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1. Allmänt
Det ses som särskilt angeläget att yngre lovande forskare ges möjlighet att forska under längre
sammanhängande perioder. En särskild satsning görs därför på regionanställda yngre kliniska forskare
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (OBS! Ej nödvändigt att vara läkare). Sökande måste vara
verksam inom Region Skåne eller verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Efter tilldelning
ska man forska, efter eget önskemål, mellan tre och sex månader per kalenderår inom sin
sjukvårdsanställning. Resterande månader ska ägnas åt klinisk tjänstgöring.
Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter
vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera
faktorer som leder till ökad ohälsa. Patientnyttan och projektets behov av sjukvårdens resurser
bedöms som mycket viktig. Om patientnyttan och intrånget i sjukvården bedöms som för lågt blir det
ingen tilldelning av ALF-medel.
Den som innehaft forskningsutrymme under en treårsperiod har möjlighet att i konkurrens ansöka om
ytterligare två treårsperioder. Kraven på sökanden ökar vid varje nytt ansökningstillfälle. Endast ett
fåtal kan således komma i fråga för en tredje period. Ytterligare utrymme utöver tre treårsperioder
kan inte sökas. Under de första två treårsperioderna erhålls driftmedel utöver den lönedel som
tilldelas. Under en eventuell tredje treårsperioden måste forskaren finansiera sina driftskostnader med
andra anslag.
Forskningstiden ska uppgå till mellan 25 % och 50 % per år. Semester ska tas ut proportionerligt mellan
klinik och forskning vilket innebär att 6 månader är 5,3 forskningsmånader. Den som innehar en tredje
period av forskningsutrymme kan kombinera utrymmets maximala sex forskningsmånader med
ytterligare tre månaders forskningstid, som finansieras på annat sätt, eller med tre månaders uppdrag
inom grundutbildning. Under de två första perioderna kan forskningsmånaderna undantagsvis, efter
skriftlig ansökan i god tid, kombineras med ett uppdrag inom grundutbildningen i högst tre månader.
Resterande tid ska ägnas åt klinisk tjänstgöring.
Forskningsutrymmet är personligen knutet till den enskilde forskaren. Fördelning av forskningsutrymmen görs av en särskild prioriteringskommitté inom medicinska fakulteten. Utrymme tilldelas
för tre år. Beslut om storleken på tilldelning fattas för ett år i taget. Samtliga kostnader i projektet
måste uppkomma inom Region Skåne eller inom verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne.
Vad som sägs om forskningsprojekt i informationen om ALF gäller även forskningsutrymme för yngre
forskare om inte annat framgår. Projektledare motsvaras i detta sammanhang av innehavare av
forskningsutrymmet.

2. Behörig att söka
Behöriga att söka är yngre kliniska forskare inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Det är anställningsförhållandena 2019-01-01 som avgör. ST- och AT-tjänst
samt vikariat inom sjukvården anses som anställning.
Sökanden ska vara disputerad vid ansökningstillfället d v s senast 28 maj 2018. Sökanden ska vara
”yngre”, d v s ha merparten av sitt yrkesverksamma liv framför sig.
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3. Ansökningsförfarande
Ansökan görs elektronisk. Ansökan anses vara ingiven när den har registrerats och lämnats in i
ansökningssystemet. Sista ansökningsdag är den 28 maj 2018 kl. 23.59. Ändring eller komplettering av
ansökan kan inte ske efter detta datum.
Ansökan ska inges av den som önskar utnyttja forskningsutrymmet. Om den sökande ingår som
medarbetare i ett forskningsprojekt ska projektledaren underrättas om ansökan. Vidare ska berörd
verksamhetschef/motsvarande underrättas före ansökan skickas in.
Ansökningsformuläret finns på www.ansok.med.lu.se och anvisningar för hur formuläret ska fyllas i
finns på www.med.lu.se/alf.

