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Punkt:   160-175 

 

Plats: 

 

Närvarande:  

Videokonferens  

 

Umeå universitet 

Anders Behndig, ordf. 

Magnus Hultin 

Marie Bixo 

Patrik Holmkvist, adj. 

Malin Sund, p.163 

Johanna von Knorring, p.171 

Martin Fahlström, p.171 

 

Region Västerbotten 

 

Göran Larsson, vice ordf. 

Elisabeth Karlsson 

Annika Nordin Johansson, p.163-170 

Jakob Claesson, adj. 

Helén Simon, adj. 

Karin Forsén, adj. 

Per Liv, p.165 

 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad 

 

Region Västernorrland 

Anna Sundström, p.160-171 

  

Frånvarande:  

 

 

Ulrica Bergström, RV 

Richard Palmqvist, UmU 

John Olsson, stud.repr. 

  
Sekreterare: 

Justerat: 

  

  

Helén Simon 

Anders Behndig, ordf. 

Göran Larsson 

 



 
 

 

 

160. Fastställande av dagordning                                                                                       

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

 

 

161. Utseende av justerare 

Förutom ordförande utses Göran Larsson att justera protokollet. 

 

 

162. Adjungeringar till mötet 

Tjänstepersoner för Umeå universitet; Patrik Holmkvist, och för Region Västerbotten;  

Helén Simon, Jakob Claesson, Karin Forsén. 

 

 

163. Dialog ang Biobanken norr 

Malin Sund, gästprofessor vid Umeå universitet är inbjuden i sin roll som Dekans rådgivare i 

biobanksfrågor och ledamot i Rådet för biobanks- och registerforskning. 

Dagens dialog grundar sig i problematiken kring mycket långa handläggningstider för att få ut 

data och prover vid Biobanken norr. Biobanken är organisatoriskt placerad vid 

universitetssjukvårdsenheten Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Forskare hindras 

att bedriva planerad forskning pga väntetider upp emot 6-9 månader, vilket har stor negativ 

inverkan för de som planerat att bedriva klinisk forskning på insamlade blodprover, 

vävnadsprover och data kopplat till dessa. Dels handlar det om lång väntetid för att få 

biobanksavtal på plats, dels handlar det om själva utlämnandet av prover eller vävnadsprover 

inom patologi. Jämförelsevis är väntetiden i Göteborg 11 dagar. Biobanken norrs 

underbemanning påverkar även möjligheterna att delta i nationella och internationella 

samarbeten, samt att nyttja tilldelade anslag inom dispositionstiden. ALF-kommittén stöttar 

Biobanken norrs verksamhet med årliga ALF-medel för att tillgängliggöra central infrastruktur 

för forskning. Hur dessa och andra ALF-medel nyttjas ska utvärderas i början av 2023.  

Möjligheter till närmare samarbete med Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå 

universitet, behöver lyftas bl.a. inom Rådet för biobanks- och registerforskning, där Region 

Västerbotten snarast behöver utse sina fyra representanter för att arbetet ska kunna drivas 

framåt. ALF-kommittén ska följa utvecklingen och föra dialoger med berörda för att se vad som 

kan göras i nuvarande läge med de långa väntetiderna. 

 

 

164. Beslut: Justering av ALF-taxa PU  

Anders Behndig föredrar. 

Professionell utveckling (PU) har inlämnat en förfrågan om att justera ALF-taxan för PU, då 

förberedelsetiden minskat men tid för examinationer ökat. 

Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna justering av ALF-taxan för PU enligt förslag. 

