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UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR 

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2023 

 

 
 

 

 

1. Inledning 

 

ALF-kommittén avsätter medel, upp till 3 miljoner kronor, för år 2023 för investeringar i 

forskningsinfrastruktur som till 100 procent hänförs till FoU-verksamhet i form av 1-åriga anslag för 

kostnader i samband med inköp, etablering eller uppgradering/vidareutveckling av 

forskningsinfrastruktur. Utlysningen avser inte löpande driftsmedel av till befintlig eller nyetablerad 

infrastruktur. 

Med forskningsinfrastruktur menas utrustning, installation, datalagring, kunskapssamling, virtuell eller 

annan specifik resurs med tillhörande särskild personell kompetens, som är efterfrågad och nödvändig 

för att bedriva forskning av hög kvalitet.  

Medlen kommer att prioriteras av en grupp bestående av representanter från medicinska fakulteten 

Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen. För att kunna samordna investeringarna i ett 

regionövergripande perspektiv måste allt underlag från basenheterna/institutionerna vara godkänt av 

respektive verksamhetschef/prefekt. 

För bedömning krävs att de formella kriterierna avseende behörighet och medfinansiering uppfylls  

 

Forskningsmedlen ska stödja: 

• klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för 

hälso- och sjukvården, och/eller 

• högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans 

 

Övriga bedömningskriterier är: 

 

• Metod 

• Vetenskaplig betydelse 

• Vetenskaplig kompetens 

 

Ansökan ska innehålla tydlig motivering till vad forskningsinfrastrukturen avses att användas till. 

Investeringar som kan nyttjas av flera forskargrupper är särskilt prioriterade, det är därför viktigt att 

precisera om det finns flera vetenskapliga frågeställningar för infrastrukturen. 
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ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som 

mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa (Nationella ALF-

avtalet 7 §) 

 

Med kliniskt inriktad forskning avses forskning som direkt syftar till hälsofrämjande och 

sjukdomspreventiva insatser, förbättrad diagnostik, och/eller framgångsrik behandling och vård. Sådan 

forskning bedrivs tillsammans med hälso- och sjukvården, och kan med fördel innehålla translationella 

moment, dvs. forskning med syfte att använda prekliniska/experimentella forskningsresultat för klinisk 

patientnytta. Det innebär inte att translationella projekt ska prioriteras framför kliniskt patientnära 

projekt, men att ett kliniskt inriktat forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet kan stärkas ytterligare 

i konkurrens med likvärdigt projekt av att det innehåller translationella moment och samarbeten. 

 

 

 

2. Vem kan söka? 

 

• Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara projektledare i forskningsprojekt som 

baseras på infrastrukturen 

• Huvudsökanden ska vid ansökningstidens utgång antingen  

o (A) inneha en tillsvidareanställning1 inom Norra sjukvårdsregionerna på minst 50 procent 

av heltid vid akademisk sjukvårdsenhet eller universitetssjukvårdsenhet (fastställd av 

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse).  

eller 

o (B) inneha en tillsvidareanställning2 som lärare3 vid Umeå universitets medicinska fakultet 

på minst 50 procent av heltid där anställningen i någon form har klinisk koppling som 

innebär tjänstgöring, vid akademisk sjukvårdsenhet eller universitetssjukvårdsenhet 

(fastställd av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse) med omfattning om i genomsnitt 

minst 6,5 timme/vecka.  

 

• Huvudsökande med pågående AT (allmäntjänstgöring för läkare) eller BT (Bastjänstgöring för 

läkare) inom något av Norra sjukvårdsregionerna är behörig att söka trots ovanstående krav på 

tillsvidareanställning. 

• För att under anslagsperioden fortsätta uppbära beviljade medel krävs anställning (dock ej 

nödvändigtvis tillsvidareanställning) på minst 50 procent4 enligt ovan (inkl. minst 6,5 tim/v 

klinisk tjänstgöring för lärare) under hela anslagsperioden. Tilldelning av medel upphör om 

detta inte längre uppfylls. Vid ansökningstillfället måste man ange och hålla för sannolikt 

(genom intyg från arbetsgivaren/arbetsgivarna) att man kommer att uppbära sådan anställning 

hela perioden, annars kommer man att betraktas som obehörig.  

• För huvudsökande som uppnår 65 år under anslagsperioden skall den sökande lämna en tydlig 

och utförlig beskrivning av successionen inom forskningsprojektet. Denna beskrivning krävs 

och kommer att särskilt beaktas i granskningsprocessen  

 
1 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig. 
2 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig. 
3 Enligt definition i Umeå universitets anställningsordning. 
4 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig 
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• Huvudsökande ska vara verksam i forskning med anknytning till medicinska fakulteten vid 

Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes forskning är placerad vid 

medicinska fakulteten Umeå universitet. 

