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LEDIGKUNGÖRELSE – 

DOKTORANDANSLAG 

 

Regionalt forskningsstöd för år 2019 avseende doktorandanslag 

 

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra 

sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2019. 
 

Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk 

patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk 

patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på 

patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att 

tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företags-

finansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning. 

 

Behörig att söka är anställd som är kliniskt aktiv inom: 

 Landstinget Blekinge 

 Region Kronoberg 

 Region Halland (södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte 

 kommuner) 

 Region Skåne 

 Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från 

  landstingen ovan 

 

Avhandlingsarbete som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte 

aktuella för detta anslag, inte heller projekt som omfattar ren verksamhets- och 

kvalitetsuppföljning. 
 

Etiktillstånd förutsätts för arbete som utförs under tilldelningsåret. Diarienumret 

ska skrivas in i ansökan. Det ankommer på den sökande och den sökandes 

handledare att följa de regler som finns för etisk granskning samt att följa 

reglerna i personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen (PuL/GDPR) och andra 

tillämpliga lagar och förordningar. För varje delarbete anges vilket 

etikgodkännande (med diarie-nr) som täcker respektive delarbete. Skulle 

etikprövningslagen inte vara tillämplig på ett delarbete ska detta motiveras. 

 

Endast en ansökan får lämnas per sökande. Anslaget kan inte kombineras med 

ett ST-forskningsblock inom ALF. 
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Om det förekommer två snarlika ansökningar, som utgår från samma 

huvudprojekt, ska det tydligt framgå vilken doktorand som gör vad i 

avhandlingsarbetet. 
 

Ansökan ska vara komplett, väl strukturerad, skriven på svenska och vara 

begriplig för en ickespecialist inom forskningsområdet. Forskningsprogrammet 

får däremot skrivas på antingen svenska eller engelska. Även eventuell 

projektrapport ska vara skriven på svenska. 
 

Den behöriga sökanden ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola. 

Genomförd halvtidskontroll i avhandlingsarbetet eller på annat sätt 

dokumenterad progress bedöms meriterande. 
 

Ekonomi 

Det är viktigt att samråda med verksamhetschef och klinikekonom både inför 

ansökan och i samband med eventuell tilldelning av sökt anslag. 
 

Aktuella medel vid tilldelning 

 Lönekostnadsersättning 

 Driftkostnadsersättning 

 

Lönekostnadsersättning 

Tilldelat anslag utges i form av lön för att möjliggöra för doktoranden att ägna 

sig åt sitt avhandlingsarbete under arbetstid. Efter vetenskaplig bedömning och 

rangordning kommer anslag att delas ut med 180 000 kronor för helår. Om 

disputation planeras inom första kvartalet år 2019 kommer anslaget att 

reduceras. 
 

Tilldelat doktorandanslag är ettårigt och avser år 2019. Anslag som inte 

förbrukats 2019-12-31 kan inte balanseras över till nästkommande år utan blir 

förverkade. 
 

Driftkostnadsersättning för sökande anställda inom Region Skåne (se bilaga) 

Den klinik eller motsvarande där doktorand som tilldelas anslag är anställd, 

kommer att erhålla av Region Skåne finansierade FoU-medel att användas till 

drift för avhandlingsarbetet enligt uppskattat behov som beskrivs i ansökan. 

Ersättningen utgår dock maximalt med samma belopp som tilldelats 

avhandlingsarbetet i form av lönekostnadsersättning. Ersättningen ska användas 

för driftskostnader som uppkommer i anslutning till avhandlingsarbetet och 

finansierar således verksamhetens/klinikens/enhetens ”värdskap” för aktuellt 

avhandlingsarbete. 
 

Uppföljning 

Ekonomisk redovisning av hur tilldelade forskningsmedel inklusive eventuella 

driftmedel har använts kommer att begäras av berörd verksamhetschef i samband 

med årsredovisning. 
 

