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Utlysning Region Västerbottens forskningsmedel för postdoktoral
meritering 2023
Region Västerbottens ettåriga anslag till forskning ska stödja medarbetare som har genomgått
forskarutbildning och är i början av sin forskningskarriär. Anslaget ska stödja klinisk
forskning, dvs. forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att
lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
Medlen ska stödja:
• klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- och/eller befolkningsnytta och
relevans för hälso- och sjukvården och/eller tandvården, samt
• högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans
Med kliniskt inriktad forskning avses forskning som direkt syftar till hälsofrämjande och
sjukdomspreventiva insatser, förbättrad diagnostik, och/eller framgångsrik behandling och
vård. Sådan forskning bedrivs tillsammans med hälso- och sjukvården, och kan innehålla
translationella moment, dvs. forskning med syfte att använda prekliniska/experimentella
forskningsresultat för klinisk patientnytta. Det innebär inte att translationella projekt ska
prioriteras framför kliniskt patientnära projekt, men att ett kliniskt inriktat forskningsprojekt
av hög vetenskaplig kvalitet kan stärkas ytterligare i konkurrens med likvärdigt projekt av att
det innehåller translationella moment och samarbeten.
▪
Behöriga att söka
Sökanden ska inneha tillsvidareanställning inom Region Västerbotten. Detta innebär att
Region Västerbotten ska vara huvudarbetsgivare (professorer, lektorer, biträdande lektorer,
kliniska assistenter och forskarassistenter räknas inte som behöriga, även om de arvoderas
med regionmedel). Huvudsökande med pågående AT (allmäntjänstgöring för läkare) inom
Region Västerbotten är behörig att söka trots ovanstående krav på tillsvidareanställning. Den
som är tillsvidareanställd inom Region Västerbottens, men är tjänstledig för post-doc tjänst är
behörig att söka.
Vidare ska den sökande vara:
Disputerad med doktorsexamen avlagd 2019-01-01 eller senare. Även den som avlagt
doktorsexamen tidigare än 2019 kan räknas till denna kategori om det finns särskilda skäl för
avräkningsbar tid. Den som vill åberopa avräkningsbar tid (max 24 mån.) måste tydligt
specificera skäl, datum och omfattning i avsedd ruta i ansökningsformuläret.
Den sökande ska vara verksam i forskning med anknytning till medicinska
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fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes forskning
är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.

▪
Anslagets storlek och användning
Anslag för maximalt 300 000 kronor kommer att beviljas.
Forskningsmedel för postdoktoral meritering kan beviljas maximalt tre gånger per person.
Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag som beviljats 2019 eller tidigare inräknas
inte.
Huvudprincipen är att beviljade projektmedel ska användas under år 2023.
Den som tänker söka pengar för ett delprojekt inom ett större projekt bör tänka på att det som
ska beskrivas är den del av projektet som pengarna är tänkta att finansiera. Orientera gärna
om förutsättningarna runt omkring, men lägg fokus på att specificera syfte, material och
metoder för den specifika delstudien.
Projektbidrag kan användas för egen lön, finansiering av doktorandlön, samt drift,
inkluderande t.ex. köp av tjänster som laboratorieanalyser, röntgenundersökningar mm,
kostnad för teknisk personal och/eller annan personal som är nödvändig för projektets
genomförande, resor med direkt anknytning till beviljat projekt, publiceringskostnader etc.
Utrustning, litteratur, apparater och programvara som inköpts för forskningsmedlen tillhör
den sökandes arbetsplats inom Västerbottens läns landsting efter avslutat projekt.
▪
Bedömning och beslut
En bedömargrupp ansvarar för den vetenskapliga granskningen av projektansökningarna.
Endast en ansökan per sökande kommer att behandlas, däremot kan man vara medsökande på
flera ansökningar.
Beslut om fördelning av medel lämnas under november-december 2022.
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▪
Bedömningskriterier
Bedömargruppen tar ställning till;
Projektets vetenskapliga kvalitet och den folkhälsovetenskapliga eller kliniska
anknytningen
Frågeställning, metod, genomförbarhet, samt progress (om tillämpligt)
▪
Hur du ansöker
Ansökan görs ansökningssystemet Researchweb https://www.researchweb.org/is/rv.
Sista ansökningsdag är 2022-08-29 kl. 24.00.
Ansökningssystemet förutsätter att varje användare (t.ex. huvudsökande, medsökande) har ett
elektroniskt s.k. personkort inkl. CV. Dessa personkort lagras i systemet och kan enkelt
uppdateras (ändra direkt då nya uppgifter finns, t.ex. anställningsförhållande, publikationer).
Var noga med att fylla i uppgifterna så komplett som möjligt eftersom de utgör underlag för
sakkunnigbedömningen av din ansökan. Kontrollera att du angett rätt e-postadress eftersom
information från systemet skickas via e-post.
Bekräftelseblanketten som genereras när du skickar in ansökan i ansökningssystemet ska
skrivas under av sökande och verksamhetschef.

▪
Kontakt
Ida Laestander, Forskningshandläggare, e-post: ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

