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Inledning
Den första mars 2022 beslöt områdesnämnden för medicin och farmaci (MEDFARM
2022/500):
– att initiera en utredning av vetenskapsområdets för medicin och farmaci resursfördelningsmodell, i enlighet med bifogat direktiv (bilaga 1), samt
– att utvärderingen ska resultera i en skriftlig rapport som lämnas till områdesnämndens för
medicin och farmaci arbetsutskott 2022-10-26.
Områdesnämnden för medicin och farmaci fördelar årligen anslagsmedel för forskning och
utbildning på forskarnivå till institutioner och andra organisatoriska enheter. Systemet för
fördelning av medel är komplext och har enligt verksamhetsplanerna1 sex tydliga delar:
forskningsuppdrag, prestationsanslag, lokalanslag, strategiska satsningar och särskilda
satsningar (inklusive centrumbildningar med mera), lokalt finansierade forskningsinfrastrukturer (inklusive CFVUU) samt stöd till forskare.
Vetenskapsområdets institutioner är uppdelade på två fakulteter, den medicinska och den
farmaceutiska. Innan vetenskapsområdet bildades hade de två fakulteterna olika system för
medelsfördelning. Mot bakgrund av detta finns det, inom vetenskapsområdet, en uppgörelse om
en garanterad lägsta tilldelning för den farmaceutiska fakulteten och dess institutioner.
Uppsala universitet erhåller också medel för klinisk forskning som, i enlighet med det nationella
ALF-avtalet 2, överförs till Region Uppsala. Dessa medel fördelas enligt en modell som
interagerar med vetenskapsområdets anslagsfördelning. Denna modell innehåller bland annat
följande tre delar: avsättning till lokalkostnader, strategiska satsningar samt projektmedel (som
utgörs av en strukturdel och en aktivitetsdel).
Konsistoriet fastställde den 12 december 2019 dokumentet Mål och strategier för Uppsala
universitet (UFV 2018/641) 3, och gav samtidigt rektor i uppdrag att implementera och följa upp
dokumentet. Rektor beslutade i sin tur den 19 maj 2020 att uppdra åt områdesnämnderna att
implementera mål och strategier inom respektive organisation. Vid vetenskapsområdet
genomfördes projektet Vision:Medfarm (MEDFARM 2020/816). 4 En grundbult i projektet var
en bred kollegial förankring. En återkommande synpunkt som lyftes under arbetet med
Vision:Medfarm var att utreda resurstilldelningen inom vetenskapsområdet, för att säkerställa att
resursfördelningen ger drivkrafter för vetenskapsområdet i riktning mot visionen.

Samling med verksamhetsplaner från 2009 och framåt:
http://www2.medfarm.uu.se/for_anstallda/dokument/Planer_och_rapporter/Overgripande_planer/ (webbsida
nerladdad 2022-10-17).
1

2 Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och
utveckling av hälso- och sjukvården, september 2014, https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/559/c_559678-l_3k_nationellt-alf-avtal-2015.pdf (webbsida nerladdad 2022-10-17).

Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641), https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=14263
(webbsida nerladdad 2022-10-20).
3

4

Vision:Medfarm (MEDFARM 2020/816) https://www.medfarm.uu.se/vision/ (webbsida nerladdad 2022-10-20).
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Syfte
Syftet med utredningen är att i en bred och inkluderande process ge ett faktaunderlag för beslut
om en ny resursfördelningsmodell, som ska stödja och ge drivkrafter i riktning mot vetenskapsområdets vision:
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar genom
forskning, utbildning, utveckling och innovation av högsta kvalitet
till en bättre hälsa och ett bättre samhälle.
Utredningen ska föreslå en eller flera modeller för resursfördelning, och däribland:
– föreslå metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning,
– föreslå indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika
forskningsområdena inom vetenskapsområdet,
– former för att stödja translationella projekt,
– former för att stödja utveckling av innovationer,
– former för att prioritera samarbeten inom och utom universitetet.
Utredningen ska överväga förändringar i följande delar av nuvarande modell för
resursfördelning:
–
–
–
–

prestationsanslaget (och aktivitetsanslaget inom ALF),
lokalanslaget (och lokalfinansieringen inom ALF),
klinikfaktorn,
den farmaceutiska fakultetens andel.

Förslag från utredningen
Utredningen har utgått från direktivet (MEDFARM 2022/500), Implementering av mål och
strategier vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (Vision:Medfarm, MEDFARM
2020/816) samt använt verksamhetsplanerna för åren 2009-2023 för att förstå uppdraget och vad
vetenskapsområdet strävar mot. Dessutom har vi gått tillbaka till tidigare utredningar om olika
aspekter av resursfördelning, för att bättre förstå hur och inom vilken kontext nuvarande
resursfördelningsmodeller har utvecklats.
För att uppnå en bred och inkluderande process, har vi valt att bjuda in till seminarier där vi har
testat olika idéer och förslag, samtalat med prefekter och deras medarbetare, vetenskapliga
företrädare, studeranderepresentanter samt handläggare, chefer och experter inom och utanför
Uppsala universitet. Dessutom har vi besökt olika möten som exempelvis prefektmöten,
farmaceutiska och medicinska kommittéerna, samt ett kollegium. Vi har även besökt
universitetssjukvårdsstyrelsen (USS), universitetssjukvårdsnämnden (USN) och träffat
företrädare för Akademiska sjukhuset. Detta öppna arbetssätt har syftat till att inkludera berörda
inom vetenskapsområdet i processen och få in fler erfarenheter och synpunkter till utredningen.
Universitetet har en kollegial beslutsmodell. Det är därmed viktigt att många kan ta del av ett
arbete som detta. Det har också varit viktigt för vetenskapsområdets ledning att utredningen har
ett öppet och lyssnande arbetssätt. Utredningen bär dock ensamt ansvaret för de förslag som
läggs fram.
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Utredningen har utgått från dagens system för resursfördelning till forskning. Flera av delarna i
systemet har en lång historia. Vi uppfattar att tidigare och nuvarande modeller i mångt och
mycket har utvecklats genom förhandlingar och diskussioner mellan olika aktörer. De
ursprungliga motiven till olika konstruktioner och parametrar har överlagrats med förändringar,
som beror på utfallet av en förhandling eller för att hantera problem av olika slag. Detta gör att
systemet är svårt att förstå. Det kan bero på att bakomliggande resonemang aldrig har satts på
pränt, och att det med tiden har fallit i glömska hur och varför man argumenterade för och
beslutade om ett visst förslag. Ofta saknas nerskrivna definitioner och argument för en vald
lösning. Det vi kan utläsa från de tidigare utredningarna är att frågeställningarna, kring hur man
bör väga statsanslagen inom vetenskapsområdet mot ALF-medlen, liksom hur man ska förhålla
de tre delarna farmaceutiskt, prekliniskt och kliniskt mot varandra, i stort är de samma nu som
då. I den utredning som den medicinska fakultetsnämnden tillsatte i slutet på 1990-talet känner
vi igen frågor och synpunkter som har framkommit i vår utredning. Det är helt klart svårt att
hitta fram till bra lösningar inom ett resursfördelningssystem.
Dagens system har många delar som har olika intern logik. Några av dem är enkla, andra är
svårare att greppa. Flera av delarna interagerar med varandra. Helheten blir komplex vilket gör
att det är svårt att följa hur indata ger ett visst utfall.
Dessa faktorer gör sammantaget att systemet upplevs som svårbegripligt och ogenomträngligt.
Vårt mål med förslagen i utredningen är att söka lägga fram principer som resulterar i
beräkningsbara modeller. På flera delområden har vi utgått från en idé eller modell, som sedan
har fått utvecklats till en princip för att slutligen landa i en formel. Det innebär i sin tur att flera
delar i relativt hög grad avviker från dagens utfall. Vår bedömning är att en övergång från en
modell byggd på historia efter hand justerad med förhandlingar som byts, till en modell byggd
på principer och modeller kommer att medföra påtagliga förändringar. Utredningen anser att
konsekvenserna totalt sett för en institution måste vara begränsade. Det är varken önskvärt eller
möjligt att göra stora förändringar på kort tid eftersom forskningsanslagen är viktiga för att
finansiera verksamheten och till sist personalens löner.
I direktivet nämns åtta olika delar och i verksamhetsplanen för 2023, liksom tidigare
verksamhetsplaner, beskrivs de i stället som sex tydliga delar. Tre av dessa delar,
forskningsuppdrag, prestationsanslag och lokalanslag går direkt till institutionerna. Dessa medel
är inte öronmärkta till ett visst ändamål, utan får fritt förfogas inom respektive institution på
vetenskapsområdet, vilket också sker. Alla förslag som rör just forskningsuppdrag,
prestationsanslag och lokalanslag är modeller som är utformade för att fördela medel från
vetenskapsområdet till institutioner. De är varken avsedda för eller lämpade för omfördelning
inom institutioner till individer eller grupper. Detta är i linje med de modeller som finns i dag.
Utredningen stöter på problem i detta avseende. Även om dagens modell har avsett fördelning
av medel från vetenskapsområdet till institutionerna så har vissa institutioner valt att fördela
medel vidare till forskare och grupper enligt samma modell som vetenskapsområdet använt. Det
finns också en tradition av att vetenskapsområdet har försett institutionerna med data och
beräkningar för att underlätta detta.
Trots att utredningens uppdrag inte innefattar hur institutionerna fördelar medel inom sig och
trots att vetenskapsområdet inte har mandat att besluta om sådan fördelning har utredningen
upprepat stött på resonemang och invändningar mot olika delförslag och modeller som endast
handlar om hur de faller ut i relation till enskilda forskare.
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Klinikfaktorn på 0,27 och den kliniska andelen (under rubriken Kliniska poäng i verksamhetsplan 2023) är en del av beräkningsgrunden av prestationsanslaget. Utredningen uppfattar att
klinikfaktorn och beräkningen av den kliniska andelen är en konsekvens av att det förutom
statsanslaget till forskningen vid vetenskapsområdet finns ALF-medel som också fördelas efter
prestationer som ingår i underlaget för vetenskapsområdets medelsfördelning.

Forskningsuppdrag – Lärostolsprofessurer eller basanslag?
Forskningsuppdrag är en av de delar som ingår i verksamhetsplanerna och som nämns i
direktivet. Forskningsuppdraget skapar en ekonomisk grundtrygghet på institutionerna, eller i
vart fall delar av dem. Denna trygghet kan vara en del i att stötta nyfikenhetsdriven och
forskarinitierad forskning. De olika delarna av vetenskapsområdet stöter på olika problem och
har olika behov vid rekrytering av professorer. Farmaceutiska och prekliniska professorer kan
rekryteras bland universitetslärare och forskare som i många fall kan välja mellan positioner i
hela världen. Olika lärosäten i världen bidrar med olika mycket fasta medel till en professor. I
Sverige kommer professorsanställningar vanligen med lite pengar. För rekrytering av kliniska
professorer är problemen och behoven något annorlunda. Här söks kandidater som är
kompetenta såväl inom vård som forskning och utbildning.

Bakgrund
Möjligheten till befordran till professor infördes år 1999. Reformen innehöll ingen finansiering
för de befordrade professorerna. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci görs
fortfarande skillnad i institutionernas ekonomiska förutsättningar mellan olika professorer.
Forskningsuppdragen med ekonomiska medel är endast knutna till vissa utlysta professurer med
ett ämnesansvar. Inga motsvarande medel går till befordrade professorer, övriga utlysta
professorer eller universitetslektorer.
Forskningsuppdragens funktion är att ge institutionerna en grundfinansiering för vissa utpekade
ämnen. Det är områdesnämnden som i verksamhetsplanerna fastställer vilka ämnen som ska få
forskningsuppdrag, kopplat till behov inom forskningen eller grundutbildningen. Det är upp till
institutionen att hantera dessa medel. Vissa institutioner för vidare dessa medel till den
professor där ämnet finns, medan andra delar resurserna mellan alla professorer och grupper
inom institutionen. Summan som går till forskningsuppdrag räknas upp varje år i verksamhetsplanen.
Inför budget 2016 gjordes en genomlysning av forskningsuppdragen, vilket lade grunden till
dagens modell. Forskningsuppdragen har åtminstone sedan 2009 definierats som att de: ”… ska
långsiktigt stödja institutionens infrastruktur...” Från och med verksamhetsplan 2016 anges de
statsanslag som fördelas till respektive institution för forskningsuppdragen, liksom vilka ämnen
och typer dessa uppdrag har. Det finns tre typer av forskningsuppdrag: farmaceutiska,
prekliniska och kliniska. De tre typerna av forskningsuppdrag tilldelas olika mängd medel.
Skälen till skillnaden i nivå mellan de tre olika uppdragen är inte dokumenterade.
Utredningen har mött många frågor och missförstånd kring anställningsvillkor och löner för
professorer med förenad befattning vid Akademiska sjukhuset. Det är därför viktigt att redovisa
att även professorer med förenad befattning har anställningar på 100 procent inom universitetet.
Utöver lönen från universitetet har de ett befattningsarvode från sjukhuset. Universitetets löner
för professorer är på jämförbar nivå i de tre kategorierna kliniska, prekliniska och
farmaceutiska. Inkomsten för professorer med förenad befattning som överläkare respektive
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specialistläkare från universitetet inklusive befattningsarvodet arvodet från sjukhuset är
jämförbar med löner för överläkare och specialistläkare anställda av sjukhuset. Nivåerna är
annorlunda när den förenade befattningen är en annan än överläkare och specialistläkare.
Från verksamhetsplan 2009 till verksamhetsplan 2010 används begreppet basanslag. Från och
med verksamhetsplan 2011 är begreppet forskningsuppdrag. Det framgår inte varför begreppet
har ändrats. Detta kan ses som ett indirekt stöd till att se forskningsuppdragen som ett basanslag
för forskning. Däremot inkluderas inte alla tillsvidareanställda professorer och universitetslektorer i forskningsuppdragen. Det saknas en tydlig koppling mellan dessa anställningar och
någon form av basanslag.
Under de 15 år av verksamhetsplaner som har granskats har det skett olika omorganisationer av
vetenskapsområdet. Institutioner har bytt namn, lagts ner och enstaka forskare och universitetslärare har bytt institution. Från och med 1 januari 2015 upphörde institutionen för radiologi,
onkologi och medicinsk strålningsvetenskap (ROS), och verksamheten placerades på
institutionerna för immunologi, genetik och patologi (IGP) samt kirurgiska vetenskaper (IKV).
Från och med 1 januari 2022 avvecklades institutionen för neurovetenskap (INV) och Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK) flyttades till medicinska fakulteten. Dessa omorganisationer
påverkar självklart fördelningen av forskningsuppdrag mellan institutioner.
Forskningsuppdragens nivå justeras årligen. Anslagens storlek för 2023 per typ redovisas i
tabell 1.
Tabell 1. Anslag per typ av forskningsuppdrag, enligt verksamhetsplan 2023.
Forskningsuppdrag
Typ
Kliniskt
Prekliniskt
Farmaceutiskt

Anslag (kr)
1 012 670
1 167 200
1 424 750

Om dagens forskningsuppdrag
Inom ramen för arbetet med verksamhetsplanen 2016 vid vetenskapsområdet för medicin och
farmaci, genomförde de dåvarande dekanerna för medicinska och farmaceutiska fakulteterna en
genomlysning av forskningsuppdragen. Denna genomlysning ligger till grund för hur
forskningsuppdragen idag fördelas mellan institutionerna, och vilken ersättning kliniska,
prekliniska och farmaceutiska forskningsuppdrag ska få.
I verksamhetsplan 2023 ser fördelningen av forskningsuppdrag ut som i tabell 2. Det finns totalt
116 stycken forskningsuppdrag. Efter att tagit hänsyn till forskningsuppdragens andel blir
summan 111,7 (21 farmaceutiska forskningsuppdrag + 35 prekliniska forskningsuppdrag + 55,7
kliniska forskningsuppdrag).

