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Forskningsförordnande i samverkan mellan Region Örebro län och Örebro
universitet
Forskningstid för lektorer med legitimationsyrke och kliniska forskningsprojekt
Utlysning av 10 st forskningsförordande om 20 % i 24 månader fördelade under 2019-2020. Start av
förordnande 2019-01-01.
Behöriga att söka:
Lektorer anställda vid Institutionen för medicinska vetenskaper eller Institutionen för
hälsovetenskaper och med en grundprofession inom ett legitimationsyrke.
Ansökan:
Fullständig forskningsplan enligt rubriker nedan. Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.

Forskningstid för kliniska doktorander som ej passerat halvtid.
Utlysning av 10 st forskningsförordnade om 9 månader 50 % forskningstid under 2019 inklusive ett
undervisningsuppdrag i en basgrupp eller motsvarande inom läkarprogrammet. Ingen forskningstid
utgår juni-aug. Start av förordnande 2019-01-01.
Behörig att söka:
Medarbetare med tillsvidareanställning inom Region Örebro län och doktorandregistrerad vid
Institutionen för medicinska vetenskaper eller Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
vid ansökningstillfället.
Ansökan:
Fullständig forskningsplan enligt rubriker nedan. Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.
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Ansökningshandlingar och bedömningskriterier
Följande innehåll ska finnas i forskningsprogrammet och kan antingen bifogas eller fyllas i direkt i
formuläret
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 frågeställning, metod,
tidplan och genomförande. Hänvisning kan göras till bifogad forskningsplan förutsatt att denna är
komplett. Om ansökan gäller flera projekt ska projektbeskrivning anges för samtliga.
Om flera projekt anges, lämna en tydlig tidsplan och ange hur de ska genomföras.
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 respektive erhållna bidrag från externa finansiärer, alternativt bifoga
beslut.

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
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? Ansökan ej bedömd
1p Mycket låg/låg kvalitet
2p Godkänd kvalitet
3p Hög kvalitet
4p Mycket hög kvalitet
För av ansökan om forskningstid för lektorer bedöms nedanstående kriterier men poängsätts ej
1. Bedömning av projektet som relevant för utveckling av universitetssjukvård inom Region
Örebro län
2. Aktiv forskningshandledning av doktorander samt andra handledningsuppdrag
3. Anslag sökta från externa bidragsgivare.

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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