
 

        

ALF-tjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner 
med doktorsexamen 
 

Ansökningsperiod 
Ansökan öppnar torsdag den 27 oktober, 2022, och stänger torsdag den 8 december, 2022, kl. 23.59. 
Ansökan ska göras elektroniskt i ansökningssystemet Researchweb. Inloggning sker genom följande 
länk www.researchweb.org/is/alfgbg 
 

Utlysta medel 
ALF-finansierad forskningstid om 50 % av heltid i två år med möjlighet till två års förlängning. 
Förutom halvtidslön tillkommer projektmedel om 200 000 SEK/år. 
 

Vem är behörig att söka?  
Legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med anställning i Västra Götalandsregionen 
som erhållit doktorsexamen under de senaste sju åren, räknat som sju helår till och med sista 
ansökningsdag. Är doktorsexamen äldre går det ändå att söka om det finns avräkningsbar tid för t.ex. 
föräldraledighet eller sjukdom. Undantag från sjuårsregeln görs också för personer som efter 
disputation genomfört sjukvårdsutbildning på akademisk grundnivå eller efterföljande 
specialistutbildning. Vid åberopande av undantag krävs att detta styrks genom utdrag i Ladok och 
tjänstgöringsintyg. 
 
Läkare, tandhygienist och tandläkare är inte behöriga att söka denna typ av ALF-tjänst. 
 

Vad ingår i ansökan? 
En sammanfattning, projektplan (8 sidor, Times New Roman 12 pt, inklusive referenser), intyg från 
verksamhetschef, intyg från prefekt och intyg på doktorsexamen. 
 
Bifogade filer ska vara i PDF-format och namnges med filens innehåll och sökandes namn, exempelvis 
”Projektplan (Sökandes namn)” eller ”Intyg från VC (Sökandes namn)”. 
 
CV och publikationslista tas från personkortet i Researchweb. Tänk på att uppdatera ditt personkort 
vid ansökan. 
 

När kommer besked? 
Under mars/april, 2023. 
 

När ska tjänsten tillträdas? 
Tjänsten ska tillträdas 1 januari, 2024. 

 
Vem ska jag kontakta om jag har några frågor? 
ALF-kontoret 
E-post: alf-kontoret@vgregion.se 
Tfn: 031-342 40 07 
 
För teknisk support vid ansökan: support@researchweb.org  
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Bedömningskriterier ALF-tjänster för legitimerad och icke-
legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen 

A. Vetenskaplig frågeställning. Poängsätts 1–7. 
Här bedöms huruvida frågeställningen på ett nyskapande och betydelsefullt sätt kan bidra till att öka 
kunskapen inom området medicin och hälsa. 

 
7 –  Synnerligen viktig och nyskapande samt mycket väl underbyggd 
 
6 –  Mycket viktig och nyskapande samt väl underbyggd  
 
5 –  Viktig och nyskapande samt underbyggd 

 

4 –  Relativt viktig, men måttligt nyskapande och underbyggd 
 

3 –  Endast måttligt viktig med begränsat nyhetsvärde och otillräckligt underbyggd 
 

2 –  Uppvisar tydliga brister vad avser betydelse och nyhetsvärde och/eller är tveksamt 
underbyggd 

 
1 –  Oklar, och/eller utan betydelse och nyhetsvärde, och/eller underbyggd 

B. Design, metodologi, arbetsplan och genomförbarhet. Poängsätts 1–7.  
Under denna rubrik bedöms om projektens övergripande design, metodologi och arbetsplan är av 
sådan kvalitet att frågeställningarna bör kunna besvaras. Här bedöms också om det av ansökan 
framgår att man beaktat relevanta statistiska aspekter och har tillgång till erforderlig statistisk 
kompetens. För denna samlade bedömning av projektens genomförbarhet bör tillgång till adekvat 
infrastruktur och relevanta samarbetspartners beaktas. Här beaktas även om erforderliga 
godkännande från EPN och eventuellt andra myndigheter inhämtats och/eller om tydlig plan för 
detta anges. 

 
7 –  Föredömlig design och arbetsplan. Helt adekvat metodologi. Den sökande har övertygande 

visat att de aktuella frågeställningarna kommer att kunna besvaras.  
 
6 –  Mycket god design och arbetsplan. Adekvat metodologi. Den sökande har visat att de 

aktuella frågeställningarna kommer att kunna besvaras.  
 
5 –  God design och arbetsplan. Väsentligen adekvat metodologi. Den sökande har gjort sannolikt 

att projekten kommer att kunna bidra till att besvara de aktuella frågeställningarna. 
 

4 –  I huvudsak acceptabel design, arbetsplan och metodologi. Den sökande har gjort sannolikt 
att projektet åtminstone delvis kommer att besvara de aktuella frågeställningarna. 

 
3 –  Viss tveksamhet vad avser design och/eller arbetsplan och/eller metodologi. Det är osäkert 

om projektet kommer att kunna besvara de aktuella frågeställningarna. 
 
2 –  Tydliga brister vad avser design och/eller arbetsplan och/eller metodologi. Det är osannolikt 

att projekten kommer att kunna besvara de aktuella frågeställningarna. 
 



 

        

1 –  Stora brister vad avser design och eller arbetsplan och/eller metodologi. Projekten bedöms 
inte kunna besvara de aktuella frågeställningarna 

C. Kompetens. Poängsätts 1–7. 
Observera, poäng på kompetens multipliceras med 2  
Här bedöms den sökandes kompetens och vetenskapliga aktivitet. Utöver originalartiklar i 
refereegranskade tidskrifter bedöms även handledarskap. Vid bedömning av den vetenskapliga 
kompetensen skall insatser med tydlig patientnytta tillmätas särskild vikt. Att sökande presenterar en 
egen forskningslinje är meriterande. 
 

7 –  Mycket hög kompetens 

6 –  Hög kompetens.  

5 –  God kompetens. 

4 –  Adekvat kompetens. 

3 –  Begränsad kompetens.  

2 –  Låg kompetens 

1 –  Otillräcklig kompetens. 

Poäng 
Min. 4 poäng (1 + 1 + (1 x 2) = 4) 
Max. 28 poäng (7 + 7 + (7 x 2) = 28) 


