Vanliga frågor och svar om ansökan ALF-projektmedel
1. Vart vänder jag mig om jag har problem med systemet för ansökan?
Ansökan görs i systemet Researchweb. Kontakta dem direkt på support@researchweb.org.
2. Kan jag ändra i min ansökan efter att jag har sparat?
Ja, du kan ändra i din ansökan fram tills dess att utlysningen stänger 1 juni kl 23:59.
3. Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?
Nej, det går inte att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag 1 juni 23:59.
4. Jag hittar inte blankett för projektöverenskommelse?
För att få åtkomst till blanketten Projektöverenskommelse i Researchweb måste du
kontrollera att du fyllt i samtliga obligatoriska fält i din ansökan samt att du klickat på
”korrekturläs och slutför”. Projektöverenskommelsen dyker då upp automatiskt. Observera
att din ansökan inte behöver vara slutförd för att få tillgång till projektöverenskommelsen.
5. Hur signerar jag Blankett 1 (Projektöverenskommelsen) med BankID/Mobilt BankID?
1. Längst ner i blanketten väljer du antingen "Mobilt BankID" eller "BankID".
2. Efter det har du möjlighet att skriva in ditt personnummer och klicka på fortsätt.
3. Gå till Mobilt BankID-appen på din mobil om du valde "Mobilt BankID" eller starta BankIDappen på datorn om du valde "BankID".
4. Signera blanketten – Klart!
6. Kan jag skriva ansökan helt eller delvis på engelska?
Ja, det går bra.
7. Vad ska ALF-projektmedel användas till?
Projektmedel ska följa aktuell budget och ska primärt användas inom Västra
Götalandsregionen. ALF-projektmedel får INTE användas till patentansökan samt lönemedel
till doktorand, läkare eller annan vårdpersonal/forskare vid ett annat lärosäte eller annat
landsting. ALF-projektmedel får INTE användas för att bekosta lönemedel på universitetet för
senior forskare
8. Vad är en sjukvårdsanknuten medsökande?
Saknar du anställning inom Västra Götalandsregionen måste du ha en sjukvårdsanknuten
medsökande. Denna ska vara ekonomiskt ansvarig för ALF-projektmedlen samt vara
vetenskapligt aktiv i projektet.
9. Hur många medsökande kan jag ha i min ansökan?
Varje projekt kan ha maximalt 3 stycken medsökande. En person kan vara medsökande i
maximalt 3 projekt.
10. Vem är behörig att söka ALF-projektmedel?
Behörig att söka är den som är något av följande:
* Docent (se även nedan Ansökan om tillfällig dispens från krav på docentur)
* Adjungerad professor

* Professor
* Gästprofessor
* Senior professor
* Professor emeritus/emerita
11. Om jag beviljas ALF-projektmedel, hur får jag tillgång till mina medel?
Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset överförs medlen till din verksamhet via
ekonomiavdelningarna. Inom övriga Västra Götalandsregionen måste ALF-kontoret
faktureras – kontakta i så fall ALF-kontoret för avstämning.
12. Jag har beviljade ALF-projektmedel, vem ska jag vända mig till för att veta hur mycket
pengar jag har kvar?
Vänd dig till din verksamhetsekonom.
13. Hur ska jag omnämna ALF-medlen i acknowledgement?
The study was financed by grants from the Swedish state under the agreement between the
Swedish government and the county councils, the ALF-agreement (ange anslagsnummer).
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1. För den sjukvårdsanknuten medsökande, räknas den sjukvårdsanknutna in bland de tre
medsökande eller räknas vederbörande utanför (i så fall får man i praktiken 4 medsökande).
Svar: Den sjukvårdsanknutne medsökande inkluderas i de tillåtna tre medsökande.
2. Varför finns ej allmänmedicin representerat i bedömningsgrupperna? Primärvården står för
en stor del av den kliniska sjukvården.
Svar: Det är många specialistområden och andra faktorer som ska tas hänsyn till vid
upprättande av en bedömningsgrupp. Det är dessutom en minoritet av de som tillfrågas
som tar sig an granskningsuppdraget. Bedömningsgruppernas utseende kommer att ses
över i framtiden.