8

UPPSALA UNIVERSITET

RAPPORT – UTREDNING AV
RESURSFÖRDELNINGSMODELL
2022-10-31

MEDFARM 2022/500

Tabell 2. Totalt anslag per institution. Totalt antal forskningsuppdrag per institution.
Fördelning och storlek på typ av uppdrag per institution. Information från verksamhetsplan
2023.
Forskningsuppdrag (jämför tabell 7 och bilaga 3 i verksamhetsplan 2023)
OrganisationsInstitution
Anslag (kr)
Antal
Farmaceutiska
enhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

7 123 750
14 247 500
8 548 500
8 135 880
18 022 560
16 661 051
9 268 560
11 672 000
11 672 000
21 825 668
127 177 469

5
10
6
8
17
18
9
10
10
23
116

Prekliniska
5
10
6

21

3,5
8,5
1
1
10
10
1
35

Jämförelse med Lund och Umeå
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci i Uppsala ger genom forskningsuppdragen medel
till vissa utlysta professurer, men inga medel den vägen till befordrade professorer eller
universitetslektorer. Forskningsuppdragens fastställda nivå saknar koppling till faktisk lön.
De medicinska fakulteterna vid universiteten i Lund och Umeå har valt helt andra modeller än
vetenskapsområdet för medicin och farmaci i Uppsala för att finansiera professorer och
universitetslektorer. Dessa fakulteter betalar utifrån den faktiska lönen. En del finansieras via
medel inom forskning och utbildning på forskarnivå. Den andra delen finansieras via medel för
utbildning på grund och avancerad nivå.
Lund ersätter institutionerna för alla professorer och universitetslektorer i relation till utgående
lön. Exempelvis, för en utannonserad professur ersätter fakulteten 64 procent av lönen från
medel inom forskning och utbildning på forskarnivå. För andra lärarkategorier ersätter
fakulteten med andra procentsatser. Att fakulteten betalar lönerna är dyrt, och får konsekvensen
att den vetenskapliga prövningen av frågan om befordring kompletteras med ett
budgetperspektiv: ”För att effektivare utnyttja befintlig personal och fläta samman
undervisning och forskning skissas i nuläget 2021 på en skärpning av befordringskriterierna
från universitetslektor till professor. Med hänsyn till kommande översyn av befordringskriterier
och det kärva ekonomiska läget inom forskningsanslaget kommer inga befordringar att beviljas
för 2022.” Det ska också noteras att regelverket för befordran i Lund generellt är annorlunda än
vid Uppsala universitet – det är inte en rättighet för den enskilde att söka befordran.
Vid Umeå universitet betalar fakulteten lärarnas löner. Anslag till lärarlöner ges i relation till
den totala lönekostnaden för universitetslärarens faktiska lön. För professorer täcker
forskningsbudgeten halva kostnaden, för universitetslektorer 20 procent. Resterande del täcks
av medel för utbildning på grund och avancerad nivå eller med externa anslag.
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Anställning som professor (exempel på typ av anställning)
För att jämförelser ska kunna bli rättvisande, är det viktigt att skilja på olika typer av
anställningar för professorer. Av störst ekonomisk betydelse för institutionerna och för
diskussionen om forskningsuppdrag har tillsvidareanställningarna som professor. Det är skillnad
på utlyst med eller utan förenad befattning och befordrad med eller utan förenad befattning. Till
institutionerna kan också professorer knytas på visstid som adjungerad professor och gästprofessor. Dessa kategorier täcks inte av resonemangen i detta avsnitt.
Vid vissa av institutionerna finns forskningsuppdrag till nästan alla tillsvidareanställda
professorer (jämför figur 1). I andra extremen är antalet tillsvidareanställda professorer dubbelt
så många som forskningsuppdragen. Orsakerna till detta kan vara flera när det gäller hur
resurser har disponerats och vilka beslut som fattas angående anställningar.
För 2023 tilldelades forskningsuppdragen 127 mkr av totalt 549 mkr i resurser för forskning och
forskarutbildning, vilket motsvarar 23 procent.
Antal forskningsuppdrag respektive tillsvidareanställda professorer per
institution 2022
35
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Figur 1. Antal forskningsuppdrag per institution enligt verksamhetsplanerna 2022 och 2023,
efter avvecklingen av institutionen för neurovetenskap (INV). Antal tillsvidare anställda
professorer per institutionen enligt GLIS (år och månad 2022-09, data hämtat 2022-10-23).
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Utvecklingen av forskningsuppdrag 2016–2023
Utredningen har gått igenom utvecklingen av forskningsuppdrag under den senaste
åttaårsperioden, 2016–2023. Genomgången visar att:
– Förändringarna i antal forskningsuppdrag är små över tid. Stabiliteten är påtaglig.
– Det sker en liten men tydlig ökning av forskningsuppdrag över tid, från 107 till 116.
– Det förekommer att uppdrag försvinner över tid, men vanligare är att gamla uppdrag ligger
kvar. Ett gammalt ämne kan kvarstå med medel och i undantagsfall utan medel. Det
förekommer att ett gammalt ämne kvarstår men omformuleras.
– Vissa forskningsuppdrag är inte på 100 procent utan är till exempel på 40 procent eller 50
procent.
– Vissa forskningsuppdrag flyttas mellan institutioner.
– Ett nytt ämne kan tillkomma.
Utredningen har inte funnit någon tydlig princip eller modell som används för att fördela nya
forskningsuppdrag, eller förändra befintliga forskningsuppdrag. Institutionerna hanterar
pengarna för forskningsuppdragen olika. Vissa institutioner styr forskningsuppdragen mot vissa
professorer, medan andra fördelar mellan alla professorer.

Problem med dagens forskningsuppdrag
De tre olika nivåerna för forskningsuppdragen sticker många i ögonen, eftersom det inte finns
någon tydlig motivering till nivåskillnaderna. Skillnaden mellan de farmaceutiska
forskningsuppdragens höga nivå och de lägre nivåerna på de övriga forskningsuppdragen
förklaras till en del av genomlysningen som gjordes inför verksamhetsplan 2016, då dekanus för
den farmaceutiska fakulteten och den farmaceutiska kommittén valde att lägga den
farmaceutiska fakultetens satsningar på en ökad nivå för forskningsuppdragen.
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci verkar i ett dynamiskt vetenskapligt område där det
sker stora förändringar. I det läget anser utredningen att det är otillfredsställande att
institutionernas basfinansiering nästan inte förändras alls över tid. Om ett vetenskapligt område
expanderar genom att forskningsverksamheten växer eller att utbildningsuppdraget ökar menar
utredningen att det finns skäl att också den stabila finansieringen utvecklas.
Det finns skäl till att finansieringen av professorer bör ändras sakta. Personer som får en sådan
anställning kan förväntas vara verksamma under ett antal år framöver. Institutionen behöver
därför kunna räkna med en finansiering under lång tid framåt vid en rekrytering. Data från
GLIS 5 säger att var tredje professor blir 65 år inom en femårsperiod, så många professorer har
relativt kort tid till pensionering.
Denna utredning arbetar med forskningsanslagen som kommer via vetenskapsområdet. En stor
del av forskningen finansieras via externa anslag från olika källor. Dessa anslag är till sin natur
tidsbegränsade och svåra att planera.
Professorer fyller en viktig roll för grundutbildningen vid vetenskapsområdet. Vetenskapsområdet har en lång rad utbildningar som behöver drivas av kvalificerade universitetslärare,
professorer och universitetslektorer. Utbildningsansvaret skapar skäl att ha professorer även

5 Data har hämtats ur GLIS (Generellt ledningsinformationssystem) på Medarbetarportalen under hösten 2022,
https://glis.uu.se/diveport#page=4b23b85e-c0cf-4bec-ae9a-8d6baeda23a5 (webbsida nerladdad 2022-10-22).
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inom vetenskapliga fält där forskningen inte är som mest aktiv. Just på dessa områden kan det
vara svårt att finansiera en anställning genom externa medel eller prestationer.

Utmaningar i att ersätta dagens tre nivåer med en gemensam nivå
På genomsnittet 1 138 563 kr
Om de tre nivåerna på forskningsuppdrag skulle ersättas av en enda gemensam nivå skulle den
bli 1 138 563 kr om totalsumman för forskningsuppdrag ska vara oförändrad (enligt siffror från
verksamhetsplan 2023: 127 177 469 kr i totalt anslag till forskningsuppdrag / 111,7
forskningsuppdrag enligt beräkning på sidan 8). För modellering per institution se tabell 3.
Detta genomsnitt är nära den nivån som gäller för prekliniska forskningsuppdrag. En större
effekt av denna förändring skulle vara att 6 mkr fördelas om från farmaceutiska institutioner till
kliniska institutioner. Detta skulle enligt utredningens uppfattning kräva en kompensation till de
farmaceutiska institutionerna. En del av systemet för resursfördelning säger att den
farmaceutiska fakulteten ska ha en garanterad lägsta andel om 23 procent. I den siffran ingår
forskningsuppdragen och fördelningen idag följer principen.
Tabell 3. Fördelning per institution om genomsnittet 1 138 563 kr används jämfört med tilldelat
anslag i verksamhetsplan 2023.
Organisationsenhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

Institution
ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

Anslag,
VP 2023 (kr)

På genomsnittet
1 138 563 kr

7 123 750
14 247 500
8 548 500
8 135 880
18 022 560
16 661 051
9 268 560
11 672 000
11 672 000
21 825 668
127 177 469

5 692 814
11 385 628
6 831 377
8 539 221
18 786 287
18 558 574
10 247 066
11 385 628
11 385 628
24 365 245
127 177 469

Differens
-1 430 936
-2 861 872
-1 717 123
+403 341
+763 727
+1 897 523
+978 506
-286 372
-286 372
+2 539 577
0

Differens i %
-20,1%
-20,1%
-20,1%
+5,0%
+4,2%
+11,4%
+10,6%
-2,5%
-2,5%
+11,6%

På farmaceutiska fakultetens nivå 1 424 750 kr
Motivet att införa den farmaceutiska fakultetens nivå om 1 424 750 kr för alla forskningsuppdrag skulle vara att öka tryggheten och långsiktigheten för professorer med forskningsuppdrag. I den interna referensgruppen framfördes stöd för detta förslag med argumentet att en
professor borde ha en basfinansiering för sin verksamhet som ligger fast över tid. Den ökade
tryggheten kan ge större benägenhet att ta risker i forskningen eftersom finansieringen är säker
även om resultaten en period uteblir. För modellering per institution se tabell 4.
Förslaget ger en extra kostnad om nästan 32 mkr. Varifrån skulle de pengarna hämtas?
Finansieringen som ligger närmast till hands vore att ta detta från prestationsanslaget som då
reduceras med knappt 30 procent.
Det bör beaktas att detta förslag skulle innebära ett kraftigt tillskott till medicinsk fakultet men
oförändrade resurser till farmaceutisk fakultet. Om fördelningen mellan fakulteterna ska
garanteras till 23 respektive 77 procent skulle det kräva ett motsvarande tillskott till den

12

UPPSALA UNIVERSITET

RAPPORT – UTREDNING AV
RESURSFÖRDELNINGSMODELL
2022-10-31

MEDFARM 2022/500

farmaceutiska fakulteten vilket blir drygt 7 mkr. Därmed uppstår ytterligare behov av
finansiering. Ett kraftigt tillskott av medel till forskningsuppdrag innebär också att en större
andel medel fördelas utan premiering av excellens.
Tabell 4. Fördelning i kronor per institution om farmaceutiska nivån 1 424 750 kr används
jämfört med tilldelat anslag i verksamhetsplan 2023.
Organisationsenhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

Institution
ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

Anslag, VP 2023
7 123 750
14 247 500
8 548 500
8 135 880
18 022 560
16 661 051
9 268 560
11 672 000
11 672 000
21 825 668
127 177 469

Ny nivå
7 123 750
14 247 500
8 548 500
10 685 625
23 508 375
23 223 425
12 822 750
14 247 500
14 247 500
30 489 650
159 144 575

Differens

Differens i %

0
0
0
2 549 745
5 485 815
6 562 374
3 554 190
2 575 500
2 575 500
8 663 982
31 967 106

Basanslag som ersätter forskningsuppdragen
Detta förslag innebär att vetenskapsområdet för medicin och farmaci helt skulle lämna dagens
upplägg med forskningsuppdrag. Pengarna för forskningsuppdragen skulle ersättas med en
modell för basfinansiering av verksamheten vid varje institution. Basfinansieringen skulle
frikopplas från ämnesstyrningen som sker idag genom forskningsuppdragen. Basfinansieringen
skulle inte längre göra skillnad på rekryterade och befordrade professorer. Forskningsuppdragen
kan finnas kvar som en styrning från vetenskapsområdet att visst ämnesansvar ligger på en viss
institution, men inte längre ha någon funktion vad gäller att fördela pengar.
Notera att detta inte alls är basanslag som beskrivs i verksamhetsplanerna 2009 och 2010.
Upplägg av basanslaget
Varje institution tilldelas ett basanslag för forskning som lägger grunden för finansieringen av
institutionens läraranställningar. Basfinansieringen täcker bara en del av kostnaden, som i övrigt
måste täckas med medel från grundutbildning, prestationsanslag eller externa anslagsgivare som
idag.
Ingångsvärdet år 1 för basanslaget är summan av de forskningsuppdrag som institutionen har
idag. Målet är att basanslaget sedan ska ändras mycket sakta över tid, vartefter som det sker
förändringar i verksamheten.
Basfinansieringen bör ändras sakta eftersom den används för anställningar, där det bör finnas
planeringsförutsättningar för lång tid framåt. Men, å andra sidan är det angeläget att finna en
modell som medger viss förändring över tid till skillnad från dagens statiska modell för
forskningsuppdrag. Utredningen vill gärna se att det finns en dynamik, där vissa saker kan växa
och andra krympa och att det förflutna inte helt låser framtiden.
Vår avvägning är att varje år omfördela 1/8 av föregående års basanslag. Storleken på denna
siffra kan anpassas och anger direkt förändringshastigheten. Den kan vara 5, 10 eller 15,
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beroende på om tyngdpunkten läggs vid förändring eller stabilitet. Enligt GLIS 6 uppnår var
tredje professor 65 års ålder inom fem år.
Om vi som startpunkt utgår från verksamhetsplanen 2023 så är det totala
forskningsuppdragsanslaget på 127 177 469 kr. En åttondel av detta är 15 897 184 kr som skulle
omfördelas.
Varje år upprepas proceduren på samma sätt men med nya ingångsvärden. Varje nytt år baseras
beräkningen på föregående års basanslag. Av det omfördelas 1/8 på nytt. Så upprepas
proceduren för varje nytt år framöver.
Utredningen anser att basanslaget ska styras av en kombination av ansvaret för grundbildning
och forskning. Detta kan synas paradoxalt, att basanslaget för forskning till viss del ska styras
efter grundutbildningen, eftersom det finns separata anslag för grundutbildning och forskning
och att denna utredning endast handlar om fördelning av resurser för forskning. Men den
grundutbildning som bedrivs vid vetenskapsområdet är kvalificerad och kräver en forskningsöverbyggnad för att hålla god kvalitet. Medlen för grundutbildning räcker inte för att finansiera
forskning i relevanta ämnen. Vi menar därför att det vid fördelning av resurser för forskning bör
tas hänsyn till den grundutbildning som drivs vid en viss institution.
Utredningen föreslår att en tredjedel av basandelen styrs av grundutbildningens omfattning (se
tabell 5 för modellering). Omfattningen grundutbildning kan mätas på olika sätt och utredningen
har fastnat för att mäta kronor förbrukade medel, eftersom det är ett mått på den resursinsats
som sker för respektive utbildning. Två tredjedelar av basandelen styrs av volymen forskning
mätt på samma sätt i kronor som förbrukats. I detta mått inkluderas all forskning som
finansieras via institutionen. Båda måtten avser förbrukningen det senast tillgängliga året.
Tabell 5. Beräkning av basandel baserat på förbrukade medel enligt bokslut 2021-12-31.
Organisationsenhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

