
 

        

Högre klinisk ALF-forskartjänst för specialistläkare/överläkare med 
docentur 
  
Ansökningsperiod  
Ansökan öppnar onsdag 13 oktober 2021 och stänger onsdag 8 december 2021 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, med möjlighet till två års förlängning. 
Förutom halvtidslön tillkommer projektmedel om 300 000 SEK/år. Tjänsten upphör vid erhållande 
av kombinationstjänst. Efter avslutad Högre klinisk ALF-tjänst är målet att ha uppnått ekonomisk 
självförsörjning. 
  
Vem är behörig att söka?   
Specialistläkare/överläkare med anställning i Västra Götalandsregionen och som erhållit docentur 
under de senaste fem åren, räknat som fem helår till och med sista ansökningsdag.  Om docentur är 
äldre går det ändå att söka om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid (t.ex. föräldraledighet 
eller sjukdom). Vid åberopande av undantag krävs att detta styrks genom utdrag i Ladok och 
tjänstgöringsintyg.  
 
Vad ingår i ansökan?  
En sammanfattning, projektplan (10 sidor Times New Roman 12 inklusive referenser), intyg på 
docentur samt attestering från verksamhetschef. Attesteringen görs i Researchweb via BankID och 
blir tillgänglig för sökande och attestanter 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 namnges med filens innehåll och sökandes namn   
Ex. Projektplan ”Sökandes namn” eller Intyg på docentur ”Sökandes namn”  
  
CV och publikationslista tas från personkortet i Researchweb. Tänk på att uppdatera ditt personkort 
vid ansökan.  
  
När kommer besked?  
Under mars/april 2022.   
 
När tillträder man?  
Tjänsten ska tillträdas 1 januari 2023.  
  
Vem ska jag kontakta om jag har några frågor?  
ALF-kontoret  
Epost: alf-kontoret@vgregion.se  
Tfn: 031-342 40 07  
  
För teknisk support vid ansökan: support@researchweb.org  

http://www.researchweb.org/is/alfgbg
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Bedömningskriterier Högre kliniska ALF-forskartjänster för 
legitimerade läkare  
 
Kompetens och genomförbarhet  
Tidigare forskningserfarenheter och meriter inom de aktuella eller angränsande områden är viktiga 
och den sökandes CV, externa anslag samt publikationslista tas som utgångspunkt för 
bedömningen. Forskningsaktiviteten (vetenskapliga publikationer) respektive handledarerfarenhet 
verksamhet beaktas. Det är viktigt att den forskningsmiljö och de kontakter för samarbete som 
finns bidrar till att projektet har förutsättningar att kunna genomföras.  
  
Frågeställning   
Projektets hypotes och syfte skall bedömas. Projekt som är nyskapande och betydelsefulla för 
kunskapsutvecklingen inom det medicinska forskningsområdet bör prioriteras. Innovativa projekt 
som ifrågasätter existerande tankesätt och prövar nyskapande idéer bör också prioriteras.   
  
Metodik   
Design, metoder och planerade analyser ska vara väl integrerade samt beskrivna och utvecklade 
med hänsyn till projektets målsättning. Den sökande kan med fördel redovisa potentiella problem 
och eventuella krav på metodutveckling eller alternativa strategier respektive biostatistiska 
överväganden. Projekt som kräver tillgång till patienter/ patientmaterial/friska personer för att 
kunna genomföras bör prioriteras.  
  
Klinisk relevans   
Av klinisk relevans bedöms den forskning vara som besvarar patient- och populationsrelaterade 
frågeställningar med hjälp av klinisk metodik, epidemiologisk forskning och forskning som 
integrerar verksamhet i nära kontakt med patienter eller friska försökspersoner, med 
experimentella och/eller molekylära metoder (human-, djur- eller vävnadsmodeller).  
  
De förväntade forskningsresultaten bör främja en effektivare sjukvård och förse sjukvården med 
nya och förbättrade metoder och redskap att förebygga, undersöka och/eller behandla 
hälsorelaterade problem. Dessutom bör de vara av betydelse för den friska befolkningen, patienter 
i sjukvården eller sjuk/hälsovården som organisation.  
 

        