3.1 Inloggning
Kontakta Liselott Gelkner vid problem med inloggning (liselott.gelkner@med.lu.se eller
046-222 47 70, 0727-38 22 33).
Om du sökt ALF-medel inför 2018 gör du så här (ALF-medel eller forskningsutrymme inom WCMM):
• Om du sökte inför 2018 har du redan ett användarkonto. Ditt användarnamn är din
mailadress.
Om du sökt ALF-medel inför 2017 eller tidigare gör du så här:
• Klicka på "Glömt lösenord". Ett mail om återställning av lösenord skickas till den mailadress
som du angett i det gamla ansökningssystemet. Avsändare är noreply@sbsmanager.se. Efter
att du har klickat på länken i mailet om återställning av lösenord och sedan skapat ett nytt
lösenord kan du logga in med mailadressen samt det nya lösenordet.
Om du inte sökt ALF-medel innan gör du så här:
• Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera ett användarkonto. Du
registrerar dig i systemet genom att fylla i dina uppgifter under fliken Registrera konto. Klicka
på Skapa användarkonto. Ett bekräftelsemail skickas till en mailadress som du angivit.
Avsändare är noreply@sbsmanager.se. Klicka på länken i mailet. Logga sedan in med dina
inloggningsuppgifter.

3.2 Innehåll i ansökan
Forskningsprogram, CV, publikationslista samt eventuella intyg bifogas som pdf-filer.
Forskningsprogram, CV och publikationslista ska skrivas i typsnitt Arial i teckenstorlek 11, typsnitt
Times New Roman i teckenstorlek 12 eller motsvarande, enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.
Innan du kan lämna in din ansökan ska du genom att bocka för rutorna längst ner i ansökan intyga att
verksamhetschef är informerade om att du ansöker om ALF forskningsutrymme för yngre kliniska
forskare samt att informationen du angivit i ansökan är korrekt och sanningsenlig.
Forskningsprogrammet får omfatta högst sex A4-sidor inklusive bilder. Följande rubriker bör
användas i forskningsprogrammet:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tidigare vetenskaplig verksamhet
Bakgrund
Målsättning
Arbetsplan
Betydelse
Referenser till forskningsprogram - max 20 referenser till forskningsprogram skrivet på egen
sida

CV bifogas som pdf-fil om maximalt tre A4-sidor.
Följande uppgifter ska finnas i CV:
• Doktorsexamen (år, disciplin, avhandlingens titel samt handledare)
• Docentkompetens (år)
• Specialistexamen (år, ämne)
• Postdoktorsvistelser (år, placering)
• Nuvarande anställning, akademisk och/eller klinisk förordnandetid
• Tidigare anställningar och förordnandetider inom sjukvård och universitet
• Uppehåll inom forskningen, t ex föräldraledigheter, tjänstledigheter eller liknande
• Utmärkelser
• Personer som avlagt doktorsexamen, för vilka den sökande varit huvudhandledare (namn och
disputationsår), personer för vilka den sökande varit bihandledare.
• Pågående huvudhandledarskap (namn och antagningsår)
• Postdoktorer och/eller disputerade kliniker som samarbetar eller har samarbetet med den
sökande i forskargruppen (namn och år)
• Sammanfattning av vetenskapliga publikationer
• Ange totalt antal publikationer uppdelade i originalartiklar; översiktsartiklar/böcker samt
övriga publikationer; totala antalet författarskap som först resp. sist; h-index och antal
citeringar; samt lista 10 utvalda viktigaste originalartiklar (enligt instruktion nedan 2.2.6 samt
Bilaga 1 Att hitta h-index i Scopus)
• Vetenskaplig presentation (endast projektledare/huvudsökande) – beskriv kort den egna vägen i
forskningen, vad har varit mest betydelsefullt, de viktigaste fynden, utveckling i området och
framtiden. Max 1000 tecken (webformuläret).
Publikationslista relevant för denna ansökan bifogas som pdf-fil.
1. Publikationens författarnamn i den ordning som de förekommer på publikationen, samtliga
författare skall anges. Projektledarens (huvudsökande) och medsökandes namn ska markeras
med fetstil. Huvudsökande måste vara medförfattare i publikationen.
2. Publikationens titel.
3. Tidskriftens namn (kursiverat), år (fetstil), volym, sida (ex. Cross M, Gabriel S, Johns N, Buchbinder R,
Woolf A, March L. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the global burden of disease 2010
study. Ann Rheum Dis. 2014;73:1316-22)