Tilldelningsbeslut, som erhålls via e-post, ska ovillkorligen vidarebefordras till 

verksamhetschef och klinikekonom. 
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Prioriteringsprinciper 

Inkomna ansökningar bedöms på vetenskapliga grunder och med hänsyn till 

projektens patientnytta. Stor vikt läggs vid att avhandlingsarbetet är anpassat till 

doktorandutbildningens tidsplan. Ansökningarna rangordnas i enlighet med 

prioriteringsgruppens bedömningar. 
 

Projektet poängsätts med hänsyn till fyra bedömningskriterier: 

1. Frågeställning och vetenskaplig konkurrenskraft 0-7 poäng 

2. Material och metoder 0-7 poäng 

3. Genomförbarhet 0-7 poäng 

4. Klinisk relevans (viktas 2,0)                             0-14 poäng 

Poängsumman kan maximalt uppgå till 35. 

 

Under punkt 1 ska avhandlingsarbetets frågeställning, grad av nytänkande och 

möjlighet att bidra med ny och viktig kunskap bedömas. 

 

Under punkt 2 bedöms möjligheterna att med beskrivna material och metoder 

besvara avhandlingsarbetets frågeställningar samt relevansen av de statistiska 

metoder som ska användas. Ett avhandlingsarbete ska vara uppbyggt så att 

resultaten i relevanta fall kan appliceras på både kvinnor och män. Under denna 

punkt beaktas också frågan om etikprövning. 

 

Under punkt 3 ska doktorandens och handledarnas dokumenterade erfarenhet 

och skicklighet, tidigare prestationer, preliminära resultat, tillgängliga resurser 

samt tidplanen för avhandlingsarbetet bedömas. Genomförd halvtidskontroll i 

avhandlingsarbetet eller på annat sätt dokumenterad progress bedöms 

meriterande.   

 

Under punkt 4 ska forskningens relevans ur ett brett folkhälso- och 

sjukvårdsperspektiv bedömas.  

 

A. Patientnytta och plan för implementering: Med patientnytta menas resultat 

av forskning som kan leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling, 

ökat välbefinnande för människor och/eller optimering av samhällets resurser. 

Ju mer tillämpbara forskningens förväntade resultat är och ju tydligare och mer 

konkret processen för överföring av vetenskapliga rön till klinisk praxis är 

beskriven, desto mer prioriteras projektet. Det bör framgå av projektets 

utformning hur erhållna resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården 

och om det går att dra slutsatser som är applicerbara på en bredare 

patientpopulation, inkluderande angränsande områden/sjukdomar, än den i 

projektet ingående patientgruppen. Här vägs också eventuella hälsoekonomiska 

aspekter in i bedömningen. 
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B. Samverkan  
Det är särskilt meriterande om det vetenskapliga värdet i projektet förstärks 

genom samverkan mellan universitetssjukvårdsenhet och andra enheter eller 

genom att vara ett samverkansprojekt mellan vårdnivåer och yrkeskategorier. 

 

Poängsättningen under punkt 4 är en samlad bedömning av faktorerna A-B.  

 

Prioriteringsgrupp 

En av Region Skåne utsedd prioriteringsgrupp kommer att svara för 

bedömningen av inkomna ansökningar. I gruppen ingår följande personer: 

 

Anders Håkansson ordförande, psykiatri, Beroendecentrum Malmö 

Tommy Andersson experimentell patologi, Region Skåne 

Rickard Ekesbo allmänmedicin, Region Skåne 

Pia Lundqvist vårdvetenskap, Region Skåne 

Stefan Lönn  epidemiologi, Region Halland  

Erik Nordenström kirurgi, Region Skåne 

Björn Ohlsson kirurgi, Landstinget Blekinge 

Birger Pålsson kirurgi, Region Kronoberg 

Klas Sjöberg gastroenterologi och internmedicin, Region Skåne 

  

Partiskhet eller risk för partiskhet vid bedömning 
Ledamot av prioriteringsgruppen som har eller de senaste fem åren haft 

forskningssamarbete med en sökande, eller som innehar eller de senaste fem 

åren haft chefsbefattning i förhållande till den sökande (t.ex. verksamhetschef 

och avdelningschef) deltar inte i bedömningen av dennes ansökan. Samma gäller 

vid så kallat delikatessjäv (t.ex. släkt, närstående eller vän). 

