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UTLYSNING 2021:  
MEDEL FÖR KLINISK OCH 
FOLKHÄLSOVETENSKAPLIG 
FORSKNING I SAMVERKAN  
   
Samverkansavtalet gällande klinisk forskning sträcker sig 
mellan 2019-2023. Tillgängliga medel kan sökas för 
projekt som leder till en breddad och fördjupad 
forskningssamverkan mellan Karlstads Universitet, Kau 
och Region Värmland, RV.  

Sex miljoner kronor per år kan fördelas till planering och 
utförande av kliniska och folkhälosvetenskapliga 
forskningsprojekt. Klinisk forskning förutsätter vårdens 
strukturer och resurser och har som mål att lösa 
ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till 
ökad hälsa. Folkhälsa, dvs att förebygga sjukdomar, 
förlänga liv och främja hälsa genom organiserade 
samhällsinsatser. Syftet är att genom samverkan skapa 
ökad långsiktighet i forskningen och att öka deltagande i 
regionala, nationella och internationella forskningsprojekt. 
En strävan är att satsningen som helhet ska inbringa 
finansiering externt, från regionala, statliga och privata 
finansiärer samt från EU:s fonder och program, i samma 
storlek som RV:s och Kau:s respektive insats. 

Utlysningen avser att stärka den kliniska och 
folkhälsovetenskapliga forskningen inom fem särskilt 
angelägna områden för värmländsk hälso- och sjukvård 
(se beskrivning nedan). För utlysningen 2021 välkomnas 
även projekt relaterade till covid-19.  

• PSYKISK OHÄLSA 
Psykisk ohälsa innefattar allt från mindre allvarliga 
psykiska besvär, som till exempel oro och 
nedstämdhet som kan vara normala reaktioner på en 
påfrestande livssituation, till mer allvarliga symtom 
som uppfyller kriterierna för psykiatrisk sjukdom.  

• HÄLSOFRÄMJANDE LEVNADSVANOR 
Hälsofrämjande levnadsvanor avser insatser gällande 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 

aktivitet och ohälsosamma matvanor. Även problem 
med narkotika, doping, spelberoende, sömn, stress, 
solvanor och sexuella vanor kan innefattas i området. 

• JÄMLIK HÄLSA – SÅRBARA GRUPPER 
Jämlik hälsa innebär hälsa lika för alla oavsett ålder, 
kön, socioekonomiska förhållanden, etnicitet med 
mera. Med sårbara grupper förstås personer som till 
följd av psykiatrisk sjukdom, kognitiv svikt, psykisk 
eller fysisk utvecklingsvariation, socioekonomiska 
förhållanden, sexuell läggning (hbtq) eller etnisk 
tillhörighet har svårt att göra sin röst hörd i samhället. 
I tillägg räknas vanligen barn och unga som sårbara 
grupper. 

• VÅRDNIVÅER OCH VÅRDFORMER 
Vårdnivåer och vårdformer innefattar hur man 
organiserar vård både gällande innehåll, 
teamsammansättning, intensitet och fysisk miljö, 
från högspecialiserad akut vård till primärvård och 
egenvård och samverkan dessemellan. Till 
området hör även användning av informations- och 
kommunikationsteknologi. 

• LÅNGVARIGA SJUKDOMAR – MULTISJUKLIGHET 
Med långvariga sjukdomar förstås personer med 
muskuloskeletala sjukdomar, reumatologiska 
sjukdomar, cancer, demens, långvarig smärta, hjärt- 
och kärlsjukdomar inklusive hjärtsvikt, stroke, 
kroniska luftvägssjukdomar, njursvikt, diabetes, 
psykisk ohälsa och psykiatriska syndrom. 
Multisjuklighet innebär tre eller flera långvariga 
sjukdomar samtidigt, samsjuklighet och komplexa 
ohälsotillstånd. 
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VILLKOR FÖR ATT SÖKA 

• Medel kan sökas av medarbetare från Kau (anställd 
minst 30% vid Kau) respektive RV (anställd minst 
30% vid RV), eller av medarbetare verksamma vid 
enheter med ett avtalsbaserat samarbete med RV. 

• Medarbetare från Kau och RV samverkar.  

• Huvudsökande ska vara disputerad och vara 
projektledare. 

• Det beskrivna forskningsområdet kan placeras in i ett 
eller flera av de fem angelägna forskningsområdena. 
För utlysningen 2021 välkomnas även projekt 
relaterade till Covid-19.  

• Ansökningsformuläret (ResearchWeb) ska vara 
fullständigt och korrekt ifyllt. 

• Ansökan ska vara undertecknad av projektledare 
samt av verksamhetschef (RV) eller rektor (Kau) 
beroende på projektets hemvist.  

 
PLANERINGSBIDRAG 
Planeringsbidrag kan sökas löpande under året. 

Planeringsbidrag avser medel för planering och 
framställande av gemensamma forskningsansökningar  
till regionala, nationella eller internationella 
forskningsfinansiärer. Medlen får användas för att ersätta 
institutionen/avdelningen för tid som forskare och 
medarbetare har använt för att utarbeta ansökan, samt 
för kostnader för resor och möten i samband med detta 
arbete. 

