FAQ ALF
1. Kan ansökan skrivas både på engelska och svenska?
Ansökan kan skrivas på både engelska och svenska. Tänk på att inte blanda
språken i de olika dokumenten.
2. Vill ni ha med i "övriga publikationer" såna som tredje uppgift artiklar i vanliga
tidskrifter ex Sydsvenskan, i publikationslistan eller menar ni i vetenskapliga artiklar?
Ange bara vetenskapliga artiklar i publikationslistan.
3. Hur ska kongressabstrakt anges i publikationslistan?
Kongressabstrakts ska anges med titel, kongress/organisation, stad och år.
4. Hur ska avhandlingar anges i publikationslistan?
Avhandlingar ska anges med doktorandens namn, titel, år och universitet.

ALF Projekt och ALF Yngre forskare
5. I CV ska de 10 viktigaste publikationerna, h-index samt antalet citeringar anges. Vilka
år gäller?
Det är ingen årsbegränsning.
6. Vad ska man skriva under rubriken” Postdoktorer och/eller disputerade kliniker som
samarbetar eller har samarbetet med den sökande i forskargruppen (namn och år)” i
CV? Ska man ta med alla man samarbetat med fram tills nu?
Här anges samarbeten med postdoktorer och/eller disputerade kliniker. Disputerade
kliniker brukar inte benämnas postdoktorer och detta avser kliniker som kan
bedömas motsvara postdoktorer. Här anges de man samarbetat med som är
relevanta för forskningsprojektet.
7. Angående CV, så finns angivet att handledare för tidigare doktorandstudier ska
anges. Är det huvudhandledare som avses eller är det också gäller bihandledare?
Det är bara huvudhandledare som ska anges.
8. Kan man ange ytterligare meriter i CV förutom det som efterfrågas i anvisningarna?
Ja, man kan ange ytterligare meriter så länge CV inte överstiger 3 A4-sidor.
9. Vad gäller huvudsökandes anslag? Är det enbart anslag beviljade för detta projekt
under 2019-2021? Ska även sökta anslag där man ännu ej fått svar anges?
Ange alla huvudsökandes beviljade anslag. Sökta anslag där man ännu inte fått svar
ska inte anges.
10. Kan en person samtidigt söka både ALF Yngre forskare samt ALF Projekt eller måste
man göra ett val och endast söka ett av dem?
En person ska söka både ALF Yngre Forskare och ALF Projekt och få tilldelning av
båda.
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11. Går det att söka ALF Yngre Forskare samtidigt som jag är medsökande (dvs ej
huvudsökande) i en ansökan till ALF Projekt?
Det går bra att du är medsökande i en ansökan till ALF Projekt samtidigt som du
söker ALF Yngre forskare. Om projekten ligger nära varandra så tänk på att vara tydlig
i ansökan att projekten har olika inriktning.
12. Får det finnas överlappning i forskningsprojekten mellan Yngre ALF och Projekt ALF
eller måste det vara helt separata studier/projekt?
Man kan söka både Yngre ALF och Projekt ALF samtidigt. När det är samma forskare som
söker båda typerna så behöver det inte vara helt separata studier utan det kan det vara
ansökningar för samma projekt eller överlappande projekt. Är det olika forskare som
söker måste det vara separata studier/projekt. Om projekten ligger nära varandra så
tänk på att vara tydlig i ansökan att projekten har olika inriktning.
13. Vetenskaplig presentation på 1000 tecken som ska ingå i webformuläret. Enligt
anvisningarna ska det också ingå i CV. Ska den vara inkluderade eller ej i de 3 A4sidorna?
Den vetenskapliga presentationen ska läggas in i ett textfält i ansökningsformuläret och
är inte inkluderad i de 3 A4-sidorna.
14. Hur är det, kan ett forskningsprojekt i en ansökan om ALF-medel för yngre kliniska
forskare också ingå i en bredare ansökan om ALF-medel till Projekt?
ALF Yngre forskare är ett stöd för att yngre forskare ska bli självständiga. Ansökan för ALF
Yngre forskare ska vara ett eget projekt men det kan vara en del av en bredare ansökan av
ALF Projekt. Det är då viktigt att tydligt beskriva vad som ingår i de olika ansökningarna.
15. Scopus ger ett missvisande h-index och citeringar om man jämför med andra tjänster som
kan ta fram h-index.
Inom vissa ämnesområden ger Scopus ett missvisande h-index och citeringar eftersom alla
publikationer inte är med. Ange i ansökan att h-index och citeringar inte är tillämpligt
eftersom Scopus inte presenterar ett rättvisande resultat.