Institution
ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

Förbrukade
fo-medel
71 459 238
97 803 175
75 080 180
105 645 182
438 904 758
107 418 609
87 267 904
176 638 121
81 649 671
283 494 117
1 525 360 955

Andel
4,7%
6,4%
4,9%
6,9%
28,8%
7,0%
5,7%
11,6%
5,4%
18,6%

Förbrukade
UGA-medel
34 089 101
58 283 109
40 025 756
57 199 730
30 442 279
40 280 723
39 898 661
29 431 243
37 036 468
41 469 341
408 156 411

Andel
8,4%
14,3%
9,8%
14,0%
7,5%
9,9%
9,8%
7,2%
9,1%
10,2%

Basandel
5,9%
9,0%
6,6%
9,3%
21,7%
8,0%
7,1%
10,1%
6,6%
15,8%

Data har hämtats ur GLIS (Generellt ledningsinformationssystem) på Medarbetarportalen under hösten 2022,
https://glis.uu.se/diveport#page=4b23b85e-c0cf-4bec-ae9a-8d6baeda23a5 (webbsida nerladdad 2022-10-22).
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Det nya basanslaget kommer därför över tid att långsamt följa förändringar i volym på grundutbildning samt forskning (se tabell 6 för modellering).
Tabell 6. Fördelning av forskningsuppdrag och basanslag enligt den föreslagna modellen.
Basandelen från tabell 5 har använts för att fördela åttondelen om 15 897 184 kr.
Organisationsenhet

Institution

Forskningsuppdrag
(VP 2023)

1/8 att
omfördela

Nytt
basanslag

451
452
453
460

ILK
IFB
IFF
IFV

7 123 750
14 247 500
8 548 500
8 135 880

890 469
1 780 938
1 068 563
1 016 985

7 172 352
13 902 778
8 521 241
8 595 531

462

IGP

18 022 560

2 252 820

19 214 455

463
464
465
466
467
SUMMA

IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

16 661 051
9 268 560
11 672 000
11 672 000
21 825 668
127 177 469

2 082 631
1 158 570
1 459 000
1 459 000
2 728 209
15 897 184

15 847 719
9 234 324
11 822 375
11 261 139
21 605 554
127 177 469

Differens
+48 602
-344 722
-27 259
+459 651
+1 191
895
-813 332
-34 236
+150 375
-410 861
-220 114
0

Inget förslag om förändring av tillsättning av professorer
Utredningens förslag om en övergång från forskningsuppdrag till en basfinansiering innebär
ingen förändring vad avser rutinerna för utlysning, tillsättning eller befordran till professor.
Beslut om utlysning och tillsättning av professur sker som idag. De två rekryteringsgrupperna
kan i beredningsprocessen vid anställningar av professorer (och universitetslektorer) tillse att
ämnen (eller forskningsuppdrag) bevaras, när så behövs. Institutionen måste fortsatt göra en
ekonomisk bedömning om en rekrytering kan bäras ekonomiskt.

Prestationsanslaget
Vetenskapsområdet utredde senast resursfördelningsmodellen för forskning 2012-2013
(MEDFARM 2013/36), och gjorde då vissa förändringar vad gäller beräkningen av
prestationsanslaget. Den utredningen begränsades till nycklar i prestationsanslaget.
Prestationsanslaget är en av delarna i verksamhetsplanerna, och lyfts fram särskilt i direktivet. I
uppdraget ingår att föreslå metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad
forskning och att föreslå indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika
forskningsområdena. Utredningens föreslagna modell för publikationer innehåller indikatorer
för framgång och excellens. Denna modell innehåller dessutom en fältnormering, så att
publikationer jämförs med andra publikationer inom samma vetenskapliga fält. Faktorn för
externa anslag ger också utslag för att ett externt anslag är en signal om hög kvalitet. Faktorerna
för publikationer och externa anslag premierar forskarinitierad och nyfikenhetsdriven forskning
av hög kvalitet oavsett område eller inriktning.
Utredningen ska även överväga förändringar i nuvarande modell för prestationsanslaget och
aktivitetsanslaget inom ALF. Vi har tagit fram en ny modell enligt nedan. Vi anser att
prestationsanslaget inom vetenskapsområdet och aktivitetsanslaget inom ALF bör innehålla
samma indikatorer. Skälen till detta är att vi ser att det är rimligt att ha lika och jämförbara
system inom de två finansieringssystemen. Jämförbara system är mer transparenta, vilket torde
ge ökad förståelse och legitimitet, och är dessutom enklare att handlägga effektivt. Vi anser
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också att det finns utrymme att göra fler och större förändringar inom ALF-systemet (jämför
kapitlen ALF och klinikfaktorn och Utvärdera ALF-systemet i ALF-region Uppsala).
Vetenskapsområdet bör föreslå universitetssjukvårdsstyrelsen (USS) att tillsätta en utredning
om dessa delar. Denna utredning bör startas upp efter att Vetenskapsrådets utvärdering av den
kliniska forskningen är klar.
I vetenskapsområdets verksamhetsplan för 2023 fördelas 112 mkr, cirka 20 procent av
forskningsanslagen, till ett prestationsanslag. För att beräkna fördelningen av det används tre
komponenter som förenklat definieras så här:
– Antal examina, 33 procent. Antalet forskarutbildningsexamina uttryckt i examenspoäng
under fyra år.
– Externa medel – Bidrags- och uppdragsintäkter, 33 procent. Intäkter från boksluten 2 år
tidigare utgör underlaget. Bidragsintäkter från VR, Forte, Formas, Vinnova, SSF,
Cancerfonden, KAW, EU-kommissionen inklusive ERC, samt NIH ges vikt 2, övriga vikt
1.
– Publikationer, 34 procent. Underlaget för 2023 avser artiklar publicerade under åren 20182021. Föregående års Journal Impact Factor används för att värdera artiklar publicerade ett
givet år. Impact-faktorn transformeras till max 10. Detta fördelas med 40 procent till första
och sista författare och minst 5 procent till övriga författare.
I ALF-systemet används samma komponenter med tillägg av en docentnyckel.

Överväganden och förslag
Utredningen har mött en bred enighet inom vetenskapsområdet om att det ska finnas ett
prestationsanslag, som bör bestå av dessa tre komponenter. Utredningen delar den
uppfattningen, men har förslag för var och en av de tre delarna, samt för helheten.

Antal examina
Denna komponent ger drivkrafter att anta och examinera doktorander. Den är rent volymsorienterad och innehåller ingen kvalitativ del. Vid andra fakulteter finns särskilda anslag för
forskarutbildningen, men vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är denna del av
prestationsanslaget den enda delen av forskningsanslagen som bidrar till finansiering av forskarutbildningen.
Utredningen har inte funnit några mål för nivån på forskarutbildningen eller tydligt formulerade
ambitioner om att den exempelvis borde växa.
Inom vetenskapsområdets forskningsanslag riktas inga medel till forskare tidigt i karriären,
genom exempelvis en docentnyckel eller anslag till universitetslektorer. I den statliga
forskningspolitiken har villkoren för yngre forskare uppmärksammats exempelvis i Trygghet
och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) 7.

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29), https://www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201629/ och
https://www.regeringen.se/496506/contentassets/e43bb9e3a614499e807857372bf19d4c/trygghet-och-attraktivitet-en-forskarkarriar-for-framtiden-sou-2016_29.pdf (webbsida nerladdad 2022-10-22)
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Utredningen har mött en stark samstämmighet om vikten av att ha med doktorsexamina som en
komponent i prestationsanslaget och delar den uppfattningen. Faktorn är enkel, fungerar väl och
ger bra drivkrafter. Mot den bakgrunden föreslår utredningen ingen förändring av examensfaktorn.
Utredningen föreslår att lägga till en delfaktor baserad på antalet docenturer under samma
tidsperiod som för doktorsexamina. Docenturen har en etablerad position, en väldefinierad
process och är ett tydligt nästa steg för yngre forskare efter doktorsexamen. Genom att en
docentfaktor läggs till vetenskapsområdets prestationsanslag ges goda möjligheter att kunna
använda samma prestationsmodell i vetenskapsområdet och ALF.

Externa medel
Denna komponent förstärker drivkrafterna att söka externa medel. Att få medel från externa
bidragsgivare, som fördelar medel i hård konkurrens efter en noggrann prövning är en signal om
excellens i forskningen. Komponenten ger också medel som kan nyttjas för med- och
samfinansiering för bidragsgivare som kräver det.
Men att få externa medel skapar tydliga drivkrafter i sig. Det framstår inte som klart i vilken
grad den drivkraften behöver förstärkas genom att den som får externa medel också får
prestationsmedel genom vetenskapsområdet.
Alla bidragsgivare genomför inte lika noggrann vetenskaplig prövning av ansökningar. Alla
bidragsgivare har inte lika hög konkurrens mellan sökande. Det finns uppenbart en glidande
skala från finansiärer med hög prestige och stark signal om forskningens excellens till i skalans
andra ände finansiärer med andra karaktäristika.
Gränsen mellan vilka bidragsgivare som ges värdet 2 respektive 1 saknar dock en motiverad
definition. Det är svårt att förstå varför Cancerfonden ges vikt 2 medan andra fonder som
Barncancerfonden eller Hjärt-Lungfonden ges vikt 1. Det är svårt att se var det är möjligt att dra
en skarp gräns mellan finansiärer av olika slag.
När prestationsanslaget utreddes 2013 (MEDFARM 2012/36) förekom under processen förslag
att alla bidragsgivare skulle ges lika vikt. I samband med det framfördes en oro för att en mer
industristyrd forskning skulle utarma andelen oberoende forskning. Bidrag och uppdrag från
företag uppgår idag till 138 mkr av totalt 1 681 mkr i externa medel (avser 2020 och 2021).
Företagens bidrag och uppdrag är 8,2 procent av de totala externa bidragen. Motargumentet om
att industriforskning riskerar att utarma fri forskning håller därmed inte enligt utredningen.
Utredningen föreslår att svenska och internationella forskningsråd samt forskningsfonder ges
lika vikt, och att intäkter från Akademiska sjukhuset, ALF och Uppsala Akademiförvaltning
precis som idag inte ingår.

Publikationer
Publicering av vetenskapliga arbeten i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter fyller en
central roll i det vetenskapliga systemet och ger stark signal om forskningens kvalitet.
I dagens mått multipliceras antalet publicerade arbeten med en faktor relaterad till tidskriftens
vetenskapliga ställning – Journal Impact Factor, JIF. Det finns flera problem med denna metod.
Det finns en omfattande kritik om att vissa tidskrifter medvetet blåser upp sin JIF för att bli mer
attraktiva. JIF mäter tidskriftens ställning men inte den publicerade artikelns genomslag.
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Utredningen har också fått i direktiv att söka efter fältnormerade metoder, eftersom JIF skiljer
sig åt mellan tidskrifter i olika vetenskapliga fält. Dagens metod är dessutom mycket arbetsintensiv för vetenskapsområdets kansli. Transformeringen av JIF till max 10 väcker kritik från
olika håll.
Utredningen har fått stöd av bibliometriker vid planeringsavdelningen inom universitetsförvaltningen. Där publiceras årligen rapporten Uppsala University Annual Bibliometric
Monitoring, ABM 8. Den baseras på Web of Science och utgår från metoder som har stöd i den
internationella bibliometriska forskningen.
Utredningen föreslår ett mått för publikationer som består av två delar som ges lika värde. Den
ena kopplas till faktiska citeringar av det vetenskapliga arbetet och den andra kopplas till den
vetenskapliga tidskriftens ställning. Båda måtten är fältnormerade enligt en bibliometrisk metod
som beskrivs utförligt i ABM.
Det ena måttet som föreslås är Number of frequently cited publications (top 10 procent),
Ptop10. Detta mått är ett excellensmått som endast ger poäng till de 10 procent mest citerade
artiklarna i fältet. Det andra måttet som föreslås är Total normalized journal impact score
(TNJS). Detta mått gäller alla artiklar som får en fältnormerad impact score från publikationen. I
ABM finns formell definition av Ptop10 och TJNS samt hur de kombineras.
Måtten används för att fördela medel från vetenskapsområdet för medicin och farmaci till de tio
institutionerna. Bibliometriker är tydliga i rekommendationen att metoderna bör användas med
stor försiktighet vid fördelning av medel till forskargrupper eller enskilda forskare inom
institutioner. Det är ett statistiskt mått över ett stort antal artiklar över flera år. Att använda en
annan författarfraktionering än lika andel till alla författare innebär ett stort merarbete.
Utredningen menar därför att det inte finns skäl att avvika från författarfraktioneringen som
används i ABM, där varje delförfattare tillförs värdet 1/antalet författare.

