
 

 

        

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå  
 

Ansökningsperiod  
Ansökan öppnar torsdag den 27 oktober, 2022, och stänger torsdag den 8 december, 2022, kl. 23.59. 

Ansökan ska göras elektroniskt i Researchweb. Inloggning sker genom följande länk 

www.researchweb.org/is/alfgbg  

 

Utlysta medel  
ALF-finansierad forskningstid om 50 % av heltid i två år. ALF-tjänsten upphör vid disputation.  

 

Vem är behörig att söka?  
Legitimerad läkare med anställning inom Västra Götalandsregionen som är antagen som doktorand 

vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Observera, för att vara behörig att söka krävs 

minst ett publicerat arbete.  

 

Vad ingår i ansökan?  
En sammanfattning, projektplan för doktorandprojektet (4 sidor, Times New Roman 12 pt, referenser 

kan bifogas separat), antagningsbevis för forskarutbildning, en förteckning med huvudhandledarens 

tio (10) mest relevanta publikationer samt attestering från verksamhetschef. Attesteringen görs i 

Researchweb via BankID och blir tillgänglig för sökande och attestant när de obligatoriska fälten i 

ansökan fyllts i och sökande klickat på ”korrekturläs och slutför”. Observera att ansökan inte 

behöver vara färdigställd för att klicka på ”korrekturläs och slutför”. 

 

Bifogade filer ska vara i PDF-format och namnges med filens innehåll och sökandes namn, exempelvis 

”Projektplan (Sökandes namn)” eller ”Antagningsbevis för forskarutbildning (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   

  

http://www.researchweb.org/is/alfgbg
http://www.researchweb.org/is/alfgbg


 

 

        

Bedömningskriterier ALF-tjänster för legitimerad läkare på 

doktorandnivå 

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.  

  

Av vikt för bedömningen är att det av forskningsprogrammet tydligt framgår vilka delprojekt som 

planeras ingå i avhandlingen och tidsplanen för dessa.  

 

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.  

Här bedöms den sökandes kompetens. Tidigare erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete 

liksom erhållna publikationer, vetenskapliga presentationer och preliminära resultat från det aktuella 

doktorandprojektet tillmäts stor betydelse. Den sökande behöver ha minst ett publicerat arbete för 

att vara behörig att söka. 

  

7 –  Mycket hög kompetens  

6 –  Hög kompetens  

5 –  God kompetens 

4 –  Adekvat kompetens 

3 –  Begränsad kompetens 

2 –  Låg kompetens  

1 –  Otillräcklig kompetens 

Poäng på doktorandnivå 
Min. 3 poäng (1 + 1 + 1 = 3)  

Max. 21 poäng (7 + 7 + 7 = 21)  


