
 

 

Till 

Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation 

 

Att. Malin Wåhlin  

sekreterare i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation 

 

 

 

Angående ALF-avtalet, synpunkter från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi’s 

(SFOGs) styrelse inför kommande diskussioner om eventuellt nytt avtal, till Svenska 

Läkaresällskapets Forskningsdelegation. 

 

ALF-frågan diskuterades i samband med SFOGs styrelsemöte 2/2, 2011. Ulf Gunnarsson, 

ordföranden i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation, har i ett mail skickat ut några 

frågeställningar som han önskar vår syn på. 

 

1. Vilken grad av centralisering? 

SFOGs styrelse var helt enig om att ALF-medlen inte skall centraliseras eller förvaltas av till 

exempel Vetenskapsrådet. Medlen bör förvaltas av de landsting som tilldelas medel och 

regionala avtal mellan berörda landsting och universitet får sedan styra detaljerna. 

 

2. Bör den totala potten ökas i samband med ökad läkarutbildning? 

SFOGs styrelse var helt enig om att tilldelningen av ALF-medel bör öka i paritet med antalet 

studenter. 

 

3. Bör en del av potten föras över till den planerade nationella 

behandlingsforskningsfonden? 

SFOGs styrelse var helt enig om att det inte bör föras över medel till den planerade 

nationella behandlingsforskningsfonden. En sådan överföring är en centralisering av ALF-



medel och det motsätter vi oss. Det finns redan en mängd nationella och internationella 

stiftelser/fonder/finansiärer att söka medel från. 

 

4. Kriterier för fördelning av ALF-medel mellan universitetssjukhusen? 

SFOGs styrelse var helt enig om att medlen bör fördelas efter struktur (antal lärare, 

doktorander etc) och prestation (externa medel, publikationer, examinationer, 

disputationer, nya docenter, antal läkarstuderande (HST) etc. 

 

5. System för utvärdering – uppföljning? 

SFOGs styrelse var helt enig om att det årligen skall redovisas vad medlen använts till i 

förhållande till struktur och prestation. Om medlen inte använts enligt budget skall detta 

motiveras. Kvalitetsindikatorer är bland annat antal examinerade läkarstudenter, 

kursvärderingar (om de kan anses vara representativa) och övriga prestationsrelaterade 

faktorer där man kan lägga till bland annat citation index och antal citeringar. 

 

 

SFOGs styrelse anser att det är av största vikt att ALF-medlen kommer den patientnära 

läkarledda kliniska forskningen tillgodo och inte genom olika lokala avtal förs över till andra 

typer av projekt med mer preklinisk förankring. Den så kallat translationella forskningen, 

projekt som omfattar allt från patientnära studier till experimentell preklinisk forskning skall 

kunna stödjas av ALF-medel, men då med en tyngdpunkt för ALF-medlen mot den mer 

kliniska delen av ett sådant projekt.  

Uppsala den 7 februari 2011  
 
 
 

Matts Olovsson 

Vetenskaplig sekreterare i SFOG 

 