• Endast en ansökan per huvudsökande kommer att behandlas 

Trots det som står ovan, gäller att disputerade som är tillsvidareanställda vid någon region i Norra 

sjukvårdsregionen på minst 50 procent av heltid5, eller tillsvidareanställda disputerade universitetslärare 

på minst 50 procent av heltid6 vid Umeå universitets medicinska fakultet med minst 6,5 timme per vecka 

klinisk koppling, vid basenhet som inte är akademisk sjukvårdsenhet/ universitetssjukvårdsenhet kan 

söka ALF-medel via annan basenhet som är akademisk sjukvårdsenhet/universitetssjukvårdsenhet efter 

ansökan om anknytning därtill. Sådan ansökan om forskningsanknytning måste godkännas av 

mottagande verksamhetschef och FoU-ansvarig vid den aktuella akademiska sjukvårdsenheten/ 

universitetssjukvårdsenheten. Ansökan om sådan anknytning görs av den sökande forskarens 

verksamhetschef.  

Anknytningen förutsätter vidare att forskningen är anknuten till den akademiska sjukvårdsenhetens/ 

universitetssjukvårdsenhetens motsvarande universitetsenhet (inkluderar att vetenskapliga publikationer 

affilieras till universitetsenheten). Ingen forskare kan vara anknuten till fler än en akademisk 

sjukvårdsenhet/universitetssjukvårdsenhet. 

 

Medsökande till ansökan om ALF-medel är den/de disputerade forskare som är mest relevant/-a för den 

föreslagna forskningens genomförande. Även disputerad lärare vid medicinska fakulteten, Umeå 

universitet, utan anställning med klinisk koppling kan vara medsökande i projektet. Translationella 

samarbeten av detta slag uppmuntras. 

Vad som skrivs ovan om akademisk sjukvårdsenhet och universitetssjukvårdsenhet gäller även 

akademisk tandvårdsenhet fastställd av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse.  

 

 

 

3. Investeringar 

 

För att bli betraktat som investering, ska kostnaden för forskningsinfrastruktur överstiga två 

prisbasbelopp samt för fysisk utrustning ha en avskrivningstid på 3–8 år. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 

300 kronor. Om anskaffningen avser flera inventarier med ett naturligt samband ska anskaffning avse 

det samlade anskaffningsvärdet.  

 

 

 

4. Vad medlen kan användas till  

 

ALF-medel kan maximalt bekosta upp till 50 procent av infrastrukturens faktiska inköpspris.  

Om garanti-/serviceavtal (max 1 år) ingår i köpeavtalet, får den kostnaden räknas in i det totala 

inköpspriset som upp till hälften kan bekostas med ALF-medel.  

 

I ansökan ska tydligt framgå i vilken grad den sökande kan medfinansiera sökt infrastruktur. 

Finansieringskällan ska anges. Ansökningar där medfinansieringen finns tillgänglig vid ansöknings-

tillfället rankas högre. Vid oklarheter kring medfinansiering kan utbetalning av beviljade ALF-medel 

för investering villkoras till dess att medfinansiering finns. 

 
5 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig. 
6 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig. 
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I normalfallet prioriteras inte forskningsinfrastruktur som betraktas som basutrustning för klinisk 

forskning. Notera att dessa medel inte kan användas för löpande drift och tillhandahållande av 

infrastrukturen (exempelvis lönekostnader för drift, serviceavtal etc.)  

 

5. Ansökan 

 

 

Ansökan ska vara inlämnad senast måndagen den 29 augusti 2022 kl. 24.00 

 

 

 

Ansökan görs på webbsida i Researchweb: www.researchweb.org/is/rv 

 

 

Klicka på ”logga in” och följ instruktionerna. Ansökningssystemet förutsätter att varje användare (ex. 

huvudsökande, medsökande) har ett elektroniskt s.k. personkort inkl. CV. Dessa personkort lagras i 

systemet och kan enkelt uppdateras (ändra direkt då nya uppgifter finns, ex. anställningsförhållande, 

publikationer, pedagogiska meriter etc). Var noga med att fylla i uppgifterna så komplett som 

möjligt eftersom granskare som bedömer din ansökan utgår till stor del från dina och även medsökandes 

meriter och var särskilt noga med att ange rätt e-postadress eftersom systemet använder e-post för att 

informera sökande. 

 

 

 

6. Underskrifter (bilaga) 

 

Bilagan genereras automatiskt när du slutfört din ansökan. 

• Skriv ut bilagan och underteckna den. Den ska också undertecknas av verksamhetschef och 

prefekt eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas.  

Senast sju dagar efter sista ansökningsdatum ska undertecknad bilaga ha skickats till angiven e-

postadress.  

