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Forskningsbokslut 2021 
Dnr 01595-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Forskningsbokslut för 2021.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Även år 2021 har präglats av pandemins effekter, men det är positivt att 

ovanligt många medarbetare disputerat under året. Att bygga och utveckla 

dem akademiska miljön är viktigt för regionens utbildningsuppdrag och ut-

vecklingen av hälso- och sjukvården. Därför satsar regionen långsiktigt för 

att skapa livskraftiga forskningsmiljöer som attraherar och utvecklar medar-

betarna.  

Sammanfattning 
Forskningsbokslutet beskriver forskningens förutsättningar och den på-

gående kliniska forskningen inom Region Norrbotten. I bokslutet redovisas 

bland annat tillgängliga ekonomiska medel för forskningsfinansiering, 

forskningsinfrastruktur, vetenskaplig produktion och forskningsaktiviteter.  

Ärendet 
Den akademiska kompetensen har minskat något sedan föregående år, trots 

att sex medarbetare disputerat under året. Detta förklaras främst av pensions-

avgångar och avslutade anställningar under året. Antalet professorer och 

docenter ligger dock på samma som föregående år. Även antalet vetenskap-

lig publikationer på 89 stycken är något färre än förra året. Inför 2021 års 

ansökningsomgång inkom 53 ansökningar, vilket är något färre jämfört med 

året innan. Främst var det färre nya doktorander som sökte forskningsmedel. 

Totalt beviljades ekonomiskt forskningsstöd för närmare 9 700 tkr varav 1 

125 tkr bestod av Basenhets-ALF. Totalt sökbara medel under 2021 ökade 

något jämfört med året innan, vilket beror på en högre tilldelning av det pre-

stationsbaserade anslaget Basenhets-ALF.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Av de 53 personer som sökte ekonomiskt forskningsstöd var 20 män och 33 

kvinnor. Av de 49 som beviljades forskningsstöd var 19 män och 30 kvin-

nor. Den akademiska kompetensen under året bestod av 29 forskarstu-

derande, varav 15 män och 14 kvinnor, och 77,5 forskarutbildade, varav 37 

män och 42 kvinnor. Sammansättningen av det Vetenskapliga rådet bestod 

under 2021 av 5 män och tre kvinnor.   

Bilagor: 

Forskningsbokslut 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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