 

Projektrapport och uppföljning 
För doktorandprojekt som får tilldelning för år 2019 ska projektrapport avlämnas 

i anslutning till ny ansökan för år 2021. 

 

Projektrapporten består av en vetenskaplig del och en resursuppföljning. Den 

vetenskapliga delen av rapporten ska vara på svenska och språkligt anpassad för 

publicering i en databas öppen för kollegor och allmänhet. Om du fick 

doktorandanslag för år 2017 eller projektanslag för år 2016 och/eller 2017, ska 

projektrapport bifogas ansökan oavsett om det nu sökta projektet är ett 

fortsättningsprojekt eller ett nytt projekt. 

 

Ansökan ska vara registrerad senast 2018-06-04, kl. 24.00. 

 

Blankett 1 med sökandes, handledares och verksamhetschefs underskrift samt 

registreringsbevis till fakultet ska vara Södra Regionvårdsnämnden tillhanda 

senast 2018-06-07. När blanketten har kommit till enheten går din ansökan 

vidare till bedömning. 
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Anvisningar för registrering och ansökning i webbaserat system 

Gå in på www.skane.se/fou och klicka dig vidare till ansökningssystemet eller 

gå direkt till www.researchweb.org/is/ssvr. 

 

Personkort för både sökande och handledare måste registreras! 
För att ansökan ska kunna göras måste både sökande och handledare registrera 

ett personkort som innehåller CV och publikationer. Detta görs före ifyllande av 

ansökningsformulär. Det som värderas i personkortet är det som finns vid sista 

ansökningsdatum. Om personkort och CV saknas går ansökan inte vidare till 

bedömning. Vid problem med publikationslistan, kontakta 

margaretha.i.nilsson@skane.se.  

 

Mentorgrupp 
En mentorgrupp finns för att vid behov ge sökande råd och stöd av allmän 

karaktär vid skrivandet av ansökan.  

 

I gruppen ingår följande personer:    

 Erik Berntorp, koagulations- och blödningsrubbningar, erik.berntorp@med.lu.se 

 Björn Dahlbäck, klinisk kemi, bjorn.dahlback@med.lu.se  

Bengt Jeppsson, kirurgi, bengt.jeppsson@med.lu.se   

Ingalill Rahm Hallberg, vårdvetenskap, ingalill.rahm_hallberg@rektor.lu.se  

 

Observera att all kommunikation med sökanden kring ansökningsprocessen 

sker via den e-postadress som sökanden anger i personkortet. 

 

Frågor kan riktas till region.forskning@skane.se eller till nedanstående personer: 

 

Anders Håkansson, frågor kring prioriteringen, anders_c.hakansson@med.lu.se  

Margaretha Nilsson, frågor kring ansökningsförfarandet 046-17 64 51, 

margaretha.i.nilsson@skane.se  

 

Hannie Lundgren 040-675 31 13, hannie.lundgren@skane.se  

 

Hannie Lundgren 

Forskningschef 

 
Länkar 

Ansökningssystem www.researchweb.org/is/ssvr  

Enheten för forskning och utveckling www.skane.se/fou 

Enheten för forskning och utveckling, 

information om rutiner kring hantering och 

tilldelning 

www.skane.se/fou/regionaltforskningsstod 

Södra Regionvårdsnämnden sodrasjukvardsregionen.se 

 

Regionala etikprövningsnämnden www.epn.se/lund/om-naemnden/ 
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