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Ansökan om prova-på-forskning hösten 2021 
 
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  
 
Syfte 
Forskningsmånader kan sökas till forskningsintresserade läkare och andra hälsoprofessioner som är 
anställda i Västra Götalandsregionen och helt saknar tidigare forskningserfarenhet. Den som beviljas 
prova-på-forskningsmånader får 1–3 månaders forskningstid om 100 % som finansieras av ALF-
medel. Forskningstiden ska tas ut om minst 4 sammanhängande veckor under 2022. Medlen kan inte 
sökas för det vetenskapliga arbete som ingår i ST-utbildning. 
 
Före ansökan ska kontakt ha etablerats mellan den forskningsintresserade och handledare vilka båda 
ska vara enade om ett projekt.  
 
Arbetsbeskrivning 
Handledaren ansöker om prova-på-forskningsmånader för medarbetarens räkning. Handledaren ska 
ha sin hemvist inom Västra Götalandsregionen och/eller Göteborgs universitet och ha avlagt 
doktorsexamen. Handledaren får enbart ansöka för en medarbetares räkning per ansökningsomgång. 

 
Behörig att ansöka om prova-på-forskningsmånader är den som: 

• Innehar läkarexamen (maximalt 5 år efter erhållen specialistexamen) eller har annan 
hälsovetenskaplig utbildning (maximalt 5 år efter avslutad utbildning). Om över 5 år passerat 
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 tjänstgöringsintyg. 

• Saknar tidigare forskningserfarenhet (utöver obligatoriska moment under grundutbildning, 
AT- eller ST-utbildning) 

• Är anställd minst 50 % inom Västra Götalandsregionen 
• Har förklarat sig villig att göra arbetet inklusive en i förväg stipulerad rapport/redovisning  
• Inte är doktorandregistrerad.  

 
 Vid ansökningstillfället ska projektet vara:  

• Färdigt att starta 
• Tydligt avgränsat 
• Godkänt av forskningsetisk kommitté 

 
 Ansökan sker i Researchweb och ska innehålla: 

• Handledarens fullständiga CV (i personkortet), anges som sökande 
• Prova på-forskarens fullständiga CV (i personkortet), ange prova-på-forskaren som 

medsökande.  
• En kortfattad projektbeskrivning 
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• Tidsplan 
• Attestering av verksamhetschef, eller i förekommande fall AT-läkarchef, som medger uttag 

av forskningstid. 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” 

• Diarienummer för godkänd etikprövning 
 

När kommer besked? 
• Beslut fattas av FoUUI-direktör efter samverkan i Medi-sam Forskning. 
• Besked kommuniceras ut till både handledare och medarbetare under januari/februari 2022.  
• OBS! Inget uttag av prova-på forskningstid får ske efter doktorandregistrering. 

 
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   
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