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Två utvärderingar, parallellt vart 4:e år
1. Vetenskapsrådet utvärderar den kliniska forskningens kvalitet
2. Socialstyrelsen utvärderar universitetssjukvården



Utvärdering av den 
kliniska forskningen
i ALF-region Uppsala 

2021-2023



Varför sker utvärderingen?
• ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning och tecknas mellan staten och de sju 

regioner som utbildar läkare.
• 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska fördelas på basis av forskningens 

kvalitet.
• Identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i de regioner som utmärker sig nationellt 

genom sitt kvalitetsarbete. Dessa kan sedan fungera som förebilder för övriga regioner.
• Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

7 § 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”.



Varför är utvärderingen så viktig?
- Utvärderingen ger oss en chans att visa upp Uppsala som en attraktiv miljö för klinisk 

forskning. Det är viktigt för att behålla och utveckla excellent klinisk forskning i samarbete 
mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

- En ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på hur det går för oss i utvärderingen 
och det påverkar våra framtida möjligheter att finansiera forskningen.



Hur kan jag som forskare eller 
doktorand bidra till ett bra resultat?
- Ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande kommer under våren väljas ut av 

Vetenskapsrådet (VR) för att svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och 
universitetet. 

- Den bild som sammanställningen av dessa enkäter ger utvärderarna, ligger till grund för 
utvärderingsresultatet. 

- En positiv bild kommer att bidra till ett högt betyg och därmed i förlängningen resurser till 
forskningen i Uppsala. 



Förra utvärderingen – 2018



Utgångspunkter för utvärderingen 2018
Externa internationella expertpaneler inom:
• den vetenskapliga produktionens kvalitet (panel 1)

• forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (panel 2)

• forskningens förutsättningar (panel 3)

Uppdrag att placera regionerna i:
• undermålig kvalitet (undantagsfall)

• god-hög kvalitet

• mycket hög kvalitet (1-3 regioner)



Den vetenskapliga produktionens 
kvalitet (panel 1)
1. Övergripande kvalitet och omfattning av den vetenskapliga produktionen 

(bibliometri)
• Publikationer 2012-2015 baserat på data från Web of Science
• Indikatorer

• totalt antal publikationer
• totalt antal publikationer i relation till andel ALF-medel
• citeringsgenomslag
• citeringsgenomslag i relation till andel ALF-medel
• medelcitering
• andel av högt citerade publikationer



Den vetenskapliga produktionens 
kvalitet (panel 1)
2. Vetenskapliga profilen avseende klinisk relevans och kvalitet (sakkunnig-
granskning)

• Eget urval av de bästa publikationerna (42 st. Uppsala)
• 31 externa granskare och 18 panelmedlemmar (3/publ.)
• Vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans bedömd på sjugradig skala från ”undermålig till 

enastående”



Forskningens kliniska betydelse och 
samhällsnytta (panel 2)
8 internationella experter
Två huvudfrågor
• Hur arbetar ALF-regionen med implementering av forskningsresultat i sin kliniska praktik?

• Vad är den kliniska betydelsen och samhällsnyttan av ALF-regionens kliniska forskning?

Fyra bedömningskriterier
• forskningskompetens

• samverkan
• implementering av forskningsresultat i klinisk praktik

• genomslag av klinisk forskning utanför akademin



Forskningens kliniska betydelse och 
samhällsnytta (panel 2)
Underlag
• självvärdering inklusive SWOT-analys och fallstudier (1-3 fall) som visar på genomslag 

utanför akademin

• offentlig statistik om personal (data från SCB) 

• kliniskt genomslag genom referenser till forskningsresultat i t.ex. kliniska riktlinjer (data 
från Minso Solutions AB och Web of Science)

• hearings, där panelen intervjuade representanter i ledningsposition från varje ALF-region



Utvärderingen av forskningens 
förutsättningar (panel 3)
12 internationella experter
Kriterier

• Forskningsinfrastrukturer – tillgänglighet till ALF-regionens forskningsinfrastrukturer, strategier för 
finansiering, underhåll och uppgradering, teknisk personal för underhåll och stöd, prioritering av infrastrukturer 
etc.

• Tid till forskning – hur säkerställs att det ges tillräcklig tid till forskning i klinikens vardag och hur kombinerar 
man klinisk anställning och klinisk forskning etc. på bästa sätt?

• Nästa generations forskare (utbildning) – hur arbetar ALF-regionen för att göra det attraktivt att bli klinisk 
forskare, och hur stimuleras tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsområden, etc?

