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LEDIGKUNGÖRELSE
Forskningsanslag för år 2018
Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2018.
Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk
patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter,
försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig
tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och ökat välbefinnande.
Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk
forskning.
I första hand prioriteras studier rörande
• Barn och ungdom.
• Äldre, inklusive palliativ vård
Projekt som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte aktuella för detta anslag, inte heller
projekt som omfattar ren verksamhets- och kvalitetsuppföljning.
Förutsättningar för ansökan
Behöriga att söka är forskare som är kliniskt aktiva och anställda vid kliniker inom Region Skåne
eller privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från Region Skåne.
Stödet utgår till väl avgränsat projekt, inte för ett bredare forskningsprogram.
Ansökan ska vara komplett, väl strukturerad, skriven på svenska eller engelska
och vara begriplig för en ickespecialist inom forskningsområdet.
Ekonomi
Forskningsanslag beviljas i första hand till att bestrida kostnader för projektet i form av labprover,
utrustning, ansökan till etisk kommitté, statistikbearbetning etc.
Av anslaget får högst 50 % användas som lön.
Anslag kan beviljas för (högst 25 000 kr) för studieresa (dock ej kongressresa). Resplan samt
utgiftspecifikation skall bifogas
Tilldelat forskningsanslag utbetalas år 2018. Anslag som ej förbrukats vid utgången av år 2019
kan ej föras över till nästa år och blir förverkade.
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Uppföljning
En projektrapport som beskriver projektets progress och resultat samt en ekonomisk redovisning
av hur tilldelade forskningsmedel har använts ska redovisas före utgången av år 2019.
Prioriteringsprinciper
Inkomna ansökningar bedöms på vetenskapliga grunder och med hänsyn till projektens betydelse
för sjukvården. Ansökningarna kommer därefter att rangordnas i enlighet med Forskningsrådets
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.
Patientnytta (viktas 1,5) 0-10.5 poäng
Poängsumman kan sålunda maximalt uppgå till 31,5.
Under punkt 1 ska projektets 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 projektets
frågeställningar. Det ska även bedömas i vilken utsträckning sådana resurser finns tillgängliga för
projektets genomförande. Här ska också genusperspektivet beaktas. Ett projekt ska vara uppbyggt
så att resultaten i relevanta fall kan appliceras på både kvinnor och män. Det vill säga att
projektets design ska tillåta att det går att analysera och särredovisa resultaten utifrån ett
genusperspektiv. Under denna punkt beaktas också frågan om etikprövning.
Under punkt 3 ska forskargruppens/forskarens dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare
prestationer, preliminära resultat samt tillgängliga resurser bedömas. Aktuella publikationer inom
forskningsområdet tillmäts stor betydelse.
Under punkt 4 ska forskningens relevans ur ett brett folkhälso- och sjukvårdsperspektiv bedömas.
Med patientnytta menas resultat av forskning som kan leda till förbättrad diagnostik,
framgångsrik behandling och ökat välbefinnande för människor.
Viktiga faktorer vid bedömning av patientnytta (punkt 4) är:
A.
Plan för implementering av förväntade resultat: Ju mer tillämpbara forskningens
förväntade resultat är och ju tydligare och mer konkret tidplanen för överföring
av vetenskapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras
projektet.
B.

Klinisk förankring: Projektet premieras av att minst hälften av forskargruppens
medlemmar är kliniskt aktiva samt att projektet är väl integrerat i hälso- och
sjukvårdsorganisationens normala verksamhet.

C.

Generaliserbarhet av förväntade resultat: 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,
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D.

inkluderande angränsande områden/sjukdomar, än den i projektet ingående
patientgruppen. Här vägs också eventuella hälsoekonomiska aspekter in i
bedömningen.
Samverkan: Här beaktas särskilt om projektet utgör en samverkan mellan
universitetsklinik och andra enheter av hälso- och sjukvården, är ett
samverkansprojekt över klinikgränser, vårdnivåer eller mellan olika
yrkeskategorier inom Region Skåne.

Prioriteringsgrupp
Ansökningarna granskas av Forskningsfondens Forskningsråd, som lämnar förslag om utdelning
till Forskningsfondens styrelse. Denna beslutar därefter om fördelning av tillgängliga medel.
Såväl Styrelsen som Forskningsrådet kan vid behov till sig adjungera lämplig expertis.
Fondstyrelsen beslut kan inte överklagas. I Forskningsrådet ingår följande personer:
Dag Lundberg, professor i anestesiologi och intensivvård, ordförande
(dag.lundberg@med.lu.se)
Bengt Jeppsson, professor i kirurgi
(bengt.jeppsson@med.lu.se)
Ola Ohlsson, professor i invärtesmedicin
(ola.ohlsson@osterlen.info)
Partiskhet eller risk för partiskhet vid bedömning
Ledamot av Forskningsrådet 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, vän).
Ansökan
Ansökan, i fyra (4) ex, med din egen, och eventuella medsökande/medarbetares underskrift ska
vara Lions Forskningsfond Skåne tillhanda senast 2018-01-16. När blanketten har kommit oss
tillhanda går din ansökan vidare till bedömning.
Anvisning ansökningsblankett etc:
Frågor om ansökningsförfarandet kan riktas till
Karin Nord (karin.ab.nord@gmail.com) eller
Jan-Åke Åkerlund (jan.ake.akerlund@gmail.com)
Frågor kring prioriteringen besvaras av
Dag Lundberg (dag.lundberg@med.lu.se)

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE
c/o Karin Nord
Gottåkravägen 45
236 41 Höllviken
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