Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med
Örebro universitet
Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram
för att stödja utvecklingen av klinisk forskning och universitetssjukvård. En förutsättning för att
beviljas ett ALF-förordnande är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning1.

Universitetsöverläkare/specialistläkare
Förordnande:
Årliga utlysningar om 18 månader 40 % forskningstid inklusive ett utbildningsuppdrag i en basgrupp
eller motsvarande tidsåtgång per termin inom läkarutbildningen. Ingen forskningstid utgår juni-aug.
Inom ramen för förordnandet kan också ledningsuppdrag inom universitetssjukvårdsenheter bli
aktuellt.
Förordnadet kan komma att ske i form av adjungering som lektor till Örebro universitet.
Behörig att söka:
Docent vid Örebro universitet och överläkare/specialistläkare anställd inom Region Örebro län eller
landstinget i Värmland eller landstinget Dalarna med pågående forskningsaktivitet.
Ansökan:
Fullständig forskningsplan. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig information i ansökan, endast
hänvisning till tidigare ansökningar godtas ej.
Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.

1

Klinisk forskning definieras, enligt det nationella ALF-avtalet, som forskning som förutsätter vårdens
strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till
ökad ohälsa. Translationell forskning innebär att hälso- eller sjukdomsproblem som identifieras i klinisk
verksamhet får ligga till grund för laboratoriebaserade studier. Målet är att resultaten ska kunna återföras till
hälso- och sjukvården i form av förbättrad prevention, diagnostik eller behandling.
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Postdoc-program läkare
Förordnande:
Utlysningar varje halvår om 18 månader 50 % forskningstid inklusive ett utbildningsuppdrag i en
basgrupp eller motsvarande tidsåtgång per termin inom läkarutbildningen. Ingen forskningstid utgår
juni-aug. Förordnanden kan förlängas upp till maximalt 36 månader. Förordnadet avslutas vid
årsskiftet efter uppnådd docentur.
Behörig att söka:
Disputerad läkare anställd inom Region Örebro län eller landstinget i Värmland eller landstinget
Dalarna med affiliering till Örebro universitet. Disputation ska ha skett inom de senaste 7 åren, med
hänsyn tagen till avräkningsbar tid enligt Vetenskapsrådets riktlinjer2. Vid förlängning av postdocförordande gäller det datum då originalansökan slutfördes.
Disputation ska vara genomförd innan start av förordnande.
Påbörjad forskningsaktivitet efter disputation.
Ansökan:
Fullständig forskningsplan samt specificerad egen roll i pågående forskning samt plan för att uppnå
docentur. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig information i ansökan, endast hänvisning till
tidigare ansökningar godtas ej.
Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.

Postdoc-program annan klinisk personal
Förordnande:
Utlysningar varje halvår om 18 månader 50 % forskning inklusive ett utbildningsuppdrag i en
basgrupp eller motsvarande tidsåtgång per termin inom läkarutbildningen. Ingen forskningstid utgår
juni-aug. Förordnanden kan förlängas upp till maximalt 36 månader. Förordnadet avslutas vid
årsskiftet efter uppnådd docentur.
Behörig att söka:
Disputerad klinisk personal anställd inom Region Örebro län med affiliering till Örebro universitet.
Disputation ska ha skett inom de senaste 7 åren, med hänsyn tagen till avräkningsbar tid enligt
Vetenskapsrådets riktlinjer1. Vid förlängning av postdoc-förordande gäller det datum då
originalansökan slutfördes. Disputation ska vara genomförd innan start av förordnande.
Påbörjad forskningsaktivitet efter disputation

2

Vetenskapsrådets godkända anledningar är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, sjukdom (egen eller vård av nära anhörig),
allmäntjänstgöring (AT), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier
(de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).
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Ansökan:
Fullständig forskningsplan samt specificerad egen roll i pågående forskning samt plan för att uppnå
docentur. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig information i ansökan, endast hänvisning till
tidigare ansökningar godtas ej.
Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.

