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Utlysning av ALF-medel för PET/CT-
undersökningar i forskning

Inledning
Under 2010 gjorde Västerbottens läns landsting en strategisk investering i en avancerad 
PET/CT-scanner, PositronEmissionsTomografi/Computed Tomography (datortomografi) 
med vilken man samtidigt kan göra en funktionell och strukturell avbildning av hela kroppen. 
Till faciliteten hör också cyklotron, radio-kemilaboratorium och kvalitets-
kontrollaboratorium.

För att förbättra möjligheterna att effektivt nyttja imaging-faciliteten till klinisk forskning 
utlyser ALF-kommittén centrala ALF-medel för finansiering av PET/CT- undersökningar
motsvarande upp till 1,5 miljoner kronor.

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser 
och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa 
(Nationella ALF-avtalet 7§).

Forskningsmedlen ska stödja:

 klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och 
sjukvården, och/eller

 högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Med kliniskt inriktad forskning avses forskning som direkt syftar till hälsofrämjande och 
sjukdomspreventiva insatser, förbättrad diagnostik, och/eller framgångsrik behandling och 
vård. Sådan forskning bedrivs tillsammans med hälso- och sjukvården, och kan med fördel 
innehålla translationella moment, dvs. forskning med syfte att använda 
prekliniska/experimentella forskningsresultat för klinisk patientnytta. Det innebär inte att 
translationella projekt ska prioriteras framför kliniskt patientnära projekt, men att ett kliniskt 
inriktat forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet kan stärkas ytterligare i konkurrens 
med likvärdigt projekt av att det innehåller translationella moment och samarbeten.
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Vem kan söka?

 Projektet uppfyller ovanstående krav på vad ALF-medlen är avsedda för

 Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara projektledare för det sökta 
projektet

 Huvudsökanden ska vid ansökningstidens utgång antingen:

(A) inneha en tillsvidareanställning inom landsting1 i Norra sjukvårdsregionen på 
minst 50 procent av heltid vid akademisk sjukvårdsenhet eller 
universitetssjukvårdsenhet (fastställd av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse)

eller

(B) inneha en tillsvidareanställning2 som lärare3 vid Umeå universitets medicinska
fakultet på minst 50 procent av heltid där anställningen i någon form har klinisk
koppling som innebär tjänstgöring vid akademisk sjukvårdsenhet eller
universitetssjukvårdsenhet (fastställd av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse) med 
omfattning om i genomsnitt minst 6,5 timme/vecka.

 Huvudsökande med pågående AT (allmäntjänstgöring för läkare) inom något av Norra 
sjukvårdsregionens fyra landsting är behörig att söka trots ovanstående krav på 
tillsvidareanställning.

 För att under anslagsperioden fortsätta uppbära beviljade medel krävs anställning 
(dock ej nödvändigtvis tillsvidareanställning) på minst 50 procent4 enligt ovan. 
Tilldelning av medel upphör om detta inte längre uppfylls.

 För att huvudsökande som uppnår 67 års ålder under anslagsperioden skall vara 
behörig gäller att den sökande skall lämna en tydlig beskrivning av successionen inom 
forskningsprojektet. Denna beskrivning kommer att särskilt beaktas i 
granskningsprocessen.

 Huvudsökande ska vara verksam i forskning med anknytning till medicinska 
fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes
forskning är placerad vid medicinska fakulteten Umeå universitet.

 Endast en ansökan per huvudsökande kommer att behandlas 

                                                          
1 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig.
2 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig.
3 Enligt definition i Umeå universitets anställningsordning.
4 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig.
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Trots det som står ovan, gäller att disputerade som är tillsvidareanställda vid landsting i 
Norra sjukvårdsregionen på minst 50 procent av heltid5, eller tillsvidareanställda 
disputerade universitetslärare på minst 50 procent av heltid6 vid Umeå universitets 
medicinska fakultet med minst 6,5 timme/vecka klinisk koppling, vid basenhet som inte
är akademisk sjukvårdsenhet eller universitetssjukvårdsenhet kan söka ALF-medel via 
annan basenhet som är akademisk sjukvårdsenhet/universitetssjukvårdsenhet efter 
ansökan om anknytning därtill. 