Uppsala University Annual Bibliometric Monitoring, https://mp.uu.se/web/info/vartuu/bibliometri/bibliometrirapporten, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1630463&dswid=-384,
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1630463/FULLTEXT02.pdf och
https://mp.uu.se/documents/432512/598312433/UU+ABM_kort+om_2021.pdf/f819d870-b7a2-3b07-cfee23b771f7b73c (webbsidor nerladdade 2022-10-22)
8
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I tabell 7 framgår att den nya modellen ger andra andelar för publikationer till de olika
institutionerna än nuvarande modell.
Tabell 7. Modellering av måtten Number of frequently cited publications (top 10 procent),
Ptop10 och Total normalized journal impact score (TNJS), samt det sammanvägda måttet.
Ptop10
Organisationsenhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

Institution
ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

Värde
11,8
10,8
12,9
21,9
44,7
58,7
23,7
26,0
13,0
64,0
288

TNJS
Andel

Värde

Andel

4,1%
3,8%
4,5%
7,6%
15,5%
20,4%
8,2%
9,0%
4,5%
22,3%
100%

113
161
106
270
466
651
351
247
117
713
3 193

3,5%
5,0%
3,3%
8,5%
14,6%
20,4%
11,0%
7,7%
3,7%
22,3%
100%

Total
andel

Idag

50/50

Värde

Andel

169
260
199
499
738
1 009
625
403
195
1 400
5 498

3,1%
4,7%
3,6%
9,1%
13,4%
18,4%
11,4%
7,3%
3,5%
25,5%
100%

3,8%
4,4%
3,9%
8,0%
15,1%
20,4%
9,6%
8,4%
4,1%
22,3%
100%

Förändring
andel
%Procent
enhet
0,7%
-0,3%
0,3%
-1,0%
1,6%
2,0%
-1,8%
1,1%
0,6%
-3,2%
0%

De olika delarnas vikt
Idag viktas examina, externa medel och publikationer med 33, 33 respektive 34 procent. Denna
fördelning i tre jämnstora delar har inte givits något närmare motiv. Utredningen vill ändra
fördelningen.
Eftersom forskarutbildningen saknar annan finansiering än prestationsanslaget föreslås
examensfaktorn vara oförändrad. Docentnyckeln föreslås ges vikten 7 procent.
Externa bidrag ger starka drivkrafter i sig. Det finns ett visst behov av med- eller
samfinansiering vid externa bidrag men i övrigt har delfaktorn ingen uppgift att finansiera en
viss verksamhet. Vikten av externa anslag föreslås därför minskas till 20 procent.
Delfaktorn för publikationer får en ny utformning enligt internationellt vedertagna mått som
ytterligare stärker dess roll att signalera excellens i forskning samt att indikera omfattningen på
forskningen. Publicering av vetenskapliga arbeten är en stark signal om forskningens kvalitet.
Faktorn för publikationer förslås därför ökas till 40 procent.
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Tabell 8 visar modelleringen för den föreslagna modellen.
Tabell 8. Beräkning av förslag till nytt prestationsanslag jämfört med verksamhetsplan 2023.
Alla fyra delar är inkluderade, och viktade som beskrivet i förslaget.
Organisationsenhet
451
452
453
460
462
463
464
465
466
467
SUMMA

Institution
ILK
IFB
IFF
IFV
IGP
IKV
KBH
IMBIM
MCB
IMV

VP 2023
5 438 452
8 695 775
6 922 945
11 387 237
28 015 777
8 854 979
7 454 961
16 167 250
7 572 507
11 103 116
111 613 000

Nytt förslag
6 247 936
8 701 700
7 299 749
11 523 009
24 551 101
10 276 219
8 001 515
14 916 598
8 335 240
11 759 935
111 613 000

Differens
809 483
5 925
376 803
135 771
-3 464 676
1 421 240
546 554
-1 250 652
762 732
656 819
0

Differens i %
14,9%
0,1%
5,4%
1,2%
-12,4%
16,1%
7,3%
-7,7%
10,1%
5,9%

ALF och klinikfaktorn
Utredningen ska enligt direktivet överväga förändringar av prestationsanslaget inom
vetenskapsområdet och av aktivitetsanslaget inom ALF, liksom klinikfaktorn. Aktivitetsanslaget
inom ALF och klinikfaktorn hänger ihop. Ett sätt att hantera dessa delar, och föreslå metoder för
att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning, kan vara förslaget Öppen ALF,
som föreslås nedan. Precis som vi skriver inledningsvis och i kapitlet Utvärdera ALF-systemet i
ALF-region Uppsala gäller detta under förutsättning att ett sådant här beslut tas inom ramen för
det gemensamma organet universitetssjukvårdsstyrelsen (USS). Öppen ALF kan också vara ett
sätt att gynna translationell forskning och samarbete inom vetenskapsområdet.
Öppen ALF skulle kunna gälla hela projektmedlet, inklusive strukturdelen, eller bara
aktivitetsdelen. Det går också att tänka sig varianter, där en del av projektmedlet går till Öppen
ALF och den andra delen fortsättningsvis går till aktivitet och struktur.

Det nationella ALF-avtalet
Med utgångspunkt i universitetssjukvårdens uppdrag säger det nationella ALF-avtalet att
universitet och regionen (förut landstinget) ska skapa bästa möjliga förutsättningar för klinisk
forskning. Med klinisk forskning avses enligt det nationella ALF-avtalet sådan forskning som
förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att
identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Staten lämnar ersättning till regionerna för
medverkan i den kliniska forskningen. För att främja hög kvalitet på den kliniska forskningen
har en kvalitetsbaserad fördelningsgrund införts för en viss del av den årliga ersättningen för
klinisk forskning. 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning fördelas på basis av
Vetenskapsrådets utvärdering av forskningens kvalitet. Tre aspekter av kvalitet utvärderas:
– Den vetenskapliga produktionens kvalitet. En sammanvägning av den vetenskapliga
produktionens övergripande kvalitet och omfattning samt den vetenskapliga profilen
avseende klinisk relevans och kvalitet.
– Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
– Forskningens förutsättningar.
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Klinikfaktorns roll vid fördelning av prestationsmedel idag
Vid beräkning av prestationsanslaget inom vetenskapsområdet justeras prestationerna som avser
klinisk forskning ned, enligt en klinikfaktor som är 0,27. Orsaken till att det finns en klinikfaktor är behovet av en mekanism för att en given forskningsprestation inte ska generera dubbla
resurser, både via universitetsmedel och ALF.
Klinikfaktorn har för närvarande nivån 0,27. Det finns inget underlag som definierar eller
motiverar den nivån. Klinikfaktorn har justerats upp och ned vid olika tillfällen och har varit
såväl 0,30 som 0,25. I utredningens intervjuer och samtal har det framförts många åsikter och
synpunkter på klinikfaktorns nivå och dess effekter.
Klinisk forskning definieras i detta sammanhang som forskning som utförs av forskare med
anställning vid regionen, inklusive forskare med förenad befattning. Denna definition är den
som används i verksamhetsplanerna. Den skiljer sig från definitionen som används av
Vetenskapsrådet vid utvärderingen av den kliniska forskningen och från definitionen i det
nationella ALF-avtalet.
I dagens system för resursfördelning beräknas dessutom för varje institution en klinisk andel i
procent. Prestationerna för varje institution hänförs sedan till klinisk forskning eller inte utifrån
den kliniska andelen, inte utifrån en bedömning av varje enskild forskningsprestation.
Vanligen indelas forskningen inom vetenskapsområdet i tre kategorier: klinisk, preklinisk och
farmaceutisk. I denna framställning används endast två kategorier: klinisk forskning och ickeklinisk forskning. Den senare kategorin består alltså av såväl preklinisk forskning inom medicin
som farmaceutisk forskning.
Prestationsmedel går till institutionen. Hur medlen används där är en fråga för institutionen och
ingår inte i utredningens uppdrag.

Projektmedel inom ALF i dagens system
ALF-medlen uppgick 2023 till 215 mkr enligt universitetssjukvårdsplan 2023. Dessa fördelades
i fyra kategorier: strategiska satsningar 64 mkr, projektmedel 123 mkr, hyra 25 mkr och
bibliotek 2,9 mkr. Projektmedel fördelas till FoUU-råd enligt en modell baserad på struktur och
aktivitet. Strukturdelen utgör 30 procent och aktivitetsdelen 70 procent av projektmedlen.
Strukturdelen består av ett basanslag och en poänggrundad fördelning. Basanslaget innebär att
enheten erhåller 150 tkr per utnämnd eller befordrad professor med förenad anställning.
Fördelning görs också efter antal poäng, där 3 poäng ges för varje docent, 6 poäng för varje
klinisk universitetslektor, samt 8 poäng för varje professor. Strukturdelen kan ses som ett sätt att
delfinansiera regionens andel av lönekostnader för forskare.
Aktivitetsdelen fördelas till forskare och forskargrupper med anställning vid regionen. Vid
fördelning av aktivitetsmedel fördelas först medel för docenter, och därefter fördelas resterande
medel efter vetenskapsområdets för medicin och farmaci nycklar för fördelning av prestationsmedel. För varje docent som erhållit full docentpoäng erhålls 100 tkr.
Projektmedel inom ALF går till forskare och forskargrupper. De går inte till, eller genom,
institutionen. Medlen kan inte användas av universitetets institutioner för anställningar som
universitetslektor och professor.
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Vetenskapsområdet har tidigare utrett modeller för hur ALF-medlen bör fördelas, se bland annat
Förslag till modell för fördelning av forskningsanslag inom vetenskapsområdet för medicin och
farmaci (MEDFARM 2015/966) som beslutades 2016. Underlag och beräkningar av exempelvis
strukturdelen och aktivitetsdelen tas fram av vetenskapsområdet för att sedan användas inom
ALF-region Uppsala (jämför universitetssjukvårdsplanerna för åren 2020-2023).

Dubbla syften med anslag
Vissa anslag inom resursfördelningen har dubbla funktioner. Ett är att belöna och ge drivkrafter
för insatser i önskad riktning, exempelvis i linje med Vision:Medfarm. Ordet prestationsanslag
för tanken tydligt i den riktningen. Anslaget är rörligt, bygger på resultatet av verksamheten vid
institutionen och ger mer pengar till institutioner med höga prestationer. Anslagen används för
att finansiera verksamheten vid institutionerna tillsammans med de andra intäktskällor som
finns och som institutionen disponerar över. Prestationsanslaget är en av få källor som kan
användas för att finansiera läraranställningar vid institutionerna.
Av de olika delarna i vetenskapsområdets forskningsfinansiering är det främst forskningsuppdragen och prestationsanslaget som institutionerna kan nyttja. Lokalanslaget går också till
institutioner vars lokaler inte bekostas av ALF, men det motsvaras av en utgift för lokalhyra, så
det ger inte fria pengar.
Andra delar av forskningsanslagen går antingen direkt till vissa verksamheter, eller till utgifter
som strategiska satsningar och särskilda åtaganden, centrumbildningar eller forskningsinfrastrukturer. Dessa medel kan inte disponeras av institutionerna. Medel inom ALF går inte
till institutionen, och kan inte nyttjas till läraranställningar inom universitetet.
Institutioner med hög klinisk andel har framfört stark kritik mot klinikfaktorn inom prestationsanslaget, eftersom den har effekten att dessa institutioner har mycket begränsade fria medel att
använda till läraranställningar. Även om forskare knutna till institutionen har gott om anslag
från ALF kan inte institutionen nyttja dessa medel. Externa medel är också knutna till den
forskargrupp som fått anslaget.

Överväganden och förslag
När det gäller ALF och klinikfaktorn går utredningen fram med två alternativa förslag, kallade
Lika för lika och Öppen ALF.

Lika för lika
Detta förslag söker etablera en princip för nivån på klinikfaktorn. Utifrån grundskälet till
klinikfaktorn formulerar utredningen följande princip:
Lika för lika
Varje forskningsprestation ska generera lika mycket forskningsmedel
oavsett om den är klinisk eller icke-klinisk.
Utifrån denna princip går det att göra beräkningar, som visar vilka forskningsmedel som
kliniska respektive icke-kliniska forskningsprestationer genererar. Tabell 9 använder ingångsdata för antal examina, externa medel och publikationer som idag används i vetenskapsområdets
verksamhetsplan. Viktningen sker enligt de vikter som används idag.
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Tabell 9. Den kliniska forskningens vikt.
Prestationer
Antal examina
Externa medel
Publikationer
Viktat snitt

Antal totalt
465,8
-2 801 953 736
5 498

Varav kliniska
233,4
-1 036 246 114
3 031

Klinisk
andel
50,10%
37,00%
55,10%
47,50%

Det kan av tabell 9 noteras att den kliniska forskningen relativt sett ligger väsentligt lägre i
externa medel och högre i publikationer. Det viktade snittet på tabellens sista rad innebär att av
samtliga forskningsprestationer anges 47,5 procent som kliniska.
Utredningens beräkningar visar att 2022 genererade de kliniska prestationerna sammanlagt inom
ALF (aktivitetsmedel) och vetenskapsområdet (prestationsanslag) 54,8 procent av alla medel
inom de system som används idag. En klinisk prestation genererar därför sammanlagt större
medel än en icke-klinisk prestation idag. Hade en klinisk forskningsprestation genererat lika
mycket medel som de icke-kliniska forskningsprestationerna genererar skulle de kliniska
forskningsprestationerna generera 47,5 procent av dessa medel.
Principen, att lika prestation ska generera lika mycket medel, indikerar vid denna beräkning att
klinikfaktorn skulle sättas till 0,08 i stället för 0,27. Hur kan det komma sig? 2022 fördelar
prestationsanslaget 110 mkr. ALF fördelar 86 mkr till aktivitet. De kliniska prestationerna
beräknas till 47,5 procent av det totala antalet. Enbart ALF-medlen ger 43,7 procent av summan
av ALF-aktivitet och prestationsanslaget. Därför behövs endast en mycket låg klinikfaktor (liten
andel av prestationsanslaget) för att nå fram till Lika för lika.
En sänkning av klinikfaktorn i denna storleksordning innebär en betydande omfördelning av
medel från institutioner med hög andel klinisk forskning till övriga institutioner. De kliniska
institutionerna skulle tappa cirka 8 mkr i prestationsanslag med förslaget.
I den resursfördelningsmodell som används idag, är det primärt forskningsuppdragen och
prestationsmedlen som går till institutionen. Forskningsuppdragen kopplas till ämnen där det
finns rekryterade professorer. Prestationsmedlen har stor betydelse för att finansiera
läraranställningar därutöver. För institutioner med hög klinisk andel skapar redan dagens
klinikfaktor avsevärda svårigheter att finansiera läraranställningar. Dessa institutioner har också
lägre externa anslag än andra institutioner.
En förändring av klinikfaktorn enligt principen Lika för lika skapar ett behov av att tillföra
medel till dessa institutioner, som de kan nyttja för anställning av universitetslärare. Behovet
kan skattas till cirka 15 mkr.
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Öppen ALF
Detta förslag innebär att medlen inom ALF inte längre ska fördelas till forskargrupper och
forskare efter aktivitet och struktur, utan efter ansökan i konkurrens.
Förslaget består av flera delar som bör ses som en helhet:
1. Medel fördelas i konkurrens efter ansökan vart fjärde år, kompletterat med en mindre
utlysning vartannat. Struktur- och aktivitetsmedel inom ALF tas bort.
2. Alla anställda i regionen eller vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan söka.
3. Ansökningar utvärderas efter Vetenskapsrådets etablerade kriterier:
a. Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens
och Genomförbarhet.
b. Ytterligare ett kriterium införs: Klinisk relevans. Endast ansökningar med hög klinisk
relevans kommer i fråga för ALF-medel.
4. Klinikfaktorn tas bort och alla prestationer räknas på samma sätt inom vetenskapsområdet.
Förslaget Öppen ALF innebär ingen förändring vad gäller lokalanslagets fördelning, varken
inom ALF-systemet eller inom vetenskapsområdets system. Öppen ALF koncentrerar resurser
till starka ansökningar. Det ökar drivkraften för excellens i linje med Vision:Medfarm.
Att utvärdera ansökningar i konkurrens kommer att kräva betydande administrativa och
vetenskapliga resurser. Erfarenheten från de lärosäten som arbetar på detta sätt är att det
kommer att vara svårt att till bedömargrupperna hitta oberoende forskare med tillräckligt
specifik kompetens för att verkligen kunna bedöma ansökningarnas kvalitet. Det kan bli
nödvändigt att kompromissa antingen när det gäller oberoendet eller den specifika
ämneskompetensen.
Universiteten och regionerna i Lund och Göteborg, som båda lyser ut ALF-medel i konkurrens,
arbetar med gemensamma bedömargrupper för att motverka dessa utmaningar. Utredningen
förordar att vetenskapsområdet för medicin och farmaci prövar möjligheten att bli en tredje part
i det samarbetet.
Translationell forskning och samverkan
Utredningens uppdrag lyfter fram att utredningen ska föreslå ”… former för att stödja
translationella projekt…”
Enligt utredningens uppfattning ger Öppen ALF en tydlig stimulans till translationell forskning,
eftersom det öppnar för prekliniska och farmaceutiska forskare att få ALF-medel. Kravet som
ska ställas för att sådan forskning ska kunna få medel, är att forskningen har hög klinisk
relevans, det vill säga är translationell.
Utredningen har fått in få andra förslag och idéer om hur translationell forskning kan stödjas.
Utredningen bedömer att Öppen ALF även ger starka impulser till samverkan mellan forskare
från olika institutioner.

