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Utlysning ALF-medel projektstöd 2019
Öppen för aktiv disputerad forskare som ännu ej har nått docentnivå eller
erhållit docentur vid Örebro universitet under de senaste två åren.
Inom ramen för ALF-avtalet mellan Örebro universitet och Region Örebro län utlyses nu projektstöd
om högst 500 000 kr 2019 för klinisk forskning eller translationell forskning med hög klinisk relevans.
Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som
har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa.
Huvudsökande ska vara aktiv disputerad forskare som ännu ej har nått docentnivå eller erhållit
docentur vid Örebro universitet under de senaste två åren. Forskare från alla yrkeskategorier är
välkomna att söka. Huvudsökande ska vara tillsvidareanställd inom Region Örebro län, eller vid
vårdenhet som har vårdavtal med Region Örebro län. Huvudsökande ska ha en formell anknytning till
Örebro universitet som adjungerad eller affilierad forskare för att kunna ta medlen i anspråk. Även
medarbetare med en förenad anställning vid Örebro universitet är behöriga att söka. Huvudsökande
ska ha klinisk tjänstgöring om minst 25 %.
Sökbara kostnader är alla kostnadsslag förutom egen och medsökandes löner, doktorandlöner samt
konsultarvoden. Samtliga kostnader måste upparbetas inom Region Örebro län eller vid
verksamheter som har vårdavtal med Region Örebro län. Medlen är tillgängliga under 2019 och kan
inte sparas över årsskiftet. Kostnader för löner och material belastar ALF-kontot direkt och
administration av medlen sker via ALF-kansliet. Inga medel kan internfaktureras eller betalas ut till
klinik eller andra forskningskonton.
Ansökan kan skrivas antingen på svenska eller engelska. Redovisning av sökta externa medel ses som
ett positivt bedömningskriterium.
Ansökan sker i Researchweb och fullständigt i fyllt CV för huvudsökande och medsökande krävs för
att ansökan ska behandlas. Tillämpliga tillstånd för forskningsprojektet ska vara beviljade vid
ansökningstillfället. Huvudsökande ska också registrera projektet i Region Örebro läns
projektdatabas.

Följande rubriker ska finnas i forskningsplanen och kan bifogas ansökan eller
fyllas i direkt i ansökningsformuläret.
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.
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.
Bedömningskritrier
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 poängsätts ej med är ett positivt bedömningskriterium
Vetenskaplig aktivitet under de senaste fyra åren
Anslag sökta från externa bidragsgivare.
Varje ansökan får en föredragande granskare samt en vice föredragande granskare ut
bedömningsgruppen. Ansökningarna kan skickas till ytterligare granskare vid behov.