3. Är det vi (sökande) som väljer granskningsgrupp?
Svar: Nej. För att fördelningen ska bli så jämn som möjligt mellan de sex
bedömningsgrupperna slåttas ansökningarna in beroende på vilken poäng man erhöll i
förra ansökningsomgången. De nya sökande slumpas in i de olika bedömningsgrupperna.
4. Om man har sökt docentur och ansökan är under bearbetning. Vad kan man söka då? Man
kanske blir docent innan ansökan för yngre forskare går igenom. Vilken ansökan skickar man
då?
Svar: Om man erhållit sin docentur innan 1 juni kan ALF-projektmedel sökas. Om man inte
blivit docent innan 1 juni kan man söka ALF-projektmedel för yngre forskare.

5. Kan man vara medsökande i tre projekt och huvudsökande i ett?
Svar: Ja.
6. Ifall man skulle disputera någon vecka efter att deadline för ALF-ansökan för yngre forskare,
men således inte är disputerad, kan man ändå söka denna omgång?
Svar: Nej, man måste vara disputerad innan 1 juni för att vara behörig att söka ALFprojektmedel för yngre forskare.
7. Kan/ska projekten vara övergripande eller kan det vara lite mindre projekt inom samma
paraply t ex förbättrad aktivitetsförmåga hos olika diagnoser?
Svar: Det vanligaste utseendet på en ALF-ansökan idag är att de är av övergripande
karaktär och består av flera olika delprojekt.
8. Påverkas chanserna att få ALF-projektmedel om man erhåller ALF-tjänst
(ökar/minskar/påverkas inte)?
Svar: Det är meriterande att uppge sin ALF-tjänst i sitt CV vid ansökan om ALFprojektmedel. Däremot är man inte behörig att söka om man innehar en ALF-tjänst vid
ansökningstillfället av ALF-projektmedel för yngre forskare.
9. Hur bedömer man "behov av sjukvårdens resurser" om ansökan gäller epidemiologiska
studier (populationsstudier) och registerstudier.
Svar: Då epidemiologiska studier är mer inriktade på hälsonytta än sjukvårdsnytta är ofta
intrånget i sjukvården inte lika tydligt. Denna typ av studier är självklart jätteviktiga och vi
tror inte att det kommer att bli några problem i bedömningen.
10. Förra gången gav ju olika bedömningsgrupper väldigt olika poäng. Förut har man ju jämkat
detta. Kommer man att göra det denna gång om poängen är väldigt olika?
Svar: Ja. Det kommer att appliceras en matematisk algoritm för att justera mellan de olika
bedömningsgruppernas poäng. Detta görs av en oberoende instans.
11. Åldersgräns för sökande/medsökande?
Svar: Det finns ingen övre eller undre åldersgräns. Däremot ska man ha kommit en bit i sin
akademiska karriär (docentur för ALF-projektmedel – doktorsexamen för ALF-projektmedel
yngre forskare)
12. Måste medsökande också vara docent, professor etc?
Svar: Nej.
13. Baseras utvärderingen av kompetens och aktivitet på huvudsökandes meriter eller på
meriterna hos alla sökande (inklusive medsökande)?
Svar: Utvärderingen baseras framför allt på huvudsökandes meriter. ALF-projektmedel är
ett anslag riktat till en enskild forskare.
14. Gäller samma regler för anställning för medsökande som för huvudsökande?
Svar: Den medsökande ska ha en anställning inom VGR eller GU/SA.
15. Hur många procent av ansökningarna till “ALF-projektmedel för yngre forskare” beviljas?
Svar: Det handlar om hur stort söktrycket är, men beviljandegraden är lägre än för

utlysningen av ALF-projektmedel. Vid föregående utlysning (2018–2020) var
beviljandegraden cirka 19 %.
16. Påverkas bedömningen av ifall man har medsökande eller ej?
Svar: Ja, det kan det göra. För att kunna genomdriva ett projekt kan en medsökande
behövas för att komplettera sin egen kompetens. Det är medsökandes funktion som bidrar
– inte antalet medsökande.