• Karriärmodeller för klinisk forskning – hur har ALF-regionen utvecklat karriärvägar för kliniska forskare som 
möjliggör klinisk forskning och kliniskt arbete parallellt, samt hur premieras klinisk forskning i karriären, etc?



Utvärderingen av forskningens 
förutsättningar (panel 3)
Underlag för panelerna
• förutvärdering baserat på självvärdering från respektive ALF-region
• enkät till forskningsgruppledare i ALF-regionerna
• lokala platsbesök och utfrågning om verksamheten



Resultatet 2018



Den vetenskapliga produktionens kvalitet (panel 1)
• Publikationer som lämnats in rör huvudsakligen klinisk forskning, med ett mindre antal inom 

translationell forskning/grundforskning

• Uppsala presterar bra när det gäller vetenskaplig kvalitet, klinisk relevans och bibliometri

• Den vetenskapliga kvaliteten och kliniska relevansen varierar från ”bra (3)” till ”utmärkt (6)” på 
den sjugradiga skalan

• Andelen av normaliserade citeringar (12%) avspeglar den tilldelade andelen av ALF-medel 
(12%) och av publikationer (13%)

• Det finns mer potential och utrymme för internationella samarbeten 

• Den kliniska relevansen är låg för några av de publikationer som lämnats in

Utvalda omdömen ALF-region Uppsala 2018 



Utvalda omdömen ALF-region Uppsala 2018 

Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (panel 2)
• Uppsala har många styrkor och få svagheter när det gäller forskningskompetens 

• Regionen har också många styrkor och ett internationellt perspektiv på samarbete 

• Uppsala arbetar systematiskt med att utöka samarbetet med industrin och har aktivt 
samarbete mellan universitetssjukhuset, de andra sjukhusen och andra vårdgivare inom 
sjukvårdsregionen

• Ett förbättringsområde är att förstärka det dubbelriktade samarbetet inom regionen 

• Ett förbättringsområde är att utveckla ett gemensamt system för att utvärdera regionens 
insatser för att införa nya processer för evidensbaserat arbetssätt i hela hälso- och 
sjukvårdssektorn



Utvalda omdömen ALF-region Uppsala 2018
Forskningens förutsättningar (panel 3)
• Många starka forskningsmiljöer, bland annat kardiologi, onkologi, kvinnors hälsa, antibiotikaresistens, och 

strålterapi

• Kommunikationen och relationen mellan universitetet och landstinget verkar vara varierande på den högsta 
ledningsnivån 

• Det finns tydlig potential för att ytterligare förbättra en mer koordinerad approach från universitet och landstinget

• 25 % av ALF budgeten beslutas på strategisk ledningsnivå. Det verkar saknas en gemensam strategi för 
prioriteringar och långsiktiga mål 

• En del av infrastrukturen är av världsklass och av nationell betydelse, men tillgängligheten till dem verkar variera 
en hel del. Indikationer på ett inte optimalt utnyttjande av tillgängliga centrala infrastrukturer.

• Variation mellan olika avdelningar när det gäller tyngdpunkten på forskning. Det finns visst stöd till yngre kliniska 
forskare, postdoktorer och yngre självständiga forskare men koordineringen görs på avdelningsnivå och i mindre 
grad på sjukhusledningsnivå (Gullstrandstjänsterna nämns)

• Även om en del styrkor identifierades när det gäller stöd till forskare i alla steg i karriären och i koordineringen av 
den allokerade tiden till forskning, så finns svagheter när det gäller att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt



Utvärdering av den 
kliniska forskningen i 
ALF-region Uppsala 
2021-2023
Innevarande utvärdering



Vem utvärderar vad?
• Vetenskapsrådet har uppdraget att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som 

bedrivs i de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet
(Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro, Östergötland)

• Tre internationellt sammansatta paneler utvärderar och bedömer:
• Den vetenskapliga produktionens kvalitet

• Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta

• Forskningens förutsättningar

• Utvärderingen pågår under 2022 och redovisas 2023



Den vetenskapliga produktionens kvalitet 
(panel 1)
• Vad bedöms?

• Vetenskaplig produktion
• Vetenskaplig profil avseende klinisk relevans och kvalitet 

• Baseras på
• Bibliometriskt underlag
• Sakkunniggranskning av ett representativt urval vetenskapliga publikationer



Forskningens kliniska betydelse och 
samhällsnytta (panel 2)
• Vad bedöms?