 

 

165. Organisation & omfattning av statistikerstöd i den kliniska forskningen 

Per Liv, senior statistiker vid Registercentrum norr inom Region Västerbotten, för närvarande 

tjänstledig för arbete vid Institutionen folkhälsa och klinisk medicin inom Umeå universitet. Är 

inbjuden idag för dialog kring organisation och omfattning av statistikerstöd i den kliniska 

forskningen. Bristen på biostatistiker är idag utbredd och återväxten är liten. Ändrade krav på 

statistik inom den kliniska forskningen finns bl.a. från forskningsfinansiärer, etikprövnings-

nämnder, och vissa tidskrifter vid publicering. Statistikers viktiga kompetens inom klinisk 



 
 

forskning lyfts sällan fram. En bra organisation, karriärmöjligheter och speciella tjänster för 

seniora erfarna statistiker, är några viktiga delar för att främja återväxten. Samarbete mellan 

statistiker vid Enheten för statistik UmU och Registercentrum norr kan vara en väg framåt. Ett 

förslag lyfts från ALF-kommittén att se över möjligheten till en liknande lösning som användes 

vid satsningen på RedCap. Goda exempel lyfts från andra delar av landet, som behöver ses 

över. En gemensam plattform för statistikerstöd inom klinisk forskning där juniora och seniora 

statistiker arbetar tillsammans vore önskvärt, ett ”statistikercentrum norr” där kompetensen 

samlas. 

 

 

166. Översyn av enheter - Universitetssjukvård och Bas ALF-tilldelning  

Göran Larsson och Jakob Claesson föredrar. 

Enheter med svårigheter och liten tilldelning av Bas ALF-medel diskuteras. En nedåtgående 

trend för flera USVE har noterats. FoU-områdesansvariga har fått uppdraget att föra en dialog 

med dessa, men någon återkoppling för detta har inte gjorts. Nuvarande organisationer inom 

UmU och RV diskuteras. En krismedvetenhet måste spridas inom organisationerna. 

Återkoppling av den nationella ALF-utvärderingen av universitetssjukvården som 

Socialstyrelsen genomför, blir den 11 januari 2023, då även representanter för ALF-

ledningsorgan kommer att intervjuas. Basresurserna till USVE är obefintliga för flertalet, och 

en lägstanivå måste ses över, om det ska vara någon fördel att nå status som 

universitetssjukvårdsenhet. Ärendet återkommer vid sammanträdet den 26 januari. 

Gällande ALF-lokaler önskas en skriftlig rapport vid större förändringar. Region Västerbotten 

saknar ALF-representant som ledamot i Lokalplaneringsrådet, vilket bör ses över. 

 

 

167. Information: Nationella ALF-utvärderingar som parallellt genomförs av 

Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen 2022-2023  

Anders Behndig föredrar. 

Underlag från Socialstyrelsen inför intervjun med ALF-ledningsorgan den 11 januari finns 

tillgänglig. Ett förhandsbesked om utfallet av ALF-utvärderingen för ALF-region Västerbotten 

kommer att lämnas via ett telefonsamtal från Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke 

den 30 mars till Umeå universitets Rektor Hans Adolfsson, respektive Region Västerbottens 

FoUI-chef Göran Larsson. 

 

 

168. Information: Tilldelning av Region Västerbottens forskningsmedel för postdoktoral 

meritering 2023  

Göran Larsson föredrar. 

Information lämnas om ansökningsomgången och beslutad tilldelning av forskningsmedel för 

postdoktoral meritering 2023, som ingår i Region Västerbottens ekonomiska resurser för 

gemensam prioritering (regionala avtalet om samverkan UmU/RV). Tio projekt tilldelas mellan 

100 000 kr - 300 000 kr, totalt fördelas 2 014 000 kr. 

 

 

169. Inkommen handling  

Anders Behndig föredrar. 

A. Översikt av sökande och beviljade centrala ALF-projektmedel 2009-2022 

B. Protokoll TUA-kommittén 2022-11-23 

C. Presidiebeslut medfinansiering gemensamt SCAPIS-kontor i Göteborg 

 



 
 

Sjunkande antal sökande av centrala ALF-projektmedel ses över en längre tid. ALF-kommittén 

ska analysera uppgifterna vidare. 

