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Handläggning högre klinisk ALF-forskartjänst för 
legitimerade och icke-legitimerade 
hälsoprofessioner med överprofession och docentur 
Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerad och icke-legitimerad hälsoprofession ger 
tjänsteinnehavaren möjlighet att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring under två år med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsten innebär att innehavaren ska forska 50 % av 
heltid och övrig tid arbeta kliniskt. Forskningstiden finansieras av ALF-medel. 
 
Förutom lön under forskningstiden tillkommer ALF-projektmedel om 300 000 kr per kalenderår. 
 
Uttag av forskningstid 

Forskningstiden konteras i Heroma och tjänsteinnehavaren kan välja att ta ut den regelbundet eller 
oregelbundet. Tas forskningstiden ut oregelbundet ska nedanstående ramar följas 

 5 – 7 månader ska tas ut under en 12 månadersperiod 

 Maximalt 12 månader ska tas ut under en 24-månadersperiod 
 

1. Vid regelbundet uttag av forskningstid, till exempel schemalagd forskningstid om 2,5 dagar 
per vecka eller varannan vecka, görs ett schema i Heroma där forskningstiden motsvarande 
50 %, konteras på avvikande ansvar 70150 Sjl ALF-tjänster. Jourtjänstgöring får inte belasta 
detta ansvar. 
 
Frånvaro som sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet och annan ledighet bokförs mot detta 
schema.  
 

2. Vid oregelbundet uttag av forskningstid görs bokning - utlåning i Heroma. Bokningen 
konteras på ansvar 70150 Sjl ALF-tjänster. Jourtjänstgöring får inte belasta detta ansvar. 
 
 

Vid ledighet som räknas som avräkningsbar tid, t.ex. föräldraledighet eller sjukdom kan, efter kontakt 
med ALF-kontoret, ett tillfälligt uppehåll i tjänsten beviljas.  
 
I normalfallet ska ALF-tjänstinnehavaren inte delta i jourverksamhet under de veckor den är i 
forskningstjänst. 
 
Projektmedlen överförs till den verksamhet inom Västra Götalandsregionen (VGR) där 
tjänsteinnehavaren har sin kliniska tjänst, antingen genom direktöverföring (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset) eller genom fakturering (VGR). 
 
Kontakta alltid ALF-kontoret, alf-kontoret@vgregion.se, om avvikelse från planering förutses, och 
forskningstid motsvarande 50 % av heltid inte kan tas ut. 
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