• Hur den kliniska forskningen bidrar till att förbättra hälsoutfallet för såväl patienter i sjukvården 
som i hela befolkningen

• Hur den kliniska forskningen bidrar till utbildning
• Hur den kliniska forskningen och sjukvården i ALF-regionen bidrar till innovation och life

science-utveckling

• Baseras på
• Bakgrundsrapport
• Självvärdering inklusive ”Clinical impact cases”
• Hearing med företrädare från ALF-regionen



Forskningens förutsättningar (panel 3)

• Vad bedöms?
• Struktur och process för forskningens förutsättningar
• Forskningsfinansiering

• Baseras på
• En strukturerad självvärdering som ALF-regionen genomför
• Enkät till kliniska forskare 
• Hearing med företrädare för ALF-regionen
• Mekaniskt insamlade data (finansiering)



Så arbetar vi med utvärderingen i Uppsala
Projektägare

Universitetssjukvårdsnämnden

Projektgrupp
Tjänstemannagrupp UU/RU

Referensgrupp
FoUU-rådsordförandena, 
prefekter som har ALF-

finansierad verksamhet vid sin 
institution

Styrgrupp
Företrädare för ledning och 
kansli vid Medfarm och RU Arbetsgrupp 1-3

Verksamhetsföreträdare 
UU/RU



Vilka arbetar med utvärderingen i Uppsala?
Roll Namn
Styrgrupp Eva Tiensuu Janson, Uppsala universitet

Peter Stålberg, Region Uppsala
Karin Forsberg Nilsson, Uppsala universitet

Matts Olovsson, Uppsala universitet
Karl Michaëlsson, Uppsala universitet

Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet
Andreas Muranyi Scheutz, Region Uppsala
Martin Wahlén, Uppsala universitet

Projektledare Krister Halldin, Uppsala universitet
Projektgrupp Anna Liljestam Hurtigh, Region Uppsala

Jenny Carlsson, Uppsala universitet
Ebba Burman, Uppsala universitet

Helena von Pongrácz, Region Uppsala
Elizabeth Dehlin, Uppsala universitet

Per Ahlgren, Uppsala universitet
Referensgrupp FoUU-rådsordförandena, prefekter som har 

ALF-finansierad verksamhet vid sin institution

Roll Namn
Arbetsgrupp 1 Martin Wahlén (SK)

Eva Tiensuu Janson
Jan Eriksson
Karin Forsberg Nilsson
Karl Michaëlsson
Jonas Oldgren 

Arbetsgrupp 2 Pernilla Åsenlöf (SK)
Eva Tiensuu Janson
Bertil Lindahl 
Peter Stålberg, 
Lena Ring, 
Matts Olovsson, 
Andreas Muranyi Scheutz 

Arbetsgrupp 3 Karin Forsberg Nilsson (SK)
Eva Larsson
Gustaf Ljungman 
Karl Michaëlsson
Susann Järhult



Övergripande tidplan



Varför är utvärderingen så viktig?
Utvärderingen ger oss en chans att visa upp Uppsala som en attraktiv miljö för klinisk 
forskning. Det är viktigt för att behålla och utveckla excellent klinisk forskning i samarbete 
mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. 
En ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på hur det går för oss i utvärderingen och 
det påverkar våra framtida möjligheter att finansiera forskningen.



Hur kan jag som forskare eller 
doktorand bidra till ett bra resultat?
- Ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande kommer under våren väljas ut av 

Vetenskapsrådet (VR) för att svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och 
universitetet. 

- Den bild som sammanställningen av dessa enkäter ger utvärderarna, ligger till grund för 
utvärderingsresultatet. 

- En positiv bild kommer att bidra till ett högt betyg och därmed i förlängningen resurser till 
forskningen i Uppsala. 



När kan jag bidra?

Viktigt att vara
informerad om vad vi 
svarar på och vad det

betyder



Utvärdering av 
Universitetssjukvården
i ALF-region Uppsala 

2021-2023



Varför sker utvärderingen?
• Enligt ALF-avtalet och i syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling ska vart fjärde 

år en utvärdering av universitetssjukvården genomföras med avseende på struktur, 
process och resultat i fråga om forskning, utbildning och utveckling. 

• Universitetssjukhusens roll för universitetssjukvården bör särskilt uppmärksammas.

• Miniminivåer för universitetssjukvården utvecklades i samband med den första 
utvärderingen 2017-2018 och fastställdes 2020.

• Uppnås inte en viss miniminivå så måste detta åtgärdas, annars kan avtalet sägas upp.