Övriga noteras och läggs till handlingarna. 

 

 

170. Diskussion: Policy vid förlängning av C-ALF motsvarande maximalt en 

årsförbrukning?  

Anders Behndig och Jakob Claesson föredrar. 

Koll på dispositionstider diskuteras och det gemensamma ansvaret. Ärendet återkommer för 

beslut vid sammanträdet den 26/1 2023. 

 

 

171. Professionell utveckling med fokus på empati i patient-läkarrelationen  

Johanna von Knorring, doktorand vid Företagsforskarskolan, är inbjuden för att föredra sin 

forskning. Professionell utveckling är ett stort ämne som är utspritt över samtliga terminer inom 

Läkarprogrammet. Johanna berättar vad hennes kvalitativa forskning hittills funnit kopplat till 

empati i mötet mellan patient och läkare. Några ledord som lyfts är: tid för empatiskt möte, 

kontinuitet, förutsättningar mellan möten som paus och reflektion, bra bemötande, kollegor och 

chefer, värdegrund och gemensam kultur. 

ALF-kommittén tackar för bra presentation av intressant forskning i ett viktigt ämne. 

 

 

172. ALF-kommitténs föregående protokoll 2022-11-30 

Anders Behndig föredrar. 

Några ärenden återkommer i början av 2023. 

Noteras och läggs till handlingarna. 

 

 

173. ALF-Aktiviteter HT-2022  

Anders Behndig föredrar. 

Utfall av årets aktiviteter noteras i kommande ALF-verksamhetsrapport 2022. 

 

 

174. Informationspunkter 

Nationella styrgruppen för ALF 

Göran Larsson informerar från senaste styrgruppsmötet. Delar av den nationella styrgruppens 

ledamöter har indelats i två grupper som vardera ska ge återkoppling på den nationella ALF-

utvärderingen som genomförs av Vetenskapsrådet respektive Socialstyrelsens utvärdering av 

universitetssjukvård. 

VR presenterade hur de mäter vetenskaplig produktion i nuvarande utvärdering. Styrgruppen har 

upprepade gånger framfört önskemål om transparens och öppenhet. VR ser över vilka 

möjligheter som finns till detta inför nästa utvärdering. Två system har föreslagits.  

Goda exempel ska fångas upp från utvärderingarna, och dessa ska presenteras vid en nationell 

konferens. Förslag att kombinera detta i anslutning till InFuturum november 2023 med 

ytterligare en halv dag har föreslagits.  

 

Regioner 

Göran Larsson Region Västerbotten, informerar att det är ett mycket tungt läge med stor brist på 

vårdplatser. Cirka 200 medarbetare/dag är antingen själva sjuka eller hemma för vård av sjukt 

barn.  



 
 

Dialog förs med högsta ledningsnivån att det inte är en självklarhet att universitetssjukvård kan 

bedrivas inom Norrlands universitetssjukhus. Vid Norrlands universitetssjukvårdsstyrelses 

sammanträde den 13 december informerade Regiondirektören Tommy Svensson att Region 

Västerbotten påbörjat ett arbete med fokus att stärka och säkra NUS som universitetssjukhus.  

 

Bodil Landstad Region Jämtland Härjedalen, informerar om deras film kopplad till forskning 

och vetenskap i samband med Nobelfirandet. De har en bra, positiv aktivitet nu, och arbete pågår 

för att lyfta forskning inom omvårdnad, med ett ökat samarbete med Mittuniversitetet. Två 

sjuksköterskor har anställts som doktorander. Interna forskningsmedel har fördelats, och de ser 

ett ökat antal sökande inkl. nya, vilket är mycket positivt. Finns planer på att lyfta ytterligare en 

akademisk sjukvårdsenhet för ansökan om status som universitetssjukvårdsenhet. Många är även 

sjuka inom RJH, vilket innebär en besvärlig jul. 