ALF Yngre forskare och ST
16. Ska referenserna till forskningsprogrammet (vilka ska anges på egen sida) rymmas
inom de 6 sidor som forskningsprogrammet eller om de ligger utanför detta?
Referenserna ska rymmas inom de 6 sidorna. Referenserna ska anges på egen sida.
17. Vad gör man om 20 referenser inte får plats på en sida?
Referenserna kan minskas en storlek och om de inte får plats på en sida fortsätta på
nästa sida.
18. Kan min presumtiva doktorand söka ALF ST för samma forskningsprojekt som jag
söker ALF Projekt och ALF YF?
Ja, doktoranden kan söka för ett delprojekt men det ska tydligt framgå vad som är
dennes del i projektet.
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19. Jag är anställd på SUS som ST-läkare men min huvudhandledare kommer att vara på
ett annat universitet, kan jag söka ALF ST?
Ja, det går bra men medlen ska användas inom Region Skåne. Bihandledare ska vara från
Lunds universitet eller Region Skåne.
20. Jag har en blivande doktorand som för närvarande gör AT i annat landsting men
fr.o.m. 20/8 2018 är anställd på SUS. Får hon lov att söka ALF ST?
Doktoranden får söka ALF ST. Det är anställningsförhållandena 2019-01-01 som är
avgörande. Då ska doktoranden ha en tjänst inom Region Skåne samt vara
doktorandanmäld.
21. Har omfattningen om önskad forskningstid betydelse för möjligheterna att få ALF ST?
Dvs är det lättare att få ALF ST om man t.ex. önskar 3 månaders forskningstid per år i
3 år jämfört med 6 månader?
Nej, önskad forskningstid har inte betydelse för att få tilldelning.

ALF Projekt
22. Jag tänkte söka ALF Projekt och undrar om jag samtidigt kan vara medsökande på ett
annat ALF-projekt kopplat till en annan klinik?
Du kan vara medsökande till en annan ALF Projekt-ansökan. Tänk på att vara tydlig i
ansökan att projekten har olika inriktning.
23. I ansökan ska en sammanfattning av ekonomi och resurser 2015-2018 finnas. I del B
ska personalresurser sammanfattas. Vad ska redovisas här? Personal och
omfattning? Hur mycket medel som används till personal, hyra, material osv?
Det är personalresurser som finansieras av de medel som du redovisar här, inte andra
kostnader som hyra och material, som ska anges. Ange personal och omfattning oavsett
huvudarbetsgivare.
24. Måste medsökande vara anställd på Region Skåne eller medicinska fakulteten?
Nej, medsökande behöver inte var anställd på Region Skåne eller medicinska
fakulteten.
25. Kan jag söka ALF Projekt för att anställa en doktorand?
ALF Projektmedel kan inte användas till lön för doktorander som är anställda vid
medicinska fakulteten. Däremot om doktoranden har anställning inom hälso- och
sjukvården i Region Skåne och gör sina doktorandstudier på del av anställningen i Region
Skåne dvs på den kliniska tjänsten, kan ALF Projektmedel finansiera doktorandens lön.
26. Ska alla man samarbetar med vara medsökande?
Nej, gör en avvägning och ange dem som har störst betydelse för projektet.
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