17. Vad menas med anställning. Måste det vara tillsvidare anställning?
Svar: Nej. Exempelvis timanställning fungerar också bra.
18. Vad gäller anställningsgrad för senior professorer?
Svar: Adjungerad professor eller docent är behörig att söka ALF-projektmedel efter
pensionering om vederbörande har en anställning i Västra Götalandsregionen och/eller
Sahlgrenska akademin som motsvarar minst 20 % av heltid. Som professor
emeritus/emerita finns inga krav på anställningsgrad.
19. Man får ju inte ha ALF-medel från annan region. Jag antar att det bara avser som
huvudsökande. Är det ett problem om man är medsökande på ALF-ansökan i annan region?
Svar: Det bör inte vara några problem. Detta kan komma att undersökas närmare då vi
behöver se hur stor del av ALF-medel erhållna i annan region som den medsökande fått ta
del av.
20. Kan den sjukvårdsanknutna medsökande vara en AT-läkare?
Svar: Ja.
21. Får sökande av ALF-projektmedel yngre forskare också vara timanställda?
Svar: Ja.
22. Om man som seniorprofessor har 20% SA anställning och <50% SU anställning - måste man
då ha en klinisk samarbetspartner?
Svar: Nej. Ofta är man som seniorprofessor även emeritus/emerita professor och då
föreligger inga krav på anställningsgrad.
23. Följdfråga kring tillsvidareanställning: Om medsökande VGR-anställd forskare (som är
ekonomiskt ansvarig) når pensionsålder inom anslagsperioden, hur ser man på det? Måste
denna medsökande redan vid ansökningstillfället "lova" att fortsätta arbeta inom VGR efter
65 årsdagen, eller kan man lösa det under projektets gång om det blir ett problem?
Svar: Det går att lösa under projektets gång. Man kan då välja en annan person som är
engagerad i projektet som tar över.
24. Angående medsökande – gäller att personen måste vara SU anställd eller går det bra med
VGR anställning?
Svar: Det går även bra med en anställning inom VGR utanför SU.
25. Beviljade medel summor, är de per år i 3 år eller totalt?
Svar: Beviljad summa avser tilldelning per år i tre år.

26. Om man beviljas ALF-medel och sedan blir föräldraledig kan man då skjuta upp användandet
av medlen
Svar: Nej, medlen måste förbrukas innevarande år.
27. Kan ALF ansökningar skickas in av flera personer baserat på samma epidemiologiska underlag
om frågeställningar skiljer sig tydligt?
Svar: Ja. Det är däremot viktigt att detta anges i ansökan och att en specificering görs kring
vad man själv gör i sitt projekt samt vad andra som använder samma material gör.
28. Vad händer om den sjukvårdanknutna flyttar på sig? Ex AT-läkare.
Svar: Det går då bra att identifiera en ny sjukvårdsanknuten medsökande. Kontakta ALFkontoret så hjälper vi till.
29. Vad gäller för de USV-enheterna (i primärvården) som ligger utanför SU?
Svar: Då USV-enheterna tillhör VGR är behörigheterna desamma som för SU-anställda.
30. Ansöker man ensam om “ALF-projektmedel för Yngre forskare”, eller kan man ha upp till 3
medsökande forskare även här?
Svar: Man får ha upp till tre medsökande även för ALF-projektmedel yngre forskare.
31. Vad kan man använda anslaget från ALF-projektmedel till? Löner? Analyser? etc...
Svar: Medlen ska användas till normala kostnader för att bedriva ett forskningsprojekt där
även löner och analyser inkluderas. I övrigt ska VGR:s regelverk följas och medlen ska
förbrukas inom regionen.
32. Får lön avse lön för GU-anställda?
Svar: Ja, ett samverkansavtal kan då upprättas. Vänd dig till din institution för mer
information.
33. Om jag förstod det rätt kan man som VGR-anställd vara ekonomiskt ansvarig för två projekt
utöver ens egen ansökan. Stämmer det och kan man alltså vara medsökande för ytterligare
en ansökan om man inte är ekonomiskt ansvarig för detta?
Svar: Ja. Du kan vara sjukvårdsanknuten medsökande på två projekt och medsökande på
ytterligare ett.