24

UPPSALA UNIVERSITET

RAPPORT – UTREDNING AV
RESURSFÖRDELNINGSMODELL
2022-10-31

MEDFARM 2022/500

Effekter av Öppen ALF
De fulla ekonomiska konsekvenserna av detta förslag låter sig inte beräknas. Det står klart att
betydande belopp skulle omfördelas, genom universitetets prestationsanslag, till institutioner
med hög klinisk andel från övriga institutioner, när klinikfaktorn tas bort. Å andra sidan skulle
ALF-medel kunna gå till forskare utan förenad anställning. Omfattningen av det kan inte
beräknas.
Utredningen utgår från att effekten av att forskare utan förenad anställning söker och får ALFmedel växer över tid. Efter hand som det nya sättet att arbeta etableras, förväntar vi oss att fler
kommer att söka och få medel. Detta hänger också samman med en vetenskaplig utveckling,
som beskrivs som att steget mellan preklinisk och klinisk forskning har blivit kortare idag.
Öppen ALF minskar de kliniska institutionernas problem med att finansiera läraranställningar,
eftersom de får full utdelning av universitetets prestationsmedel när klinikfaktorn tas bort. Å
andra sidan förlorar övriga institutioner medel, och får mindre pengar för institutionen och för
läraranställningar. De pengar som ”kommer tillbaka” genom ALF går till forskare och grupper,
inte till institutionen. Det innebär att vissa av dessa institutioner kan få problem med
finansiering av läraranställningar.
Prekliniska och farmaceutiska institutioner förlorar med detta förslag cirka 20 mkr i prestationsanslag. Å andra sidan får deras forskare möjlighet att få ALF-medel, men dessa medel går inte
till institutionen och kan inte användas för att anställa universitetslärare. Utredningen anser att
cirka 15 mkr bör föras till dessa institutioner som basfinansiering, exempelvis i form av ökade
forskningsuppdrag eller på annat sätt. Om det visar sig att andelen ALF-medel som går till
forskare utan anställning vid regionen ökar över tid, kan denna summa sänkas.

Utvärdera ALF-systemet i ALF-region Uppsala
Utredningen ser goda skäl att genomföra förändringar i ALF:s resursfördelningssystem. Sådana
förändringar behöver beslutas gemensamt av regionen och universitetet i de gemensamma
organen (universitetssjukvårdsnämnden, USN, och universitetssjukvårdsstyrelsen, USS). Enligt
vår mening behöver sådana beslut föregås av en gemensam beredningsprocess. Vi föreslår att
vetenskapsområdet initierar en sådan gemensam beredningsprocess. Processen bör utgå från
Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen och de frågeställningar vi har
identifierat i vårt arbete, liksom våra förslag till förändringar.
En sådan utredning bör inkludera principiella frågor om vilka behov Region Uppsala och
Uppsala universitet har, som finns med i det regionala ALF-avtalet, som följer av det nationella
ALF-avtalet. Under utvärderingens gång har det inkommit reaktioner på hur ALF-medel bör
användas. Några exempel på sådana kommentarer är:
– ALF är en viktig del av attraktiviteten att kunna rekrytera och behålla forskare inom
sjukvården.
– Utan patientnära forskning, ingen nationell högspecialiserad vård.
– Utan patientnära forskning blir det stora hål inom klinisk utbildning av läkare.
– Riska att kliniska forskare inte får åtkomst till ALF, utan får forska på jourkomp och fritid.
Mot detta kan invändas att det inte är klart vilken bäring dessa aspekter har på det nationella
ALF-avtalet och dess kvalitetsbaserade fördelningsgrund av medel för klinisk forskning.
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Lokalanslag
Lokalanslaget är den tredje typen av medel, som via verksamhetsplanen fördelas direkt till
institutionerna och som dessutom ska utredas, i enlighet med direktivet för denna utredning.
Förutom att överväga förändringar inom vetenskapsområdets lokalanslag ska utredningen
överväga förändringar inom lokalfinansieringen inom ALF.
Lokalanslaget är en basfinansiering som styrs av forskningsuppdragen, tillsammans med
prestationsanslaget. Dagens modell ger ett incitament att begränsa lokalytan, samtidigt som det
kan antas att institutioner med stora prestationsanaslag har behov av stora lokalytor. Självklart
varierar det hur mycket utrymme varje given verksamhet behöver.
Dagens modell, grundar sig i en utredning presenterad 2012 (MEDFARM 2011/1225), fungerar
väl och möts av få invändningar. Det är dock värt att notera vad som hände inom den ALFfinansierade forskningen i Uppsala 2020. Innan dess hade forskningsgrupperna stått för sina
lokalkostnader utifrån sina anslag. Vissa grupper fick då lokaler i ett nybygge, EpiHubben. Där
var dock hyresnivån så mycket högre att det inte var rimligt för dessa grupper att själva
finansiera sina egna lokalkostnader. Därför förändrades systemet så att från 2020 behålls medel
för hyror centralt och betalas direkt från ALF kansliet. Utredningen kan se scenarier även inom
vetenskapsområdet där nybyggda lokaler får en så hög kostnadsnivå att det ter sig orimligt för
en institution att bära den ökade kostnaden själv.
Utredningen ser att det är rimligt att de statsanslag som fördelas till lokaler inom vetenskapsområdet fördelas till de som har lokaler som inte bekostas via ALF. Lokalanslaget inom
vetenskapsområdet förslås beräknas på samma sätt som idag men efter de justeringar som görs
inom forskningsuppdragen och prestationsanslagen.

Strategiska satsningar och särskilda åtaganden
I verksamhetsplan 2023 finns rubriken särskilda satsningar och särskilda åtaganden. Här
inkluderas även centrumbildningar med mera. I utredningsdirektivet delas särskilda satsningar
och särskilda åtaganden upp på två delar: särskilda satsningar och centrumbildningar.
Strategiska satsningar och särskilda åtaganden kallas ofta SoÅ-listan. SoÅ-listan tillsammans
med infrastruktur, CFVUU och centrumbildningar med mera utgör fyra typer av strategiska
satsningar som vetenskapsområdet gör. Det är rimligt att anta att vetenskapsområdet kommer att
ha ett behov av infrastruktur, CFVUU och centrumbildningar med mera under många år
framöver. Vi ser att det är värdefullt att detta helt eller delvis organiseras och finansieras
gemensamt på områdesnivå. Utredningen har mött argument om att medel som går till dessa
områden helt eller delvis borde gå direkt till institutionerna. Dessutom finns det kritik mot
centrumbildningar med mera och hur de hanteras. Utredningens uppfattning är att områdesnämnden och den vetenskapliga ledningen bör ha möjlighet att göra strategiska satsningar,
bland annat att inrätta centrum och hantera infrastruktur.
I verksamhetsplanen finns rubriken Särskilda satsningar och åtaganden som för 2023 uppgår
till knappt 60 mkr. I bilaga 4 till verksamhetsplan 2023 listas 68 verksamheter under denna
rubrik. Dessa verksamheter låter sig inte enkelt beskrivas eller kategoriseras. Det handlar om
vissa gemensamma satsningar för vetenskapsområdet, samt en mängd olika insatser, satsningar
och resurser av olika slag. Listan används för att hantera olika situationer och problem inom
vetenskapsområdet, eller för att ta vissa gemensamma initiativ.
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Utredningen föreslår att listan delas in i olika undergrupper, för att tydliggöra de olika
ändamålen. För varje objekt bör det framgå om det är permanent, eller endast gäller för en viss
tid. För vissa typer av insatser bör den struktur som utredningen föreslår vad gäller
centrumbildningar i avsnitt Centrumbildningar med mera tillämpas. Där regleras gången för
inrättande, utvärdering, omprövning och avslutande av insatser som avses ha en viss livslängd.
På det viset skulle hanteringen av delar av SoÅ-listan bli tydligare och mer transparent.
Eftersom SoÅ-listan är svår att överblicka och förstå, så öppnas den för kritik. Utredningen har
dock förståelse för att det uppstår situationer av olika slag som behöver hanteras med
ekonomiska insatser under en kortare eller längre tid.
Utredningen menar också, att det vid sidan om de medel som fördelas i enlighet med olika slags
mekanismer eller modeller också behöver finnas medel som vetenskapsområdets ledning kan
använda strategiskt. Flera delar av systemet för forskningsfinansiering har antingen en mycket
stabil utformning, där resurser fördelas detta år på ungefär samma sätt som förra året eller en
fördelning enligt en modell som beräknas från forskarnas prestationer. Men ledningen behöver
också ges handlingsutrymme för att hantera utmaningar, och för att kunna arbeta för strategisk
utveckling. Vikten av att ge ledningsnivån ett handlingsutrymme gäller för en institution, det
gäller för hela universitet och det gäller också för vetenskapsområdet.
Om alla medel skulle fördelas direkt till institutionsnivå skulle den gemensamma strukturen
tappa sin möjlighet att agera efter en strategisk överblick och analys. Utredningen vill slå vakt
om att det även framöver finns resurser gemensamma för vetenskapsområdet som kan användas
på detta sätt.

Centrumbildningar med mera
Centrumbildningar med mera utgör ett sätt att prioritera samarbeten inom och utom
universitetet. Vi ser det som nödvändigt att vetenskapsområdet kan göra strategiska satsningar i
form av centrum. Centrum bör precis som infrastruktursatsningarna utvärderas efter hand. Vi
uppfattar att centrum är verksamheter som har en början, en mitt och ett slut.
Centrumen vid vetenskapsområdet har olika funktioner och olika skäl till att finnas. Det kan
vara:
–
–
–
–
–
–

Ett uppdrag från regeringen till vetenskapsområdet.
Samarbeten mellan Region Uppsala och vetenskapsområdet.
Samarbeten mellan vetenskapsområdet och externa parter som regleras via avtal.
Samarbeten och uppdrag av typen SFO:er och infrastrukturer.
Centrumbildningar initierade av vetenskapsområdet.
Centrumbildningar initierade av andra vetenskapsområden.

Ett centrum bör i normalfallet vara tidsbegränsat. Det finns ett slutdatum, om än inte känt. Ett
centrum är mer av ett projekt än en organisatorisk enhet. Om det beslutas att initiera ett centrum
bör vetenskapsområdet delvis stödja det ekonomiskt den första tiden. Efter hand förväntas
centrumet bära sina egna kostnader.
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Organisation för hantering av centrum
Beslut som rör centrum bör tas inom ramen för ordinarie arbete inom områdesnämnden och
områdesnämndens arbetsutskott. Om möjligt bör en prodekan med särskilt ansvar för
centrumbildningar, forum och liknande utses, på motsvarande sätt som prodekan för
infrastruktur.
Föreslagna modeller för initiering, utvärdering och avveckling av centrumbildningar med mera
kommer att innebära fler ärenden för områdesnämnden, områdesnämndens arbetsutskott och
den vetenskapliga ledningen att hantera, samt mer administrativt arbete inom själva centrumen,
på institutionerna och på områdeskansliet.
I verksamhetsplanerna bör det finnas en bilaga eller lista på alla centrum och forum som
vetenskapsområdet inrättat eller varit med att inrätta, oavsett om området deltar med medel eller
inte. Bilagan bör också innehålla tider för uppföljning och utvärdering enligt föreslagen modell.
Det bör också listas vilka som får anslag av vetenskapsområdet och hur mycket.
Tidscykel för centrumbildningarna bör kopplas till verksamhetsplanernas tidscykel.
Initiering av centrum
Intressenter vid bland annat vetenskapsområdet arbetar fram ett förslag till centrum. Detta
förslag ska vara grundligt, omfattande och genomarbetat och bland annat innehålla mål och
syfte, beskrivning av hur finansieringen ska gå till och stöd från prefekter vid relevanta
institutioner.
Intressenterna skickar in förslaget till vetenskapsområdet med en begäran om att få inleda en
förstudie om inrättande av centrum. Både den medicinska och den farmaceutiska kommittén
bereder och yttrar sig över det inkomna förslaget. Kommittéerna kan exempelvis begära in
kompletterande information. Efter beredningen tar kommittéerna fram ett förslag till beslut:
– Att inleda en förstudie, eller
– Att avslå begäran om att inleda en förstudie.
Områdesnämnden eller områdesnämndens arbetsutskott tar beslut baserat på den beredning som
kommittéerna har gjort om eventuell förstudie. Om det beslutas att inleda en förstudie bör
projektmodellen i figur 2 följas, för en mer detaljerad beskrivning se bilaga 2.
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Figur 2. Figuren beskriver flödet från idé till konkret aktivitet. Bilden är justerad och kommer
ursprungligen från Tony Hansson. Jämför bilaga 2.
Modell för utvärdering av centrumbildningar med flera
I normalfallet bör centrum: 9
inrättas som centrumbildningar utan egen personal,
vara organisatoriskt placerade vid vetenskapsområdet,
vara administrativt placerade inom en värdinstitution,
och vara centrumbildningar som bedriver verksamhet vid mer än ett vetenskapsområde
eller relaterade till strategiska forskningssatsningar som vilar på avtal med annan part, samt
– att inrättande och avvecklade av centrumet beslutas av rektor på förslag av områdesnämnden.