Vem utvärderar vad?
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utvärdera universitetssjukvården 
inom ALF-avtalet. Består av tre delar:
1. Universitetssjukvårdsenheterna och dess uppfyllande av uppställda miniminivåer, 

enkätundersökning, samtliga USVE
2. Fördjupad granskning av ett urval universitetssjukvårds-enheter, granskning med 

platsbesök och intervjuer med stöd av vetenskaplig expertis
3. Ledningsorganen och dess struktur, funktion och stöd till universitetssjukvården, 

verksamhetsbeskrivning och intervjuer.



Utvärdering av universitetssjukvården
• Krav som ska vara uppfyllda gällande klinisk forskning:

• Plan för utveckling student till docent (stöd/incitatmentsstruktur)
• Minst en kliniskt verksam erfaren forskarhandledare
• Minst en kliniskt verksam aktiv doktorand
• Vid USVE har minst en halvtid/disputation genomförts senaste 4 åren
• USVE samverkar  vid planering och genomförande av kliniska studier med t ex andra regioner, 

universitet, patientorganisation m fl.
• Kliniskt verksamma vid USVE bedriver eller deltar i studier inom klinisk Forskning
• USVE har en kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar
• Personal vid USVE deltar kontinuerligt i vetenskapliga möten/konferenser med egna 

presentationer
• Minst en forskare vid UVSE har ett anslag beviljat i nationell eller internationell konkurrens
• Kliniskt verksamma vid USVE har tillgång till relevant stöd för att bedriva forskning



Utvärdering av universitetssjukvården
• Krav som ska vara uppfyllda gällande utveckling av hälso- och sjukvården:

• USVE ska kunna visa hur personalen använder kunskapsstöd
• USVE personal ska delta i framtagande/uppdatering av kunskapsstöd
• USVE förmedlar resultatet av sin verksamhet och utvecklingsarbete i skriftlig årsrapport
• USVE använder data från kvalitetsregister för utvärdering och utveckling av verksamheten
• USVE använder mätningar av patienters upplevelse för utveckling av verksamheten
• USVE samverkar med patienter och närstående (organisationer) i 

utvärderings/utvecklingsarbete
• USVE har en skriftlig strategi/rutin för innovationer som kommer ut 

forsknings/utvecklingsarbete
• USVE har en rutin för att följa upp den kliniskt verksamma personalens individuella 

fortbildnings- och vidareutbildningsplaner



Utvärdering av universitetssjukvården
• Krav som ska vara uppfyllda gällande läkarutbildning:

• USVE erbjuder VFU eller annan utbildningsinsats
• USVE personal har erforderlig pedagogisk handledarutbildning
• Läkarstudenter har en namngiven handledare vid VFU
• Personal som handleder läkarstudenter följer givna instruktioner
• Utbildningens lärandemål är kända av personal som handleder studenter
• USVE kan visa hur kursutvärderingar används i förbättringsarbete
• Vid USVE används en känd skriftlig rutin för studenter som inte uppfyller målen
• USVE tillhandahåller lokaler och utrustning som möjliggör VFU för läkarstudenter



Särskilt kommer följande verksamheter att 
granskas denna gång

• Primärvård och allmänmedicin
• Barn- och ungdomspsykiatri
• Neurologi
• Ortopedi
• Akutsjukvård



Så arbetar vi med utvärderingen i Uppsala

Projektorganisation

Styrgrupp
Andreas Scheutz - RU

Peter Stålberg - AS
Lena Ring - NVH

Eva Tiensuu Janson - UU MedFarm

Projektledare
Anna Liljestam-Hurtig

Kontaktpersoner för fördjupningsområdena
Akutsjukvård och internmedicin – Lars Lind

Primärvård/Allmänmedicin – Svante Wallmark
BUP – Anneli Blom

Neurologi – Per Enblad
Ortopedi – Nils Hailer



Övergripande tidplan
Genomföra enkätundersökning jan-jun 2022

Genomföra fördjupad granskning inom beslutade områden maj-nov 2022

Platsbesök och intervjuer fördjupad granskning sep-dec 2022

Planera och genomföra uppföljande möten med ledningsorgan nov-jan 2022

Regionala seminarier om preliminära resultat aug-nov 2022

Bedömningsseminarium med expertpanel dec 2022 



Frågor



Kontakt
Projektgrupp 

• krister.halldin@uu.se (Uppsala universitet, projektledare)
• anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se (Region Uppsala, Utv. av Universitetssjukvården)

Sammankallande i arbetsgrupperna
1. martin.wahlén@uu.se 
2. pernilla.asenlof@neuro.uu.se
3. karin.nilsson@igp.uu.se