 

Johanna Törmä Region Norrbotten, informerar att de har vårdplatsbrist. De har skrivit ett nytt 

VFU-avtal med Luleå Tekniska universitet. Interna forskningsmedel har tilldelats med fler 

sökande än förra året. De har bildat ett forskningsstrategiskt råd, som haft ett möte tillsammans 

med vetenskapliga rådet, vilket gav bra diskussioner. 

 

Forskningsstrategiska nämnden 

Inget att informera 

 

Fakultetsnämnden 

Inget att informera 

 

Umeå medicinska studentkår 

- 

 

175. Övriga frågor  

Anders Behndig föredrar. 
 

A. Diskussion: Utlysning universitetsöverläkare i Norra sjukvårdsregionen 2023-2026 

Upp till 5 förordnanden finansieras med ALF-medel och Regionmedel vid den region som 

beviljad sökande arbetar. Utlysningstexten beslutas den 26/1 och därefter öppnas ansökan. 

Bedömare behöver rekryteras snarast. 

 

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

Noteras. 

 

C. Beslut: Inlämnad förfrågan ang sabbatical för kliniker  

Inlämnad förfrågan från Annika Idahl diskuteras och övergripande förhållningssätt. Tanken 

med kliniker som åker iväg på sabbatical, är bland annat att stärka universitetssjukvårds-

enheten med både forskning och klinisk verksamhet. ALF-kommittén kan inte enas om något 

beslut vid dagens sammanträde. Ärendet återkommer 26/1. 

 

D. Arbetsfördelning ALF-verksamhetsrapport med bokslut 2022 

Ordförande 2022 ansvarar för verksamhetsrapporten. Helén Simon sammanställer uppgifter i 

samråd med ordförande Anders Behndig. Controller ansvarar för bokslut. Beslut fattas av ALF-

kommittén den 20 februari, och NUSS den 1 mars. 

 

 



 
 

E. ALF-kommitténs sammanträden 2023 

Ordförande Göran Larsson, RV 

✓ 26 januari kl. 10-17, Fysiskt möte i Umeå. 

✓ 20 februari kl. 14.00-16.30, Videokonferens 

✓ 27 mars kl. 14.00-16.30, Videokonferens 

✓ 17 april kl. 13.00-15.30, Videokonferens 

✓ 15 maj kl. 13.00-15.30, Videokonferens 

✓ 12 juni kl. 14.00-16.30, Videokonferens 

✓ 23 augusti kl. 10-17, Fysiskt möte i Umeå. 

✓ 18 september kl. 13.00-15.30, Videokonferens 

✓ 19 oktober kl. 10-17, Fysiskt möte i Umeå. 

✓ 27 november kl. 13.00-15.30, Videokonferens 

✓ 18 december kl. 14.00-16.30, Videokonferens 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALF-kommittén HT-2022 
Umeå universitet 

Anders Behndig, Vicedekan för samverkan inom klinisk forskning, ordförande 

Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning 

Marie Bixo, Professor obstetrik och gynekologi 

Richard Palmqvist, Professor patologi 

Region Västerbotten 

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

Elisabeth Karlsson, Områdeschef Länssjukvård 2 

Annika Nordin Johansson, Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum 

Ulrica Bergström, Strateg universitetssjukvård 

Region Norrbotten 

Johanna Törmä, FoU-chef 

Region Västernorrland 

Anna Sundström, FoU-chef tf. 

Region Jämtland Härjedalen 

Bodil Landstad, FoU-direktör 

Umeå medicinska studentkår  

John Olsson, ordinarie  

Ella Svender, suppleant 

Adjungerade tjänstepersoner 

Jakob Claesson, Controller, Ekonomistaben Region Västerbotten 

Patrik Holmkvist, Controller, Kansliet för medicin Umeå universitet  

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

Helén Simon, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 

Ida Laestander, Forskningshandläggare, FoU-kansliet Region Västerbotten 