–
–
–
–

I normalfallet bör (jämför figur 3):
ett centrum inrättas på fem år,
vetenskapsområdet delvis bidra till finansieringen under dessa fem år,
centrumet lämna en uppföljning under år 2,
utvärderingen av centrumet förberedas under år 3 av föreståndaren och styrelsen vid
centrumet,
– områdesnämndens arbetsutskott tar det formella beslutet om utvärderingen,
– centrumet utvärderas under år 3-4,

–
–
–
–

9Jämför

Riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala universitet, UFV 2020/716,
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=14321, (webbsida nerladdad 2022-10-17)
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– utvärderingsrapporten presenteras för områdesnämnden under andra halvan av år 4 för
förslag till beslut om fortsättning eller avveckling av centrumet,
– bör centrumet avvecklas under år 5 om så föreslås av områdesnämndens arbetsutskott
(beroende på typ av centrum så är det rektor som tar det formella beslutet om avveckling),
eller
– bör centrumet förbereda sig för ytterligare fyra år av drift och delfinansiering från
vetenskapsområdet under år 5, om det beslutades om en fortsättning,
– centrum som fått en fortsättning på fyra år genomföra en uppföljning under år 7-8,
– uppföljningen presenteras för områdesnämndens arbetsutskott för beslut,
– centrumet efter 5+4 år antingen avvecklas, stå på egna ben med egen finansiering eller
uppgå i annan verksamhet.

Figur 3. Figuren beskriver flödet för initiering, utvärdering och avveckling av centrum.
Uppföljning år 3 och år 8
I normalfallet bör det ske en uppföljning av centrumet under år 2 och år 7-8 (jämför figur 3).
Vid uppföljningen år 2 rapporterar centrumets styrelse eller föreståndare till områdesnämndens
arbetsutskott om vad som hänt under år 1-2. Vid uppföljningen år 7-8 rapporterar centrumets
styrelse eller föreståndare till områdesnämndens arbetsutskott om vad som hänt år 1-7/8 och
förhåller denna rapport till utvärderingen som gjordes år 3-4. Vid dessa uppföljningar finns det
möjlighet för arbetsutskottet att reagera och åtgärda eventuella problem, samt komma med
eventuella inspel.
Utvärdering år 3-4
Arbetet med utvärderingen inleds och initieras av centrumstyrelsen och dess föreståndare. En
konkret planering, med innehåll, upplägg, tidsplan och budget, tas fram av centrumstyrelsen och
föreståndaren. Områdesnämnden eller områdesnämndens arbetsutskott är beställare och
beslutsfattare. Centrumstyrelsen och dess föreståndare bereder och handlägger ärendet. De är
också ansvariga för att ta fram den rapport som sedan områdesnämnden eller områdesnämndens
arbetsutskott beslutar om.
En eller flera utvärderare bör anlitas. Utvärderaren bör stå utanför centrumet och inte ha några
kopplingar till det. Det kan vara en person inom Uppsala universitet.
Utvärderingen bör rymmas inom ramen för ordinarie budget vid centrumet.
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Åtminstone följande delar bör ingå i utvärderingen, där så är tillämpligt:
– Hur står sig centrumet nationellt och internationellt (innehållsmässigt, kvalitetsmässigt)?
Jämför med liknande forsknings- och undervisningsmiljöer:
– Med avseende på forskning när så är relevant.
– Med avseende på forskarutbildning när så är relevant.
– Med avseende på utbildning på grundnivå och avancerad nivå när så är relevant.
– Hur har verksamheten utvecklats från start? Vilken potential har verksamheten?
– Hur har man följt sina styrdokument som mål, syfte och instruktion? Har man gjort det
man har planerat att göra? Har den nuvarande utformningen av centrumet fungerat?
Behövs det göra uppdateringar?
– Behöver instruktionen och andra styrdokument uppdateras?
– Ekonomisk genomlysning.
– Finns det svårigheter? Går de att hantera?
– Argument för ytterligare fyra år i drift (eller avveckling). Argument för de tre vägarna som
följer efter år 9.
– Samhällsnytta, där så är relevant.
– Övrigt som centrumstyrelsen anser bör utvärderas.
Särskilda omständigheter
Om centrumet fortsätter som centrum i mer än 5+4 år, så bör det ske en utvärdering, på
motsvarande sätt som tidigare, under varje ny år femårs-cykel. Det normala är att vetenskapsområdet delfinansierar centrumet i maximalt 5+4 år, men det bör finnas utrymme för
vetenskapsområdet att delvis finansiera centrum i mer än 5+4 år.
Den föreslagna utvärderingsmodellen bör beaktas även i de fall det rör sig om centrum där vi
har avtal med annan part, fått uppdrag från regeringen eller liknande. De i dag befintliga
centrum och forum där vetenskapsområdet är huvudman bör schemaläggas för utvärdering
enligt denna modell, och centrumen bör informeras om detta.
Det vore värdefullt att titta på vad vetenskapsområdet vill använda sina centrum till, och hur
många centrum som det finns utrymme för. Vid behov, bör de andra vetenskapsområdena
ombedjas att utvärdera de centrum där vi är deltagare. För forum och centrum som initierats vid
andra vetenskapsområden, men där vetenskapsområdet för medicin och farmaci är med, bör
företrädare regelbundet bjudas in till områdesnämndens arbetsutskott för en kortare presentation
om verksamheten.
Det bör finnas ett stort mått av flexibilitet och strategi från vetenskapsområdet i arbetet med
centrum.

Clinical Academic groups, CAG
Förutom centrum kan Clinical Academic groups, CAG, vara en metod för att prioritera
samarbeten inom och utom Uppsala universitet. CAG:ar skulle kunna vara en del av
budgetposten centrumbildningar med mera. Eventuellt kan CAG:ar också vara ett verktyg för att
stärka den translationella forskningen.
Det har diskuterats inom vetenskapsområdet att CAG:ar är ett utmärkt sätt att få ut synergistiska
effekter från farmaceutiska, prekliniska och kliniska experter, samt för att stärka samverkan
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mellan Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset. Uppsala universitet,
Region Uppsala och ALF-region Uppsala bör tillsammans finansiera CAG:ar.
Utlysningarna av CAG:ar bör kopplas till och bli en del av utvärderingen av ALF-region
Uppsalas gemensamma mål och visioner 10, Region Uppsala forskningsstrategi 11, och
Vision:Medfarm.
Förslag som har diskuterats är att endast inrätta ett fåtal CAG:ar per år. Kanske två stycken år 1,
och därefter en per år. En CAG bör ha en livslängd på fyra år och sedan en tydlig exit från
programmet.

Forskningsinfrastruktur
I verksamhetsplan 2023 finns ett avsnitt som heter lokalt finansierad forskningsinfrastruktur,
och två forskningsinfrastrukturrubriker: lokalt finansierad forskningsinfrastruktur och
samfinansiering nationell forskningsinfrastruktur. CFVUU är en del av den lokalt finansierade
forskningsinfrastrukturen, men inte en del av det arbete som forskningsinfrastrukturkommittén
(FISK) och prodekan för forskningsinfrastruktur gör. Vi ser ett fortsatt behov av
forskningsinfrastruktur och CFVUU. Vi ser att det är värdefullt att detta helt eller delvis
organiseras och finansieras gemensamt på områdesnivå.

Lokal finansiering av infrastrukturer
Kommittén för forskningsinfrastruktur (FISK) 12 och deras arbete med lokal finansiering av
infrastrukturer får goda omdömen av de flesta vi har samtalat med.
Vi uppfattar att FISK och arbetet med den lokala infrastrukturen har en hög legitimitet. Vi
uppfattar att det finns tillräckliga rutiner för initiering, utvärdering, avslut och finansiering redan
i dag. Arbetet med infrastruktur inom ramen för FISK bör kvarstå som i dag. Eventuell
utvärdering av FISK och deras arbete bör göras i särskild ordning.

CFVUU
Under utredningens gång har tankar och funderingar kring CFVUU framkommit. Den utgör inte
en av de delar som lyfts i direktivet, men då det är en del av den lokalt finansierade forskningsinfrastrukturen så vi ser det som nödvändigt att kommentera verksamheten inom denna
utredning. Vi uppfattar att behovet av CFVUU inom vetenskapsområdet kvarstår för
överskådlig tid.
Utredningen bedömer att det är svårt att göra större förändringar av CFVUU. Det är en
verksamhet som krävs för att bedriva forskning inom vetenskapsområdet. Det är en starkt
genomreglerad verksamhet, med många och höga myndighetskrav. Det är viktigt att samla
Gemensamma visioner och mål för den verksamhetsintegrerade utbildningen av sjukvårdens professioner, den
kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården (MEDFARM 2020/1126),
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=909332 (webbsida nerladdad 2022-10-22).
10

11Forskningsstrategi

för hälso- och sjukvården i Region Uppsala 2021-2024,
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/region-uppsalasforskningsstrategi-2021-24.pdf (webbsida nerladdad 2022-10-22).
https://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/namnder-och-kommitteer/kommitten-for-forskningsinfrastruktur/
och https://www.medfarm.uu.se/samverkan/infrastrukturer-och-natverk/ (webbsidor nerladdade 2022-10-22).
12
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verksamheten inom en organisation, och fortsätta arbetet enligt tidigare utredningar. CFVUU
bör kvarstå som i dag och även framgent utvärderas med jämna mellanrum i särskild ordning.

Samfinansiering nationell forskningsinfrastruktur
Vetenskapsområdet bör bevaka att även nationellt samfinansierad forskningsinfrastruktur
utvärderas med regelbundenhet.

Satsningar på anställningar eller stöd till forskare
En av delar som nämns i direktivet till utredningen är satsningar på anställningar. I
verksamhetsplan 2023 heter en av de sex delarna stöd till forskare. Det finns dock tre rubriker i
verksamhetsplanen som hanterar stöd till individer: Rådsforskare eller motsvarande samt
mottagare av ERC-bidrag och Wallenberg Academy Fellows (MEDFARM 2020/574),
Biträdande universitetslektorat (MEDFARM 2016/182) samt Repatriering av prefekter
(MEDFARM 2019/1287). De två första rubrikerna innehåller stöd till forskare som fått
forskningsmedel eller anställningar. Vetenskapsområdet har också tidigare avsatt medel för
biträdande universitetslektorat. Inom denna satsning återstår 2022 endast en anställning. Vissa
medel avsätts också för repatriering av prefekter efter att uppdraget avslutats.
Resurserna som avsätts för dessa insatser är välmotiverade och omfattar mindre belopp, varför
utredningen inte för fram några förslag på dessa områden.

Farmaceutiska fakultetens andel eller farmaceutiska fakultetens
satsningar
På vetenskapsområdet finns en schablonmässig för fördelning av forskningsanslaget som säger
att 23 procent ska gå till den farmaceutiska fakulteten och 77 procent till den medicinska
(jämför bland annat Förslag till modell för fördelning av forskningsanslag inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MEDFARM 2015/966) som beslutades 2016). Det finns två
större poster som undantas från denna fördelningsnyckel och det är prestationsanslaget och de
strategiska forskningsområdena, SFO, vars medel styrs av regeringen.
Denna schablonfördelning ligger kvar från det att den medicinska och den farmaceutiska
fakulteten gick samman i vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Schablonernas nivåer
motiveras av att det var relationen mellan fakulteternas anslag vid tiden för samgåendet i ett
vetenskapsområde. Utredningen har inte tagit del av något underlag eller material som på annat
sätt motiverar schablonfördelningens storlek.
Denna utredning söker så långt möjligt finna eller definiera idéer och principer som kan
översättas till metoder för fördelning av resurser. På detta område har vi inte funnit någon väg
att utreda en sådan princip eller modell. Antingen fortsätter idén med en angiven schablon eller
så gör den inte det.
Det tydligaste skälet till schablonerna som anförs är att det var ett samgående mellan två olika
stora parter. Den medicinska fakulteten är oavsett mått mycket större än den farmaceutiska
fakulteten. Det uttrycks en oro för att den större på olika sätt kan omsätta sin storlek i en allt
ökande andel av resurserna. Fördelningen av medel enligt denna schablon är en garanti för att
den mindre fakulteten inte ska krympas av den större.
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Utredningens analys visar att schablonen för fördelning är att betrakta som en del av
fördelningen av makt och resurser mellan de två fakulteterna inom vetenskapsområdet snarare
än en del av resursfördelningen för forskning.
Enligt vår uppfattning borde den schablonmässiga fördelningen egentligen avskaffas. Det har nu
gått över 20 år sedan fakulteterna gick samman i vetenskapsområdet. Enligt beslut 2016 ska
schablonen omprövas efter fem år. Forskningsmedel borde fördelas efter prestation, kompetens,
behov eller strategiska överväganden av olika slag. Men utredningens bedömning är att
schablonens vara eller icke vara och dess nivåer inte låter sig utredas, utan ytterst är en fråga om
tilliten och förtroendet mellan fakulteterna och därför bör avgöras i en överenskommelse om
vetenskapsområdets framtid på ett sätt som båda fakulteterna kan acceptera.

Statsanslag som går utanför den fördelning av medel som
vetenskapsområdet gör
En del av statsanslaget som går till Uppsala universitet är redan helt eller delvis öronmärkt eller
utpekat i det regleringsbrev 13 som går från regeringen till myndigheten. Här återfinns till
exempel den verksamhet som bedrivs inom Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid
Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, verksamheten på Campus Gotland samt
strategiska forskningsområden (SFO:er). Vi uppfattar att dessa medel ska användas så som
regeringen beskriver i regleringsbrevet. Därmed kan de inte användas till annan verksamhet

Strategiska forskningsområden
De strategiska forskningsområdena, SFO, ingår som en del av forskningsfinansieringen som
finns i verksamhetsplanerna och som därmed innefattas i utredningens uppdrag. Enligt
verksamhetsplan 2023 uppgår anslaget för de strategiska forskningsområdena 2023 till 85 mkr.
Ansvar och finansiering för vart och ett av de strategiska forskningsområdena fördelas från
staten på ett eller flera universitet med specificerade andelar. De strategiska forskningsområdena
inrättades genom forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50). 14 Forskningen vid de strategiska forskningsområdena inleddes 2010 och
forskningen där har utvärderats 2015. Forskningsområdet SciLifeLab har dessutom granskats
genom en särskild utvärdering.
Riksdagen beslutar med utgångspunkt i budgetpropositionen om anslag till universitet och
högskolor. Baserat på riksdagens budgetbeslut fastställer regeringen regleringsbrev som
närmare styr verksamheten vid varje myndighet. I det gällande regleringsbrevet för Uppsala
universitet anger regeringen vilken summa som knyts till respektive strategiskt forskningsområde. Eftersom regeringen på detta sätt öronmärker finansieringen av de strategiska
forskningsområdena lämnar denna utredning inget förslag som påverkar deras resurser.

13 Regleringsbrev avseende Uppsala universitet finns bland annat på Ekonomistyrningsverkets webbplats,
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=23103 (webbsida nerladdad 2022-10-22).

Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), https://www.regeringen.se/rattsligadokument/proposition/2008/10/prop.-20080950/ och
https://www.regeringen.se/49b72a/contentassets/05cb6c62a34e4b37a114611a3ebcbd5b/ett-lyft-for-forskning-ochinnovation-prop.-20080950 (webbsidor nerladdade 2022-10-22).
14
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Innovationer och kommersialisering
Lärarundantaget gör att forskare anställda vid universitetet kan kommersialisera sina resultat
och få behålla de värden som skapas. Det ger goda incitament för kommersialisering. Dessutom
finns det vid universitetet välfungerande strukturer, UU samverkan och UU innovation, 15 som
ger stöd till innovationer och kommersialisering av forskning.
Det finns enligt utredningens uppfattning redan bra incitament och stöd för innovationer och
kommersialisering och är svårt att hitta bra nyckeltal som kan fältnormeras. Mått som antal
patent kan bli missvisande. Utredningen föreslår ingen förändring.

Om utredningen
Uppdraget att utreda vetenskapsområdets resurstilldelning går tillbaka till Vision:Medfarm
(Implementering av mål och strategier vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
(MEDFARM 2020/816), beslutad av områdesnämnden 2021-04-21). Under huvudmål 1,
”Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bedriver framstående forskning och banar väg för
vetenskapliga genombrott för en bättre hälsa,” återfinns delmål 1 där det bland annat står, ”…
Vetenskapsområdet utreder resurstilldelning inom vetenskapsområdet, omfattande metoder för
att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning samt indikatorer för framgång och
excellens, fältnormerat för de olika forskningsområdena inom vetenskapsområdet. …” Detta
följdes upp i verksamhetsplan 2022 (beslutad av områdesnämnden 2021-10-20) där det står, ”…
Vetenskapsområdet utreder resurstilldelning inom vetenskapsområdet, omfattande metoder för
att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning samt indikatorer för framgång och
excellens, fält normaliserat för de olika forskningsområdena inom vetenskapsområdet…”

Utredningens uppdrag
Utredningen ska föreslå en eller flera modeller för resursfördelning, och däribland:
– föreslå metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning,
– föreslå indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika
forskningsområden,
– former för att stödja translationella projekt,
– former för att stödja utveckling av innovationer,
– former för att prioritera samarbeten inom och utom universitetet.
Utredningen ska överväga förändringar i följande delar av nuvarande modell för
resursfördelning:
–
–
–
–

prestationsanslaget (och aktivitetsanslaget inom ALF),
lokalanslaget (och lokalfinansieringen inom ALF),
klinikfaktorn,
den farmaceutiska fakultetens andel.

https://www.uu.se/samverkan-och-innovation/, https://www.uu.se/samverkan-och-innovation/utvecklas-meduppsala-universitet/uu-samverkan/ och https://www.uuinnovation.uu.se/ (webbsidor nerladdade 2022-10-22).
15
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Från uppdrag till modell i stället för förhandling
Som extern utredare och utredningssekreterare så har vi inget förhandlingsmandat då vi inte är
vetenskapliga företrädare, och heller inte fått uppdraget att förhandla i vetenskapliga
företrädares ställe. Under vårt arbete har vi utgått från vårt uppdrag och de ingående
problemformuleringarna så som det är beskrivet i direktivet. Utifrån dessa skissade vi på olika
idéer. Från idéerna skapade vi principer. Principerna resulterar i modeller. Antingen
matematiska modeller som testräknades, av oss och andra, eller processflöden. Alla delar
testades i samtal och diskussioner med andra.
Vi ändrar en sak i taget, inte allt samtidigt.
Vår ambition var att föreslå modeller som inte är ett resultat av förhandlingar, utan ett resultat
av principer baserade på Vision:Medfarms mål och strategier.

Intervjuer och samtal, seminarier samt löpande information på
möten
Under utredningens gång har vi träffat vetenskapsområdets alla tio prefekter, och de
medarbetare som prefekterna bjudit med, totalt cirka 25-30 personer. Vi har också träffat alla tio
i den vetenskapliga ledningen: vicerektorer, dekaner och prodekaner. Utöver det har vi träffat
studentrepresentanter, tidigare utredare, chefer, experter, medarbetare från Uppsala universitet,
Region Uppsala, Lunds universitet och Umeå universitet, sammanlagt cirka 10-15 personer.
Vi har haft tre möten med den externa referensgruppen, bestående av tre personer, och fyra
möten med den interna referensgruppen, bestående av tio personer. Dessutom har vi mött
representanter för vetenskapsområdet på två prefektmöten, ett kollegium och vardera ett möte
med de medicinska och farmaceutiska kommittéerna.
Den vetenskapliga ledningen har återkommande informerats på vicerektors ledningsgrupp,
områdesnämndens arbetsutskott och områdesnämnden.
Under utredningens gång har fyra seminarier genomförts, varav två med samma tema.
Deltagarantalet har variet från 15-20 personer upp till mer än 40.
Det har varit möjligt att delta på zoom, även om möten och seminarier har varit planerade som
fysiska möten.

Extern referensgrupp
Till utredningen har en extern referensgrupp varit knuten. Medlemmarna i referensgruppen är
mycket erfarna med betydande kompetens av olika roller inom forskningen och inom
myndigheter. Den externa referensgruppen var mycket värdefull för utredningen eftersom den
genom sitt utifrånperspektiv kunde sätta olika aspekter av forskningsfinansieringen vid
vetenskapsområdet i ett nytt ljus. Den externa referensgruppen bidrog också med ett nationellt
perspektiv och med jämförelser med vissa aspekter av hur frågorna hanteras i Danmark.
Gruppen har träffats tre gånger.
– Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör och överdirektör vid olika myndigheter
– Sven Frøkjær, professor, Københavns universitet, KoF17
– Håkan Billig, professor, Göteborgs universitet, KoF17
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Intern referensgrupp
Den interna referensgruppen representerar var och en av de tio institutionerna vid vetenskapsområdet. Deltagarna i gruppen har givit utredningen värdefulla insikter, åsikter och erfarenheter
utifrån erfarenheten vid olika institutioner. Gruppen har mötts fyra gånger.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Professor Mikael Hedeland, ILK
Professor Göran Alderborn, IFB
Professor Lena Friberg, IFF
Professor Ulrika Winblad, IFV
Professor Lena Claesson Welsh, IGP
Professor Anders Wanhainen, IKV
Universitetslektor Fredrik Ahlsson, KBH
Professor Kerstin Lindblad-Toh, IMBIM
Universitetslektor Mia Lindskog, MCB
Professor Lars Rönnblom, IMV

Projektorganisation
Projektägare: vicerektor Mats Larhed.
Styrgrupp: vicerektor Mats Larhed, ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson, dekanus
Karin Forsberg Nilsson och dekanus Mathias Hallberg, samt en studentrepresentant som utses
av studenterna.
Tyvärr har inte en studentrepresentant utsetts. Däremot har studenterna haft insyn via
områdesnämnden och arbetsutskottet. Precis som prefekterna har studenterna deltagit i
inledande samtal och på så sätt bidragit med synpunkter och frågeställningar.
Utredare: David Samuelsson.
Utredningssekreterare: fakultetshandläggare Jenny Carlsson.
Biträdande utredningssekreterare: utredare Oskar Fahlén Godö.
Intern referensgrupp: En representant från varje institution.
Extern referensgrupp: Externa personer valda som komplement till utredaren och i samråd med
utredaren.
Arbetsgrupp: Förutom utredaren och de två utredningssekreterarna ingick biträdande kanslichef
Martin Wahlén, fakultetsekonom Elizabeth Öberg Dehlin, ekonom Jin Saida, kommunikatör
Ebba Burman.
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Ersättning och budget
Uppdraget ersätts med 300 000 kr.
Kansliresurser avsätts enligt följande:
–
–
–
–
–
–

utredningssekreterare: 50 procent av heltid
biträdande utredningssekreterare: 2 procent av heltid
fakultetsekonom: 20 procent av heltid
ekonomiassistent: 10 procent av heltid
biträdande kanslichef: 10 procent av heltid
kommunikatör: 5 procent av heltid

Tidsplan
Utvärderingen resulterade i denna rapport som ska lämnas till områdesnämndens för medicin
och farmaci arbetsutskott 2022-10-26. Dessutom har ett missiv, ett remissdokument, en PM och
excel-filer för modellering tagits fram. Dessa tre delar utgör utredningens slutdokumentation.
Remissdokumentet innehåller de skarpa förslag som ska remitteras. Denna rapport innehåller
bakgrund, beräkningar, analyser och diskussioner och ger en förståelse för helheten.

Förkortningar
–
–
–
–
–

ON, områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
AU, områdesnämndens vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, arbetsutskott
VLG, vicerektors ledningsgrupp
USS, universitetssjukvårdsstyrelsen
USN, universitetssjukvårdsnämnden

Tidsplan
– 2022-02-10, VLG, information om och beredning av beslut om initiering av utredning av
vetenskapsområdets för medicin och farmaci resursfördelningsmodell
– 2022-02-23, AU, beredning av beslut om initiering av utredning av vetenskapsområdets för
medicin och farmaci resursfördelningsmodell
– 2022-03-01, ON, beslut om initiering av utredning av vetenskapsområdets för medicin och
farmaci resursfördelningsmodell
– 2022-03-30, AU, beslut om extern referensgrupp
– 2022-04-21, VLG, information om utredningen
– 2022-05-04, AU, information om utredningen, samt beslut om intern referensgrupp
– 2022-05-11, AU, beslut om intern referensgrupp
– 2022-05-11, Prefektmöte, information om utredningen
– 2022-05-18, VLG, information om utredningen
– 2022-06-01, AU, information om utredningen
– 2022-06-09, VLG, information om utredningen
– 2022-06-09, Kollegium, information om utredningen
– 2022-06-15, Seminarium, Vilka nya vägar finns för att mäta vetenskaplig excellens genom
publiceringar, kan citeringar ersätta JIF?
– 2022-06-17, VLG, information om utredningen
– 2022-06-17, Kanslimöte, information om utredningen
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2022-06-22, ON, information om utredningen
2022-06-29, Extern referensgrupp, information om utredningen
2022-08-17, VLG, information om utredningen
2022-08-17, AU, information om utredningen
2022-08-17, Extern referensgrupp, information om utredningen
2022-08-17, Intern referensgrupp, information om utredningen
2022-08-25, VLG, information om utredningen
2022-08-31, AU, information om utredningen
2022-09-06, USS, information om utredningen
2022-09-12, Seminarium, ALF och klinikfaktorn – seminarium inom ramen för
resursfördelningsutredningen
2022-09-14, Kanslimöte, information om utredningen
2022-09-21, Extern referensgrupp, information om utredningen
2022-09-21, Intern referensgrupp, information om utredningen
2022-09-21, ON, information om utredningen
2022-09-21, USN, information om utredningen
2022-09-22, VLG, information om utredningen
2022-09-29, VLG, information om utredningen
2022-10-04, Farmaceutiska kommittén, information om utredningen
2022-10-05, AU, information om utredningen
2022-10-05, Intern referensgrupp, information om utredningen
2022-10-06, VLG, information om utredningen
2022-10-06, möte med ledningspersoner på Akademiska sjukhuset, information om
utredningen
2022-10-12, AU, information om utredningen
2022-10-13, VLG, information om utredningen
2022-10-13, Seminarium, Forskningsuppdrag – Lärostolsprofessurer eller basanslag?
2022-10-13, Medicinska kommittén, information om utredningen
2022-10-05, Intern referensgrupp, information om utredningen
2022-10-18, VLG, information om utredningen
2022-10-19, ON, information om utredningen
2022-10-19, Prefektmöte, information om utredningen
2022-10-21, Seminarium, Forskningsuppdrag – Lärostolsprofessurer eller basanslag?

Bakgrundsmaterial
Under utredningen har vi samlat in synpunkter, tankar, idéer med mera från samtal, intervjuer,
möten, seminarier och referensgrupper. Vi har också utgått från direktivet givet av
områdesnämnden (MEDFARM 2022/500), Vision:Medfarm (MEDFARM 2020/816), tidigare
utredningar, verksamhetsplaner och universitetssjukvårdsplaner.
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Tidigare utredningar
Nedanstående fem utredningar har varit en del av de underlag som ingått i arbetet med
utredningen.
– Medicinska fakulteten cirka 1998: Revidering av nycklar för tilldelning av fakultets- och
ALF-anslag
– MEDFARM 2006/1201, Översyn av budgetmodellen för fördelning av statsanslaget för
forskning och forskarutbildning
– MEDFARM 2011/1225, Arbetsgrupp för utredning av principerna för fördelning av
lokalanslaget
– MEDFARM 2012/36, Prestationsanslaget – förslag till förändringar med anledning av
tidigareläggning av verksamhetsplanering och budgetering. Resursfördelningsmodellen för
forskning
– MEDFARM 2015/966, Förslag till modell för fördelning av forskningsanslag inom
vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Verksamhetsplaner 2009-2023
Nedanstående femton verksamhetsplaner har varit en del av de underlag som ingått i arbetet
med utredningen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MEDFARM 2008/636, Verksamhetsplan 2009
MEDFARM 2009/664, Verksamhetsplan 2010
MEDFARM 2010/636, Verksamhetsplan 2011
MEDFARM 2011/504, Verksamhetsplan 2012
MEDFARM 2012/504, Verksamhetsplan 2013
MEDFARM 2013/33, Verksamhetsplan 2014
MEDFARM 2014/70, Verksamhetsplan 2015
MEDFARM 2015/183, Verksamhetsplan 2016, reviderad 2014-11-20
MEDFARM 2016/154, Verksamhetsplan 2017
MEDFARM 2017/250, Verksamhetsplan 2018
MEDFARM 2018/404, Verksamhetsplan 2019
MEDFARM 2019/254, Verksamhetsplan 2020
MEDFARM 2020/80, Verksamhetsplan 2021
MEDFARM 2021/169, Verksamhetsplan 2022, inklusive Ändringsverksamhetsplan 2022
MEDFARM 2022/616, Verksamhetsplan 2023, utkast daterat 2022-10-14 inför beslut av
områdesnämnden 2022-10-19

Universitetssjukvårdsplaner 2020-2023
Nedanstående fyra universitetssjukvårdsplaner har varit en del av de underlag som ingått i
arbetet med utredningen.
–
–
–
–

Universitetssjukvårdsplan år 2020, fastställd 2019-05-20
Universitetssjukvårdsplan år 2021, fastställd 2020-05-13
Universitetssjukvårdsplan år 2022, fastställd 2021-05-17
Universitetssjukvårdsplan år 2023, fastställd 2021-05-23
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Regleringsbrev avseende Uppsala universitet
Regleringsbrev till Uppsala universitet och andra myndigheter finns på
Ekonomistyrningsverkets webbsida.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Uppsala universitet, 2017-12-18
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Uppsala universitet, 2018-12-20
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Uppsala universitet, 2019-03-28
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Uppsala universitet, 2019-06-27
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Uppsala universitet, 2019-12-19
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Uppsala universitet, 2020-06-17
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Uppsala universitet, 2020-07-02
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Uppsala universitet, 2020-12-17
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Uppsala universitet, 2021-06-23
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Uppsala universitet, 2021-10-15
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Uppsala universitet, 2021-11-03
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Uppsala universitet, 2021-12-16
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Uppsala universitet, 2022-09-29