Sådan ansökan om forskningsanknytning måste godkännas av mottagande 
verksamhetschef och FoU-ansvarig vid den aktuella akademiska sjukvårdsenheten
/universitetssjukvårdsenheten. Ansökan om sådan anknytning görs av den sökande 
forskarens verksamhetschef. Anknytningen förutsätter vidare att forskningen är 
anknuten till den akademiska sjukvårdsenhetens/universitetssjukvårdsenhetens 
motsvarande universitetsenhet (inkluderar att vetenskapliga publikationer affilieras till 
universitetsenheten). Ingen forskare kan vara anknuten till fler än en akademisk 
sjukvårdsenhet/universitetssjukvårdsenhet.

Medsökande till ansökan om ALF-medel är den/de disputerade forskare som är mest 
relevant/-a för den föreslagna forskningens genomförande. Även disputerad lärare vid 
medicinska fakulteten, Umeå universitet, utan anställning med klinisk koppling kan vara 
medsökande i projektet. Translationella samarbeten av detta slag uppmuntras.

Vad som ovan skrivs om akademisk sjukvårdsenhet och universitetssjukvårdsenhet, gäller 
även akademisk tandvårdsenhet fastställd av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse.

Med landsting ovan avses även i förekommande fall landsting som ombildats till region

Tillstånd från regionala etikprövningsnämnden och strålskyddskommitté
De kliniska forskningsprojekt som senast vid ansökningsdagen har ansökt om tillstånd från 
regionala etikprövningsnämnden (EPN) och från strålskyddskommittén kan ansöka om medel
för finansiering av PET/CT- undersökningar. Tilldelade medel kan endast nyttjas under 2018 
och utdelas endast efter godkännande från EPN och strålskyddskommitté. 

                                                          
5 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig.
6 Här förutsätts aktiv tjänstgöring, dvs. person tjänstledig från sådan anställning är inte behörig.
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Bedömning av ansökan
Den vetenskapliga bedömningen av projektet görs i relation till angivna kriterier; klinisk 
forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården 
och/eller högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans.
Dessutom görs en bedömning avseende teknisk möjlighet att genomföra projektet t.ex. 
tillgång till PET-tracer eller särskild utrustning. 

Följande PET-tracers är tillgängliga:
11C-ACE, 11C-RAC, 11C-SCH, 11C-DED, 18F-FDG, 18F-NAF, 18F-FE-PE2I, 18F-FTHA,
18F-FHBG, 18F-FLT, 18F-FLUTE, 15O-VAT, 68Ga-DOTATOC, 68Ga-PSMA.

Användning av ALF-medel för klinisk forskning
ALF-medlen är avsedda för klinisk forskning med befintliga tracers. För projekt med nya 
tracers krävs att ny produktion sätts upp vilket normalt tar 6-9 månader inkl. ansökan om 
klinisk prövning till Läkemedelsverket. För sådana projekt tillkommer upparbetningskostnad 
vilka inte ingår i undersökningskostnaden.

Hur du söker
Ansökan sker i ansökningssystemet Researchweb, http://www.researchweb.org/is/vll

Huvudsökande ska kontakta Bild- och Funktionsmedicin vid Norrlands universitetssjukhus,
innan ansökan lämnas in för att säkerställa att projektet är lokalt genomförbart. 

Ansökan om finansiering av PET/CT- undersökningar ska innehålla:
 en forskningsplan (laddas upp som pdf-bilaga)
 finansieringen av studien som helhet ska tydligt framgå, beskrivs i forskningsplanen.
 en bedömning av hur många undersökningar som planeras göras totalt under 2018

Ansökningssystemet Researchweb förutsätter att varje användare (t.ex. huvudsökande, 
medsökande) har ett s.k. personkort inkl. CV i systemet. Dessa personkort lagras i systemet 
och kan enkelt uppdateras (ändra direkt då nya uppgifter finns, t.ex. anställningsförhållande, 
publikationer). Var noga med att fylla i uppgifterna i ansökan och CV så komplett som 
möjligt eftersom de utgör underlag för sakkunnigbedömningen av din ansökan. Spara 
påbörjad ansökan kontinuerligt. Kontrollera att du angett rätt e-postadress eftersom 
information från systemet skickas via e-post.

Sista ansökningsdag är måndag den 20 november 2017  kl. 24.00.
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Dispositionstid
Tilldelade medel ska nyttjas under 2018. 

Beslut
Beslut om tilldelning fattas av ALF-kommittén 2017-12-08.

Kontakt
Professor Mikael Wiberg, ordf. ALF-kommittén, mikael.wiberg@vll.se
Professor Marie Bixo, vice ordf. ALF-kommittén, marie.bixo@umu.se
Forskningshandläggare Helén Simon, helen.simon@vll.se