4. Mellan varje publikation ska en radbrytning infogas.
5. Publikationerna ska vara numrerade inom resp kategori, tidskronologiskt presenterade och
senaste publikationen först.
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Publikationslistan ska ha följande disposition:
1. Originalarbeten: 1) publicerade, 2) accepterade, 3) inskickade manuskript
2. Bokkapitel och översiktsartiklar: 1) publicerade, 2) accepterade, 3) inskickade manuskript
3. Övriga publikationer (editorials, commentaries, etc): 1) publicerade, 2) accepterade, 3)
inskickade manuskript
4. Avhandlingar där sökanden har varit huvudhandledare eller biträdande handledare
5. Kongressabstrakts
Notera att manuskript under skrivande inte ska anges, utan endast manuskript inskickade för
bedömning.
Publikationslistor som inte följer instruktionerna kommer inte att bedömas.
Markera de 5-10 mest relevanta publikationerna med asterix. Det kan vara de publikationer som du
själv tycker är bäst eller som bäst speglar projektet.
•

Vetenskaplig rapport lämnas in om du tidigare innehaft utrymme inom yngre ALFprogrammet. Rapporten ska belysa vad som har åstadkommits inom ramen för forskningsutrymmet och inkludera en lista över de publikationer som producerats under denna period
(max 6000 tecken).

•

Det ska framgå av ansökan om sökanden som huvudman har beviljats andra medel till
forskning under år 2019 - 2021.

4. Rådgivning
För den som önskar rådgivning angående sin ansökan finns möjlighet att få diskutera med någon av
seniorprofessorer:
Björn Dahlbäck, klinisk kemi: Bjorn.Dahlback@med.lu.se
Lars Björck, infektionsmedicin: Lars.Bjorck@med.lu.se
Vineta Fellman, neonatologi: Vineta.Fellman@med.lu.se
Bengt Jeppsson, kirurgi: Bengt.Jeppsson@med.lu.se
Dick Killander, onkologi: Dick.Killander@med.lu.se
Åke Lernmark, autoimmuna sjukdomar: Ake.Lernmark@med.lu.se
Sven-Erik Strand, medicinsk strålningsfysik: Sven-Erik.Strand@med.lu.se
Tadeusz Wieloch, neurokirurgi: Tadeusz.Wieloch@med.lu.se OBS! endast experimentella projekt
Ta tidig kontakt med någon av ovanstående. De hjälper till med att ge råd om strategin inför
ansökan, utformning av ansökan samt fungera som stöd under skrivandet. Dessa kollegor ställer sina
tjänster till förfogande utan kostnad. Vi rekommenderar att deras tjänster tas i anspråk maximalt tre
timmar/ansökan.
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5. Prioritering
Prioritering av vilka som ska tilldelas forskningsutrymme görs av en särskild prioriteringskommitté.
Prioriteringskommittén utses av medicinska fakulteten och Region Skåne och består av sju ledamöter
verksamma vid Lunds universitet. Till kommitténs sammanträden adjungeras representanter från
Region Skåne och forskarstuderande med närvaro- och yttranderätt.
Ledamöterna i årets ansökningsomgång är:
Malin Malmsjö, oftamologi, ordförande
Arne Egesten, lungmedicin
Thoas Fioretos, klinisk genetik
Anna Forsberg, hälsovetenskap
Johan Malm, klinisk kemi
Gesine Paul-Visse, neurologi
Åsa Petersén, psykiatri och neurovetenskap
Vid prioriteringen granskar alla ledamöter varje ansökan. Vid prioriteringsmötet diskuteras varje
ansökan varefter det bestäms vilka sökande som ska föreslås tilldelande av forskningsutrymme. Den
vetenskapliga kvaliteten är helt central för bedömningen. Sökandes personliga kvalifikationer och
möjlighet att utvecklas som forskare är betydelsefulla. Kommittén beaktar särskilt att sökanden visat
självständighet, originalitet och kreativitet i forskningsarbetet samt förmåga att genomföra planerade
projekt. Vid bedömning inför ansökan om en andra och tredje treårsperiod tas särskild hänsyn till
vetenskaplig produktivitet, handledarskap samt förmåga att dra in externa anslag.
Prioriteringskommittén gör därefter ett förslag till tilldelning av ALF-medel.