Läkare med kliniska doktorandprojekt som passerat halvtid
Förordande:
Utlysning halvårsvis om 18 månader 50 % forskningstid inklusive ett utbildningsuppdrag i en
basgrupp eller motsvarande tidsåtgång per termin inom läkarutbildningen. Ingen forskningstid utgår
juni-aug. Vid uppnådd disputation omvandlas kvarvarande tid till postdoc-tid fram till närmaste
halvårskifte.
Behörig att söka:
Läkare anställd inom Region Örebro län eller landstinget i Värmland eller landstinget Dalarna.
Doktorandregistrerad vid Örebro universitet som uppnått halvtidskontroll vid start av förordnandet.
Ansökan:
Forskningsplan enligt mall för doktorandregistreringen, vid behov uppdaterad individuell studieplan
(ISP) enligt mall från universitetet.
Skriftligt utlåtande från genomfört halvtidsseminarium.
Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.

ST-forskare upp till halvtid
Förordande:
Utlysning årligen om 9 månader 50 % forskningstid inklusive ett utbildningsuppdrag i en basgrupp
eller motsvarande tidsåtgång per termin inom läkarutbildningen. Ingen forskningstid utgår juni-aug.
Behörig att söka:
ST-läkare anställd inom Region Örebro län. Enligt särskild överenskommelse kan även behöriga från
Landstinget i Värmland och Dalarna söka.
Doktorandregistrering till Örebro universitet genomförs senast 6 månader efter påbörjat
forskningsförordnande.
Ansökan:
Huvudhandledare ansöker.
Forskningsplan enligt mall för doktorandregistreringen, vid behov uppdaterad individuell studieplan
(ISP) enligt mall från universitetet.
Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.
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Bilaga
Ansökningshandlingar och bedömningskriterier för postdoc-program samt
universitetsöverläkare/specialist
Följande innehåll ska finnas i ansökan.
Syfte och mål - Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller
motsvarande.
Områdesöversikt - Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom
forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
Projektbeskrivning - Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver teori, metod, tidplan och
genomförande.
Projektorganisation - Beskriv och förtydliga din egen och eventuella medverkande forskares roller i
projektet (här kan du även beskriva eventuella ytterligare forskare som inte uppgetts som
medverkande i formuläret).
Preliminära resultat - Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet. Om
preliminära resultat inte finns, ange detta.
Klinisk relevans - Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet och praktisk klinisk
utveckling.
Samverkan - Beskriv ev regional samverkan samt samverkan med omgivande samhället
(allmänheten, patienter, beslutsfattare, företag, kommun eller andra organisationer) samt
möjligheter till innovation.
Externa finansiärer - Ange sökta bidrag från externa finansiärer.
Pedagogisk aktivitet - Ange dina pedagogiska uppdrag samt eventuella högskolepedagogiska
utbildningar.
Handledning - Pågående och genomförda handledarskap för doktorander eller andra
handledaruppdrag.
Forskningsplan ska bifogas ansökan
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Bedömningskriterier
1. Bedömning av forskningen som klinisk (se definition i nationellt ALF-avtal). Om ansökan
bedöms vara klinisk går den vidare för ytterligare bedömning
Ja/Nej
2. Vetenskaplig kvalitet: Frågeställningens relevans
? Ansökan ej bedömd
1p Mycket låg/låg kvalitet
2p Godkänd kvalitet
3p Hög kvalitet
4p Mycket hög kvalitet
3. Vetenskaplig kvalitet: Metodik
? Ansökan ej bedömd
1p Mycket låg/låg kvalitet
2p Godkänd kvalitet
3p Hög kvalitet
4p Mycket hög kvalitet
4. Vetenskaplig kvalitet: Genomförbarhet
? Ansökan ej bedömd
1p Mycket låg/låg kvalitet
2p Godkänd kvalitet
3p Hög kvalitet
4p Mycket hög kvalitet

Nedanstående kriterier bedöms men poängsätts ej

1. Bedömning av regional samverkan med Landstinget i Värmland och/eller Landstinget Dalarna
2. Pedagogiska uppdrag
3. Högskolepedagogisk utbildning
4. Aktiv forskningshandledning av doktorander samt andra handledningsuppdrag
5. Anslag sökta från externa bidragsgivare.
6. Vetenskaplig progress vid fortsättningsansökningar

Varje ansökan får en föredragande granskare samt en vice föredragande granskare ur
bedömningsgruppen. Ansökningarna kan skickas till ytterligare granskare vid behov.
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