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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Forskningsbokslut för 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Under rådande pandemi där forskning i många fall har fått stå på paus är det
positivt med fortsatt utveckling av forskningskompetensen i Region Norrbotten. Regionens akademiska miljö är en viktig del för utvecklingen av hälsooch sjukvården och för att säkerställa av vi erbjuder en god läkarutbildning
samt verksamhetsförlagd utbildning. Regionen tar ett långsiktigt ansvar för
möjligheterna till forskning inom Region Norrbotten.

Sammanfattning
Forskning och utbildning är en del av regionens tredelade uppdrag. Forskningsbokslutet sammanställer den kliniska forskningen inom regionen och
utvärderar årets resultat av de forskningsaktiviteter som genomförts, tillgängliga resurser och den vetenskapliga produktionen.

Ärendet
Den akademiska kompetensen i regionen har ökat under året. Antalet forskarstuderande och forskarutbildade medarbetare är fler än föregående år.
Under året har tre medarbetare disputerat och en medarbetare meriterat sig
till docent och en till professor. Antalet vetenskapliga publikationer under
2020 var 94 stycken, vilket är en större vetenskaplig produktion än föregående år. Antalet ansökningar om interna forskningsmedel var 58 stycken,
vilket var likvärdigt med antalet under 2019. Totalt beviljades ansökningar
för motsvarande 9 900 tkr varav 890 tkr utgjordes av prestationsbaserade
anslaget Basenhets-ALF (statliga läkarutbildningsavtalet). Totalt sökbara
medel minskade inför 2020 till följd av dels minskade anslag för forskning
inom Region Norrbotten samt dels lägre tilldelning av Basenhets-ALF. På
grund av covid-19-pandemins inverkan på sjukvården och möjligheten till att
bedriva forskning nyttjades totalt under året 5 800 tkr av de beviljade medlen
(58%).
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Av de 58 som sökte om interna forskningsmedel var 22 män och 36 kvinnor.
Totalt beviljades 51 personer ekonomiskt forskningsstöd för 2020, varav 19
män och 32 kvinnor. Den akademiska kompetensen i regionen visade att
hälften av de forskarstuderande var män och hälften kvinnor (19 män/19
kvinnor). Av de forskarutbildade var 39 män och 44 kvinnor under 2020. Av
regionens åtta docenter är tre män och fem kvinnor, och av de fem professorerna är två män och tre kvinnor. Uppföljning av jämställdheten i det årliga
forskningsbokslutet är ett led för att ge jämställda villkor för regionens medarbetare att bedriva forskning. Jämställdhetsperspektivet beaktas även i
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sammansättningen av det Vetenskapliga rådet som bedömer och granskar
forskningsansökningarna.
Bilagor:
Forskningsbokslut 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
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