6. Tilldelning
Beroende på önskemål om 3-6 månaders forskningstid föreligger utgår ALF-medel till 25 - 50 % av
kostnaderna för den lön som innehavaren uppbär för sin tjänst, inklusive sociala avgifter beroende på
forskningsperiodens längd. Vidare utgår viss tilldelning för driftskostnader till den som tilldelats
utrymme för en första eller andra treårsperiod (200 000 kr/år första treårsperioden och 100 000 kr/år
andra treårsperioden).
Under pågående period är det viktigt att skicka in en anmälan om fortsatt utnyttjande av
forskningsutrymme kommande år, samt meddela verksamhetschef/motsvarande om detta. Anmälan
om fortsatt utnyttjande av forskningsutrymme görs via mail till ALF-samordnare vid medicinska
fakultetens kansli.
Om man under innevarande period får tjänst som lektor eller professor, för professor gäller detta även
adjungering, avslutas tilldelning av ALF-medel.

7. Postdoc utomlands
Det är möjligt att förlägga forskning utanför Region Skåne, även utomlands, under en del av den tid
man innehar forskningsutrymme. Det ska framgå av ansökan att forskningen bedrivs utanför Region
Skåne eller utomlands. Ansökan ska i sådana fall innehålla en förklaring/motivering till varför projektet
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bedrivs utanför Region Skåne eller utomlands och på vilket sätt den kommer Region Skåne/Lund
universitet tillgodo. Enligt ALF-avtalet ska forskningen utgå från Lunds universitet. Kostnaderna i
projektet ska uppkomma inom Region Skåne. Om detta inte framgår av ansökan ska innehavare av ALF
Yngre forskare-utrymme ha godkännande av ALF-forskningsberedningsgrupp innan forskningen
påbörjas utanför Region Skåne eller utomlands. De som forskar utanför Region Skåne eller utomlands
ska årligen ha godkännande av ALF FO-beredningsgrupp om att få forska utanför Region Skåne eller
utomlands och detta godkännande måste förnyas på årsbasis om stöd erhållits. Vid forskning
utomlands som överstiger en månad ska kontakt tas med ALF-samordnare vid medicinska fakulteten.
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Bilaga 1, Att hitta h-index i Scopus
Öppna databasen Scopus med hjälp av länken http://www.scopus.com när du är inom LU:s nätverk
eller med http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://www.scopus.com/home.url när du är utanför
campus. Är man utanför behöver man logga in med sin Lucat.
I Scopus gå till Author Search, mata in ditt efternamn och ditt förnamn och klicka på Search. Använd
den namnvarianten som du brukar ange i dina publikationer.

Du kommer till en sida där det visas vilka författare med ditt namn Scopus känner till. När du hittat
dig själv klickar du på ditt namn.
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Du kommer nu in på din Scopus author profile där h-index finns.

I vissa fall har Scopus delat upp ens publikationer på olika author profiles. Om detta är fallet kryssar
man för samtliga profiler som tillhör en själv och klickar sedan på View citation overview.
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