 

 

 

7. Bedömning av ansökningarna 

 

För att göra sammanställningar och prioriteringsarbetet bättre krävs att allt material är fullständigt ifyllt. 

Ofullständiga ansökningar kommer inte att bedömas.  

 

Bedömningskriterier: 

 

Klinisk forskning med tydlig patient- eller befolkningsnytta 

➢ 2 poäng: Ja, tydligt 

➢ 1 poäng: Ja, i viss mån 

➢ 0 poäng: Nej 

 

Metod  

Metod som används inom, eller är en del av forskningsinfrastrukturen 

➢ 7 poäng: Unik, banbrytande 

➢ 5 poäng; God, nydanande 

➢ 3 poäng; Känd och accepterad 

➢ 1 poäng: Låg 

➢ 0 poäng: Tveksam 
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Frågeställning 

Den vetenskapliga betydelsen av den forskning som är baserad på forskningsinfrastrukturen 

7 poäng: Excellent 

5 poäng: God 

3 poäng: Måttlig 

1 poäng: Låg 

0 poäng: Ingen 

 

Kompetens och genomförbarhet 

Forskargruppens/forskargruppernas kompetens  

➢ 2 poäng: Hög 

➢ 1 poäng: Medel   

➢ 0 poäng: Låg 

 

 

Medfinansiering 

➢ 2 poäng: Minst 50% medfinansiering finns beviljad, och är tydligt beskriven 

➢ 1 poäng: Konkret plan för att söka medfinansiering finns (minst 50%) 

➢ 0 poäng: Ingen beskrivning av hur medfinansieringen ska ske 

 

 

Forskningsinfrastruktur som nyttjas av flera 

➢ 5poäng: Flera forskargrupper med flera tydliga frågeställningar 

➢ 3 poäng; Samarbete mellan två eller flera forskargrupper 

➢ 1 poäng: En större forskargrupp  

➢ 0 poäng: Särintresse – Enskild forskare, eller i mindre forskargrupp 

 

 

 

8. Jämställdhet 

 

Vid tilldelningen bör jämställdhet mellan manliga och kvinnliga sökanden eftersträvas. Det innebär att 

det relativa antalet beviljade projekt och/eller investeringsmedel som underrepresenterat kön 

(huvudsökande) erhåller bör motsvara det relativa antalet ansökningar/ansökt belopp från det 

underrepresenterade könet. 

 

 

 

9. Beslut 

 

ALF-kommittén fattar beslut om tilldelning den 12 oktober 2022. För disposition av beviljade anslag 

krävs godkänd prövning av Etikprövningsmyndigheten/regional etikprövningsnämnd om inte det är 

uppenbart obehövligt. 

Beviljade ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur disponeras: 2023-01-01 – 2023-12-31. 
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Det tillämpas en mycket restriktiv hållning beträffande förlängning av dispositionstid av beviljade ALF-

forskningsmedel. Om anhållan om förlängd dispositionstid avser omständigheter utom projektledarens 

kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel egen föräldraledighet eller längre 

tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstiden medges. Även längre sjukskrivning eller 

föräldraledighet för personer som ingår i projektet kan godkännas som skäl förutsatt att det för dessa 

personer, eller funktioner, budgeterats lönemedel i ansökan. Totalt beviljas högst ett års förlängning 

oavsett skäl. För anhållan om förlängning ska den som är projektansvarig i god tid, senast tre månader i 

förväg, skriftligen till ALF-kommittén, beskriva skälen till varför man begär utökad tid för aktuellt 

projekt. 

 

 

 

 

10. Närmare upplysningar  

 

Vid frågor om utlysningen kontakta; 

Anna Ramnemark, bedömnings- och prioriteringskommitténs ordförande 

anna.ramnemark@regionvasterbotten.se 

 

Vid frågor om ansökan och Researchweb kontakta; 

Processledare Ida Laestander, forskningshandläggare  

ida.a.laestander@regionvasterbotten.se 

 

Vid frågor om ekonomi och upphandling kontakta; 

Andreas Götheson, ekonomicontroller 

andreas.gotheson@regionvasterbotten.se 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Professor Anders Behndig     FoUI-chef Göran Larsson 

Ordförande ALF-kommittén    Vice ordf. ALF-kommittén 

  

 

 

 

Bilagor 

Bilagor återfinns på webbsidan Researchweb under fliken utlysningar/styrdokument. 

www.researchweb.org/is/rv/  

 

1. Administrativt regelverk för investeringar i och avskrivningar av utrustning som helt eller 

delvis finansieras av ALF-/TUA-medel.  

2. Bekräftelseblankett på transferering av externa bidrag från Umeå universitet till Region 

Västerbotten för medfinansiering av forskningsinfrastrukturen som finansieras av ALF-

investeringsmedel. 

http://www.researchweb.org/is/rv/

