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Utlysning centrala Alf-medel 2011
I SAMVERKAN MELLAN MEDICINSKA FAKULTETEN UMEÅ UNIVERSITET OCH
VÄSTERBOTTENS LANDSTING SAMT LANDSTINGEN I VÄSTERNORRLAND
JÄMTLAND OCH NORRBOTTEN UTLYSES HÄRMED MEDEL TILL KLINISKA
FORSKNINGSPROJEKT UR ALF MEDEL MED MEDFINANSIERING FRÅN BERÖRDA
LANDSTING.
UTLYSNINGEN OMFATTAR 3,7 MILJONER KRONOR SOM FÖRDELAS TILL
PROJEKT UNDER ETT ÅR

Klinisk forskning: Med klinisk forskning avses forskning med koppling till hälso- och
sjukvårdens behov och som tar landstingets resurser i anspråk.
Detta sätt att fördela ALF- medel för forskning ska ses som en utveckling av det system som
påbörjats och som innebär;
• Att huvuddelen fördelas som fleråriga anslag
• Att huvudsökanden har fått egna externa anslag under sista året
• Att s.k. translationell forskning med tydlig klinisk frågeställning stimuleras
• Att producentoberoende klinisk behandlingsforskning stimuleras
• Att forskningssamarbete i norra sjukvårdsregionen stimuleras
Vid fördelningen ska jämställdhet mellan manliga och kvinnliga sökanden eftersträvas. Det
innebär att det relativa antalet beviljade projekt som underrepresenterat kön (huvudsökande)
erhåller ska minst motsvara det relativa antalet ansökningar från det underrepresenterade
könet.
Minst en tiondel av de tillgängliga medlen avsätts till ansökningar från forskare anställda i
Västernorrland, Jämtlands eller Norrbottens läns landsting.
Forskning rörande sjukdomar som drabbar båda könen ska utföras så att resultaten kommer
båda könen tillgodo.
Där så är tillämpbart ska forskningen ske enligt ’Good Clinical Practice’.
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BEHÖRIGHETSREGLER
Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara tillsvidareanställd i Jämtlands,
Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands läns landsting. Lärare vid Umeå universitet
med förenad anställning är behöriga. För translationella projekt kan huvudsökande även vara
disputerad lärare vid Umeå Universitet. I sådant fall måste en landstingsanställd vara
medsökande. Av projektbeskrivningen skall då framgå att denne medsökande har en aktiv roll
i projektet och gör en betydande och viktig arbetsinsats.
Den sökande 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.
Den huvudsökande ska ha erhållit minst 200 000 kronor under det senaste året i eget
forskningsstöd från extern anslagsgivare enligt förteckning i webansökningsformuläret.
Observera att ”200 000 kronorsregeln” gäller alla sökande som har sin kliniska
tillhörighet vid s.k. upplåten enhet vid NUS1 (se fotnot), och från Umeå Universitet
(translationella projekt)
Endast en ansökan per huvudsökande kommer att behandlas.
ANSLAGENS STORLEK
Anslag från 300 tkr till maximalt 600 tkr kommer att beviljas.
ANSLAGSPERIOD OCH DISPOSITIONSTID
Anslagsperioden är; 1 januari 2011 – 31 december 2011
Beviljat anslag får disponeras till och med 2012-12-31.
Det tillämpas en mycket restriktiv hållning beträffande förlängning av dispositionstid av
beviljade ALF-forskningsmedel. Graviditet och föräldraledighet godkänns som skäl för
förlängd dispositionstid. Detta gäller även för de doktorander som ingår i projektet.
För anhållan om förlängning ska den som är projektansvarig skriftligen i god tid, senast tre
månader i förväg, skriftligen till ALF-kommittén, beskriva skälen till varför man begär utökad
tid för aktuellt projekt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Anslag kan sökas för ”friköp” från landstingsanställdas ordinarie arbetsuppgifter, till
medfinansiering av doktorandlön, köp av tjänster som t.ex. laboratorieanalyser,
röntgenundersökningar mm, ersättning till teknisk personal och/eller annan personal som är
nödvändig för projektets genomförande. Medlen kan användas till resor med direkt
anknytning till beviljat projekt samt till publiceringskostnader.
Maximalt 100 tkr beviljas till utrustning.