Övriga dokument
– Det nationella ALF-avtalet, det vill säga Avtal mellan svenska staten och vissa landsting
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården, september 2014
– Ett lyft för forskning och innovation, (Prop. 2008/09:50)
– Forskningsstrategi för hälso- och sjukvården i Region Uppsala 2021-2024, Fastställd vid
Regionfullmäktige 2021-10-06
– MEDFARM 2020/816, Implementering av mål och strategier vid vetenskapsområdet för
medicin och farmaci, Vision:Medfarm
– MEDFARM 2020/1126, Gemensamma visioner och mål för den verksamhetsintegrerade
utbildningen av sjukvårdens professioner, den kliniska forskningen och utvecklingen av
hälso- och sjukvården
– UFV 2014/1284, Regionalt avtal mellan Uppsalauniveristet och Landstinget i Uppsala län
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården
– UFV 2018/641, Mål och strategier för Uppsala universitet
– UFV 2020/716, Riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala universitet
– UFV 2020/937, Uppföljning av Mål och strategier för Uppsala universitet, bilaga 1
– Uppsala University Annual Bibliometric Monitoring 2021
– Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)
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Bilagor
– Bilaga 1 – Direktiv Utredning om vetenskapsområdets för medicin och farmaci
resursfördelningsmodell
– Bilaga 2 – En modell för nya idéer och aktiviteter av kanslichef Tony Hansson, 2018
– Bilaga 3 – Formal definitions of P(top 10%) and TNJS från Per Ahlgren, 2022-10-25, en
justerad version av appendix 1 i rapporten Uppsala University Annual Bibliometric
Monitoring 2021
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DIREKTIV
2022-03-01

Områdesnämnden för
medicin och farmaci

Utredning om vetenskapsområdets för medicin och
farmaci resursfördelningsmodell
Bakgrund
Områdesnämnden för medicin och farmaci fördelar årligen anslagsmedel för
forskning och utbildning på forskarnivå till institutioner och andra
organisatoriska enheter. Systemet för fördelning av medel är komplext och
består av flera olika delar. Det finns åtta större delar: strategiska forskningsområden, forskningsuppdrag, prestationsanslag, lokalanslag, särskilda
satsningar, infrastruktur, centrumbildningar och satsningar på anställningar.
Vetenskapsområdets institutioner är uppdelade i två fakulteter, den medicinska
och den farmaceutiska. Innan vetenskapsområdet bildades hade de två
fakulteterna olika system för medelsfördelning. Mot bakgrund av detta finns det,
inom vetenskapsområdet, en uppgörelse om en garanterad lägsta tilldelning för
den farmaceutiska fakulteten, och dess institutioner.
Uppsala universitet erhåller också medel för klinisk forskning som, i enlighet
med ALF-avtalet, överförs till Region Uppsala. Dessa medel fördelas även enligt
en modell som är komplex och som samverkar med vetenskapsområdets
anslagsfördelning. Här finns det särskilda satsningar, lokaler, struktur och
aktivitet.
Konsistoriet fastställde den 12 december 2019 dokumentet Mål och strategier
för Uppsala universitet (UFV 2018/641), och gav samtidigt rektor i uppdrag att
implementera och följa upp dokumentet. Rektor beslutade i sin tur den 19 maj
2020 att uppdra åt områdesnämnderna att implementera mål och strategier inom
respektive organisation.
Vid vetenskapsområdet genomfördes ett projektet Vision:Medfarm. En grundbult i projektet var en bred kollegial förankring. En återkommande synpunkt
som lyftes under arbetet med Vision:Medfarm var att utreda resurstilldelningen
inom vetenskapsområdet för att säkerställa att denna syftar till att vetenskapsområdet kan uppnå sin vision.
Vetenskapsområdet utredde senast sin resursfördelningsmodell 2017-2018, och
gjorde då vissa förändringar vad gäller beräkningen av prestationsanslaget. Den
utredningen begränsades till nycklar i prestationsanslaget.
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Syfte
Syftet med utredningen är att i en bred och inkluderande process ge ett faktaunderlag för beslut om en ny resursfördelningsmodell som ska syfta till att
uppnå vetenskapsområdets vision.
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar genom
forskning, utbildning, utveckling och innovation av högsta kvalitet
till en bättre hälsa och ett bättre samhälle.
Utredningen ska föreslå en eller flera modeller för resursfördelning, och
däribland:
−
−
−
−
−

föreslå metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad
forskning,
föreslå indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika
forskningsområden,
former för att stödja translationella projekt,
former för att stödja utveckling av innovationer,
former för att prioritera samarbeten inom och utom universitetet.

Utredningen ska överväga förändringar i följande delar av nuvarande modell för
resursfördelning:
−
−
−
−

prestationsanslaget (och aktivitetsanslaget inom ALF),
lokalanslaget (och lokalfinansieringen inom ALF),
klinikfaktorn,
den farmaceutiska fakultetens andel.

Projektorganisation
Projektägare: vicerektor Mats Larhed.
Styrgrupp: vicerektor Mats Larhed, ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu
Janson, dekanus Karin Forsberg Nilsson och dekanus Mathias Hallberg, samt en
studentrepresentant som utses av studenterna.
Utredare: David Samuelsson.
Utredningssekreterare: fakultetshandläggare Jenny Carlsson.
Biträdande utredningssekreterare: utredare Oskar Fahlén Godö.
Intern referensgrupp: En representant från varje institution, FOU-direktören vid
Akademiska sjukhuset eller den som sjukhuset utser, två studentrepresentanter
som utses av studenterna, gärna en från vardera fakulteten.
Extern referensgrupp: Externa personer valda som komplement till utredaren och
i samråd med utredaren.
Arbetsgrupp: Förutom utredaren och de två utredningssekreterarna ingår
biträdande kanslichef Martin Wahlén, fakultetsekonom Elizabeth Öberg Dehlin,
ekonom Jin Saida, kommunikatör Ebba Burman.
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Tidsplan
Utvärderingen ska resultera i en skriftlig rapport som lämnas till
områdesnämndens för medicin och farmaci arbetsutskott 2022-10-26.
Ersättning och budget
Uppdraget ersätts med 300 000 kr.
Kansliresurser avsätts enligt följande:
−
−
−
−
−
−

utredningssekreterare: 50 % av heltid
biträdande utredningssekreterare: 2 % av heltid
fakultetsekonom: 20 % av heltid
ekonomiassistent: 10 % av heltid
biträdande kanslichef: 10 % av heltid
kommunikatör: 5 % av heltid

En modell för nya idéer och aktiviteter

Kanslichef Tony Hansson

En av många projektmodeller
G1

G2

G3

Förstudierapport

Idé

Projektbeskrivning

Statusrapporter

G5
Slutrapport

Statusrapporter

Avslut
Genomförande

Beställning

Förstudie

G4

Startfas

Nyttjande
Tony Hansson 2018

Flöde för nya idéer/projekt

M3
M1

Förstudie

G4

G3

G2

G1

M2

Startfas

M5

M4

Driftsfas

G5

Stordrift

Avveckling

Avveckling
Avveckling

Avveckling

Idé

Aktivitet/centrumbildning
Tony Hansson 2018

Förstudie
Syfte
Undersöka om en idé går att utveckla.
G1
M1

G1

Diskussion i VLG och beslut i AU angående möjligheten
att inleda en förstudie för att starta aktivitet.
Initial finansiering erhålls

Organisation
− Vetenskaplig ledare dekan/prodekan medlem i AU.
− Vetenskaplig intressent, egen finansiering.
− Stöd från områdeskansliet inom ramen för normal verksamhet med:
− Möten.
− Ansökningar.
− Avtal, i samverkan med juridiska avdelningen.
− Ekonomifrågor, i samverkan med ekonomiavdelningen.

M1

Förstudie

Startfas

Syfte
Starta upp verksamheten och ordna med finansiering
M1

Initial finansiering erhålls.

G2

Beslut i ON att starta/tillfälligt finansiera aktivitet
eller beslut i ON att inte gå vidare med aktivitet.

M2
M3

Medel för fortsatt finansiering erhålls.
Utvärdering inför uppskalning eller avveckling.

G2
M3
M1

Förstudie

Organisation
− Vetenskaplig ledare, exempelvis dekan/prodekan medlem i AU.
− Vetenskaplig föreståndare/projektledare, egen finansiering.
− Ansvarig handläggare, exempelvis projektkoordinator från områdeskansliet:
− Upp till 40 % av heltid.
− Finansieras av projektet,
− Stöd från områdeskansliet inom ramen för normal verksamhet för:
− Avtal, i samverkan med juridiska avdelningen.
− Ekonomifrågor, i samverkan med ekonomiavdelningen.
− Kommunikationsfrågor, i samverkan med kommunikationsavdelningen.

M2

Startfas
Avveckling

Driftsfas

Syfte
Skapa en organisation med ekonomi för långvarig drift.
M3

G3
M4

Utvärdering inför uppskalning eller avveckling.
Beslut i ON att inrätta organisation samt medel i VP
eller beslut i ON att avsluta aktivitet.
Långsiktig finansiering erhålls från exempelvis VR eller EU.

Organisation
− Inrätta en centrumbildning eller administrativt centrum utan egen personal.
− Styrgrupp med vetenskaplig ordförande, exempelvis dekan/prodekan medlem i AU.
− Vetenskaplig föreståndare:
− Upp till 25 % av heltid.
− Finansieras av projektet.
− Projektkoordinator från någon del av UU:
− Upp till 100 % av heltid.
− Finansieras av projektet.
− Stöd från områdeskansliet:
− Avtal, i samverkan med juridiska avdelningen.
− Ekonomifrågor, i samverkan med ekonomiavdelningen.
− Kommunikationsfrågor, i samverkan med kommunikationsavdelningen.

Stordrift/centrumbildning egen personal

Syfte
Utveckla projektets fulla potential.
M4

G4
M5

Långsiktig finansiering erhålls från exempelvis VR
eller EU.
Beslut i ON att inrätta en centrumbildning med medel
i VP i flera år eller beslut i ON att avveckla aktivitet.
Finansiering upphör eller prioriteringar ändras.

Organisation
− Centrumbildning med egen personal.
− Styrgrupp med vetenskaplig ordförande, dekan/prodekan medlem i AU:
− Kan även ha externa medlemmar.
− Finansieras av projektet.
− Vetenskaplig föreståndare:
− Upp till 100 % av heltid.
− Finansieras av projektet.
− Personal anställd på centrumbildningen:
− Eftert behov.
− Finansieras av projektet.
− Stöd från områdeskansliet:
− Motsvarande stöd till en av vetenskapsområdets institutioner.

Avveckling
Syfte
Under ordnade former avveckla projektet och ta tillvara erfarenheter.
M5

G5

Finansiering upphör eller prioriteringar ändras.
Beslut i ON att avveckla projekt/aktivitet.

Organisation
− Inrätta en avvecklingsorganisation.
− Vetenskaplig ordförande, dekan/prodekan medlem i AU.
− Vetenskaplig föreståndare:
− Upp till 25 % av heltid.
− Finansieras av projektet.
− Projektkoordinator från någon del av UU:
− Upp till 100 % av heltid.
− Finansieras av projektet.
− Stöd från områdeskansliet inom ramen för normal verksamhet för:
− Erfarenhetsinhämtning, i samverkan med planeringsavdelningen.
− Avveckling av utrustning och lokaler, i samverkan med byggnadsavdelningen.
− Vissa HR-frågor, i samverkan med HR-avdelningen.

Pågående projekt och centrumbildningar

HEFUU 2.0

PET-centrum

Diabetescentrum

PMCU

EpiHubben
U-CARE

ECHO-zone

G4
G3
G2

G1

M1

Förstudie

M2 M3

Startfas

Driftsfas

Stordrift
Avveckling

Avveckling
Avveckling

M4

G5
M5

Avveckling

Formal definitions of P(top 10%) and TNJS
In this document, we describe the calculation of the two field normalized, size-dependent 1 citation
impact indicators. The following indicators are defined: Number of frequently cited publications (top
10%) (P(top 10%)) and Total normalized journal impact score (TNJS).
P(top 10%) is a publication-level indicator, whereas TNJS is a journal-level indicator. Regardless of
indicator, a subject classification of publications is used for field normalization purposes. The
classification is generated by application of an advanced clustering methodology, in which a publicationpublication relatedness measure based on direct citations between publications is utilized (Waltman &
van Eck, 2012). The classification, which contains about 4,000 classes, is such that each publication
belongs to exactly one class. The classification has been created by Centre for Science and Technology
Studies (CWTS), Leiden University, Netherlands.
This document treats the case, in which fractional counts are used in the calculations of indicator values.
In case whole counts should be used in the calculations, ai in Eq. (1) below is set to 1.
Let A be a unit of analysis, and n the number of publications for A. Let ri be the number of authors of
the ith publication for A. Let ai be the author fraction A has of the ith publication. We consider two
cases.
(a) A is a department. ai is then defined as
ai
=

mi

uuaff j

1

1

∑ totaff j × d j × ri
j =1

(1)

where mi is the number of authors affiliated to A regarding the ith publication, dj the number of UU
department affiliations of the jth of these A authors, uuaffj the number of UU affiliations listed in Web
of Science for the jth author, and totaffj the total number of affiliations listed in Web of Science for the
jth author. Note that the right-hand side in Eq. (1) is equal to mi ri when each A author has exactly one
affiliation in the ith publication.
(b) A is an individual author. ai is in this case defined as 1 / ri .
Let sc_i the subject class to which the ith publication of A has been (algorithmically) assigned. We
define P(top 10%) for A, P(top 10%)(A), as
n

P(top 10%)(A) = ∑ i =1 ai bi
bi =

(2)

ci +1
ci
max( ysc
_i − max(0.9, ysc_i ),0)
ci +1
ci
ysc
_i − ysc_i

c
c +1
where ysci _i ( ysci _i ) is the proportion publications–with respect to the citation distribution, which

concerns the publications in sc_i with the same publication year as the ith publication of A–with less
ci +1
ci
ci +1
ci
than ci (ci + 1) citations. max( ysc
_i − max(0.9, ysc_i ),0) / ysc_i − ysc_i is the fraction of the ith publication
with which the publication is assigned to the 10% most frequently cited publications (Waltman &
Schreiber, 2013).

1 For size-dependent indicators, units of analysis with a larger publication volume tend to perform better than units of
analysis with a smaller publication volume.

We define TNJS for A, TNJS(A), as
n

TNJS(A) = ∑ i =1 ai NJSi

(3)

pi

NJSi =

∑ j =1 NCS j
pi

NCS j = c j µ sc_j

µ sc_j =

1
kj
c
∑
l
=1 l
kj

where NJSi is the normalized journal score of the journal, say Ji, of the ith publication, pi the number of
publications in Ji, NCSj (cj) the normalized citation score (citation score) of the jth publication in Ji, say
Pj, sc_j the subject class to which Pj has been assigned, kj the number of publications in sc_j with the
same publication year as Pj, and cl the citation score of the lth of these latter publications. µsc_j is the
field reference value that the citation score of Pj, cj, is normalized against, and the normalization gives
rise to a field normalized citation score for Pj.
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