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Sammanfattning
Region Västerbotten har sedan 1995 årligen avsatt särskilda medel för så kallad
spjutspetsforskning. Syftet är att säkra Västerbottens och Norra sjukvårdsregionens
tillgång till högspecialiserad vård, och välutbildade medarbetare på minst samma nivå
som i övriga landet. Medlen ska fördelas till högkvalitativa projekt, som efter en treårig
satsning kan utvecklas ytterligare för att bli, eller fortsätta vara nationellt och
internationellt konkurrenskraftiga. Region Västerbotten har under dessa 26 år
genomfört nio utlysningar som tilldelats 93 spjutspetsprojekt.
Det ligger i Region Västerbottens intresse att det finns särskilt starka och långsiktigt
framgångsrika och produktiva forskargrupper. För att åstadkomma detta avser
regionen att stödja de allra starkaste projekten, drivna av redan väletablerade forskare
med forskargrupper som klarar utbildning av framtidens forskningsledare och därmed
generationsväxlingar utan minskad vetenskaplig produktion, liksom starka och särskilt
innovativa projekt drivna av juniora forskare som har goda förutsättningar att etablera
självständiga och långsiktigt livskraftiga forskargrupper med god extern finansiering.
För att öka både möjligheter till rekrytering och säkra tillgång till kvalificerade
medarbetare med forsknings- och utbildningskompetens inom Region Västerbotten,
avsätter regionen forskningsmedel till spjutspetsprojekt för åren 2022-2024. Med
hänvisning till att både avsatta ekonomiska medel och antalet som tilldelas dessa, har
varit samma sedan den strategiska satsningen började för 26 år sedan, föreslås en
ökning vid denna utlysning.
Med anledning av den mycket stora konkurrensen om meriterade medarbetare med
efterfrågad kompetens, och ökade krav inom den högspecialiserade vården, föreslås
nedanstående satsning. Utlysningen föreslås ökas från 10 till 15 spjutspetsprojekt,
varav minst 5 projekt prioriteras speciellt inriktade för strategiska satsningar i syfte att
stärka konkurrenskraften för nationell högspecialiserad vård. Varje spjutspetsprojekt
föreslås få en ökad tilldelning från 870 000 kronor till 1 000 000 kronor per år. Detta
innebär att varje projekt får en ökad tilldelning från totalt 2 610 000 kronor till 3 000
000 kronor fördelat under treårsperioden.
När spjutspetssatsningen startade för 26 år sedan var det en relativt hög summa att
tilldelas, men med dagens ökade kostnader att bedriva kvalificerad klinisk forskning,
är nuvarande tilldelning förhållandevis låg. Projektmedel som tilldelas inom ALF, har
ökats till maximalt 1 miljon kronor per år för att bättre motsvara forskares behov av
finansiering för att bedriva klinisk forskning. Region Västerbotten avsätter en låg
summa till forskningsfinansiering, jämförelsevis med andra regioner som bedriver
universitetssjukvård i landet.
Koppling till lagrum. Landstingens och kommunernas engagemang i FoU är fastställt i
§ 26b Hälso- och sjukvårdslagen: ”Landstingen och kommunerna ska medverka vid
finansiering, planering och genomförande av klinisk forskningsarbete på hälso- och
sjukvårdens område samt av omfattning som behövs. Samverka med varandra samt
med berörda universitet och högskolor.”
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Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Utlysningen ökas från 10 till 15 spjutspetsprojekt, varav minst 5 projekt
prioriteras speciellt inriktade för strategiska satsningar i syfte att stärka
konkurrenskraften för nationell högspecialiserad vård.
Varje spjutspetsprojekt får en ökad tilldelning från 870 000 kronor till 1 000
000 kronor per år. Med hänvisning till att summan för spjutspetsforskning
varit densamma sedan 1995, görs en ökad strategisk satsning från 8,7 miljoner
kronor till 15 miljoner kronor per år. Finansiering av spjutspetsforskning görs i
budget till FoU-staben årligen, under treårsperioden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner den tionde utlysningen av Region
Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2022-2024.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Utlysningen ökas från 10 till 15 spjutspetsprojekt, varav minst 5 projekt
prioriteras speciellt inriktade för strategiska satsningar i syfte att stärka
konkurrenskraften för nationell högspecialiserad vård.
Varje spjutspetsprojekt får en ökad tilldelning från 870 000 kronor till 1 000
000 kronor per år. Med hänvisning till att summan för spjutspetsforskning
varit densamma sedan 1995, görs en ökad strategisk satsning från 8,7 miljoner
kronor till 15 miljoner kronor per år. Finansiering av spjutspetsforskning görs i
budget till FoU-staben årligen, under treårsperioden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner den tionde utlysningen av Region
Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2022-2024.
Beslutsunderlag

 Kopia av 3 - Statistik tilldelade Spjutspetsprojekt 1995-2021
 4 - Utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt
inriktad forskning 2019-2021
 2 - Utlysning spjutspetsmedel 2022-2024
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