna för budgetgruppen ska bokas in 

tidigare under året, för att undvika tidsbrist under hösten. 

Beslut: Richard Palmqvist, UmU ansluter till budgetgruppen som består av;  

RV: Göran Larsson, Ulrica Bergström, Jakob Claesson sammankallande. 

UmU: Magnus Hultin, Marie Bixo, Patrik Holmkvist. 

RJH: Bodil Landstad. 

  

 

125. Diskussioner: ALF-Aktiviteter HT-2022  

Anders Behndig föredrar. 

Genomgång av höstens aktiviteter, och tidsplanen.  

Magnus Hultin tillfrågas om tidsplanen för GU, när detta ska redovisas i ALF-kommittén.  

Göran Larsson informerar om pågående förhandlingar med staten om nuvarande ersättning för 

grundutbildningen (GU), samt för den nya Läkarutbildningen.  

Benämningen Lua-Mi byts ut i budgetarbetet inför 2023. Fortsatt arbete ska lyftas uppåt i 

organisationerna. Arbetet med resultatpremien ska prioriteras så det är klart under vårterminen.  

 

 

126. Inkommen handling  

Anders Behndig föredrar. 

A. Ny ledamot i Lokalplaneringsrådet 

B. Beslut om ALF-medel vid anställning av professor 

C. Protokoll TUA-kommittén 2022-08-25 

D. FoU-årsrapport 2021 USVE (årets enkätsvar till Socialstyrelsen) 

E. ALF-information 

Noteras och läggs till handlingarna.  

 

 

127. Informationspunkter 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar från nationella styrgruppens senaste möte. GU-ALF 

underfinansiering diskuterades, men inget besked om eventuell ökning kommer förrän en ny 

Regering är på plats. Underfinansieringen har dock fått konkreta konsekvenser redan nu inom 

Region Västerbotten och andra universitetsregioner.  

 

Regioner 

Bodil Landstad, RJH, informerar att de haft öppning av ett kliniskt träningscentrum (KTC) i 

Östersund. Avtal om samarbete mellan Regionen och Mittuniversitetet ska signeras i slutet av 

september. God struktur finns för Projektkontoret som sammankopplar forskning och 

innovation. 



 
 

Johanna Törmä, RN, informerar att det blir ett politiskt mandatskifte inom Region Norrbotten. 

De har fått beviljat lokaler för ett kliniskt träningscentrum, som saknas i nuläget. En stor del av 

regionledningen är tf, men rekryteringar pågår.  

Göran Larsson, RV, informerar att han deltog vid invigningen av KTC i Östersund, som 

genomsyrades av ett nytänkande, vilket alla borde ta efter. I Umeå står ett nytt KTC klart inom 

kort, och ett nytt ska även byggas i Skellefteå.  

Ulrica Bergström, RV, informerar om den första temaföreläsningen, med myckt få deltagare. 

Informationen behöver spridas bättre och att prioritera samtal om forskning. Den 1 oktober 

påbörjas ett nytt NHV-område (nationell högspecialiserad vård). Kompetensförsörjningen är 

mycket svår och fortsätter att begränsa antalet vårdplatser.  

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Inget att informera. 

 

Fakultetsnämnden 

Anders Behndig informerar att en ny professor i psykiatri har rekryterats.  

 

Umeå medicinska studentkår 

- 

 

 

128. Övriga frågor  

 

Richard Palmqvist föredrar. 

A. Utbildning för brukarmedverkan i forskning. 

Diskussioner förs hur detta kan anordnas för Norra sjukvårdsregionen. 

I Norge finns en nationell inriktning, som presenteras i en handbok. En möjlighet vore att 

översätta den till svenska. Även Forte kan ha användbart material. 

Uppdrag: Budgetgruppen uppdras att arbeta vidare med detta för finansiering till Kliniskt 

forskningscentrum i Umeå, som erbjudit sig att utveckla en utbildning. Ramarna för 

utbildningen behöver fastställas. 

 

 

Anders Behndig föredrar. 

B. Föreslagna mötestider 2023, Göran Larsson ordförande. 

En avstämning mejlas för fastställande av kommande mötestider. 

 

 

C. Uppdaterad: Bedömnings- och prioriteringskommittéer 2022  

Noteras. 

  

 

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

Noteras. 

 

 

E. Anmälda till fysiskt möte i Umeå den 12 oktober. 

Noteras. 

 

 



 
 

F. Kvarvarande sammanträdestider 2022 

Noteras. 

  

ALF-kommittén  

Ordförande Anders Behndig, UmU 

✓ Onsdag 12 oktober kl. 10.00-17.00 - Fysiskt möte 

✓ Onsdag 30 november kl. 9.30-12.00 - Videokonferens 

✓ Torsdag 15 december kl. 9.30-12.00 - Videokonferens  

 

 

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 

Ordförande Tommy Svensson, RV 

✓ 26 oktober 

✓ 13 december 

 

 

FoU-rådet  

Ordförande Göran Larsson, RV 

✓ 3 oktober 

✓ 7 november 

✓ 5 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALF-kommittén HT-2022 

Umeå universitet 

Anders Behndig, Vicedekan för samverkan inom klinisk forskning, ordförande 

Richard Palmqvist, Professor patologi 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Marie Bixo, Professor obstetrik och gynekologi 

Region Västerbotten 

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

Ulrica Bergström, Strateg universitetssjukvård 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Elisabeth Karlsson, Områdeschef Länssjukvård 2 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Region Västernorrland 

Anna Sundström, FoU-chef tf. 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä, FoU-chef 

Umeå medicinska studentkår  

John Olsson, ordinarie  

Ella Svender, suppleant 

Adjungerade tjänstepersoner 

Helén Simon, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

Patrik Holmkvist, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet  

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