1

Vårdenheter vid vilka universitetet placerar personal och resurser. ALF-kommittén beslutade 2009-10-27 att
FoUU staben Västerbottens läns landsting i ska jämställas med upplåten enhet när sökande har koppling till
enheten för epidemiologi UmU.
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BEDÖMNING AV ANSÖKNINGARNA
Ansökningarna bedöms enligt vetenskapsrådets kriterier enligt skalan 1-7 (7 är hög)
1) Projektet
Projektets övergripande uppläggning bedöms vilket bl.a. innefattar frågeställningar och
hypoteser samt projektets eventuella påverkan på den vetenskapliga kunskapen.
2) Genomförbarheten
Här avses bl.a. projektets material, metodik, resurser, ekonomi, och tidsplan. Är det
föreslagna tillvägagångssättet optimalt? Framstår val av metoder, upplägg, apparatur,
arbetsinsats och tidsåtgång som rimligt?
3) Projektledningen
Detta innefattar den sökandes och medarbetares kompetens och meriter, samt
forskningsmiljö och samarbeten.
Förutom VR:s kriterier ovan ska projektets kliniska relevans bedömas
4) Klinisk relevans
Relevansen bedöms efter att det ska vara: Långsiktig kunskapsuppbyggande kliniskt
inriktad medicinsk forskning med särskild betoning på den patientnära forskningen.
Med detta menas bl.a. forskning som syftar till förbättrad diagnostik och/eller
framgångsrik preventiv, kurativ, rehabiliterande eller palliativ behandling. Vid
bedömningen tas hänsyn till tillämpbarhet i klinisk praxis, klinisk förankring och
generaliserbarheten av förväntade resultat. Dessa relevanskriterier gäller även
translationella projekt, som således måste vara kliniskt väl förankrade.
BESLUT
Efter beredning i ALF kommittén lämnas förslag till samverkansstyrelsen som fattar beslut
om fördelning under hösten 2010.
För disposition av beviljade anslag krävs godkänd prövning av regional etikprövningsnämnd
om inte det är uppenbart obehövligt.
REDOVISNING
Senast vid dispositionstidens utgång ska en slutrapport inlämnas. Denna skall innehålla:
 Publikationer i vetenskapliga tidskrifter och annan fackpress
 Övrig spridning av projektets resultat (t.ex. konferenser, föreläsningar, etc.)
 Inom projektet uppnådda examina
 Uppgift om externa anslag erhållits för projektet. Ansvarig forskares bedömning av hur
projektets resultat är eller är på väg att bli implementerat i hälso- och sjukvården.
ANKNYTNING AV PUBLIKATIONER TILL UMEÅ UNIVERSITET
Författare av vetenskapliga publikationer som utgår från forskningsprojekt med stöd från
ALF- medel och som är ej är anställda vid Umeå universitet skall affiliera publikationen till
Umeå universitet genom att förutom klinik ange från vilken institution vid Umeå Universitet
som arbetet utgår.
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ANSÖKAN
Uppgifter som bl.a. ska ingå i ansökan:
 Projekttitel.
 Uppgift om erhållna externa medel.
 Populärbeskrivning av projektet.
 Beskrivning av anknytning till medicinska fakulteten Umeå universitet.
 Forskningsprogram enligt angivna rubriker i ansökningsformuläret.
 Etiska överväganden (enligt VR). Överväg om etiska aspekter aktualiseras i ansökan. Om
så är fallet ska det i forskningsprogrammet i särskilt avsnitt redovisas vilka etiska frågor
som berörs och hur de kommer att behandlas i forskningsarbetet. Etiska frågor kan gälla
försök på människor eller djur, forskning med användning av personuppgifter, eller
kommersiella intressen.
 Genusperspektiv, genus innefattar både genusrelaterade forskningsprojekt och att det ur
jämställdhetsperspektiv förutsättningslöst ska gå att genomföra forskningsprojekt.
 Ekonomi och budgetuppgifter.
Ansökningsformulär med anvisningar finns på:

https://www.fou.nu/is/alfvll

I vänstermenyn finns knappen ”logga in”. Klicka på knappen och följ instruktionerna.
Ansökningssystemet förutsätter att varje användare och medsökande har ett
elektroniskt s.k. personkort inkl. CV. Dessa personkort lagras i systemet och kan enkelt
uppdateras och återvändas vid framtida ansökningar. Var noga med att fylla i
uppgifterna så komplett som möjligt och var särskilt noga med att ange rätt epostadress eftersom systemet använder e-post för att informera de sökande.
Läs anvisningarna, observera att det vid varje avsnitt finns ett ? Bakom detta finns
hjälptexter till avsnitten i formuläret.
SENAST DEN 21 SEPTEMBER 2010 KLOCKAN 24.00 SKA ANSÖKAN VARA
INLÄMNAD
Närmare upplysningar
Eventuella frågor besvaras av
Vice dekan Katrine Åhlström Ricklund e-post katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se
FoUU chef Jack Lysholm tfn 090-785 70 91 e-post jack.lysholm@vll.se
Forskningsadministratör Britta Enfält tfn 090-785 72 11 e-post: britta.erixon.enfalt@vll.se