Planeringsbidrag kan uppgå till maximalt 70 000 kr 
inklusive indirekta kostnader. Antalet bidrag begränsas till 
ett per forskare och kalenderår.  

Planeringsbidraget disponeras av den 
institution/avdelning som ansvarar för ansökan. 

 
PROJEKTBIDRAG 
Utlysning av projektbidrag sker en gång per år. Medel 
kan användas till mindre studier inför kommande 
forskningsansökningar liksom för samfinansiering till 
andra externa forskningsanslag. 

Projektbidrag kan sökas upp till 3 år och fördelas årsvis, 
efter redovisning av använda medel innevarande 
kalenderår. 

Medel kan sökas för lön för huvudsökande, medsökande 
och assisterande personal, konsulter och driftskostnader. 
Medel får endast i undantagsfall användas till lönemedel 
av externt anställda personer. Kontakt skall tas med 
ekonom vid huvudsökandes institution. Huvudsökanden 
från RV kontaktar Maude Stefansson 
(maude.stefansson@regionvarmland.se). 

Projektplan (bifogas i ReserachWeb): Max 5 sidor 
exklusive nyckelreferenser och den skall ha följande 
struktur: 

- Bakgrund  
- Syfte, frågeställningar och ev. hypoteser 
- Studiedesign, metod och analys 
- Projektorganisation, beskriver hur arbetet i 

projektet är planerat och organiserat och hur 
arbetsfördelning och samverkan ser ut mellan 
deltagare i projektet 

- Genomförande (inklusive tidsplan) 
- Klinisk relevans och/eller nyttiggörande. 

Ansökan ska även innehålla information om: 
• budget enligt budgetmall och en 

budgetmotivering 
• projektets koppling till angelägna 

forskningsområden 
• hur projektet bidrar till utveckling av värmländsk 

hälso- och sjukvård  
• hur projektet bidrar till en långsiktigt stärkt 

forskningssamverkan mellan RV och Kau  
• om och i så fall på vilket sätt patienter är 

involverade i projektet (patientinvolvering) 
• hur genus och mångfaldsperspektivet beaktas i 

projektet 
• om etisk bedömning är gjord eller planeras. Om 

ingen etisk prövning är planerad krävs en 
motivering till varför det inte behövs.   
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INFORMATION TILL SÖKANDEN 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.  

Forskningsansökningar skickas in via ansökningsportalen 
ResearchWeb. Information om ansökan beviljats eller 
avslagits skickas via ResearchWeb. 

Medsökande bjuds in via Researchweb och behöver 
godkänna sin delaktighet. 

Underskrifter: För huvudsökanden från Kau används 
Intyg för externfinansiering som bifogas ansökan. För 
huvudsökande från RV ska istället en utskrift av ansökan 
med verksamhetschefs underskrift i original inlämnas till 
administrativ samordnare på CKFU (Pia Hird Lundberg). 
Underskriva intyg ska ha inkommit senast en vecka efter 
att utlysningen stängt. 

Det går inte att göra kompletteringar när utlysningen 
stängt. Ofullständiga ansökningar bedöms inte.  

Ansökningarna bereds inom arbetsgruppen för 
forskningssamverkan mellan RV och Kau. 

Ansökningar om projektmedel bedöms av externa 
vetenskapliga granskare utifrån fastställda kriterier för 
vetenskaplig kvalitet. 

RV och Kaus gemensamma styrgrupp för 
forskningssamverkan beslutar om finansieringen för ett år 
i taget. Styrgruppens beslut kan inte överklagas. 

 

BEDÖMNINGSKRITERIER 

För alla ansökningar bedöms: 
• Graden av samverkan mellan medarbetare från RV 

och Kau 
• Projektets förutsättningar att långsiktigt bidra till 

stärkt samverkan mellan RV och Kau 
• Projektets koppling till ett eller flera av de angelägna 

forskningsområden som beskrivs i utlysningen 
• Potential att erhålla extern finansiering 
• Klinisk nytta för värmländsk hälso-och sjukvård. 
 
För projektbidrag bedöms vetenskaplig kvalitet gällande: 
• Presentation av forskningsområdet 
• Syfte och ev. frågeställningar 

• Metodik 
• Sökandes kompetens (gäller samtliga medverkade i 

projektet) 
• Genomförbarhet 
• Tidplan och budget. 

Bedömning görs även av: 
• Graden av patientinvolvering 
• Graden av interprofessionell samverkan 
• Interventionsforskning 
• Användande av patientrapporterat utfall (PROM) och 

patientupplevd nytta (PREM) 
• Genus och mångfaldsperspektiv. 

 
 

UTBETALNING OCH RAPPORTERING  

För att få beviljat forskningsanslag utbetalt skall projektet 
vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten och beslut 
bifogat i ansökansökningsformuläret i Researchweb. 
Projektet ska även registreras i forskningsdatabasen 
CRIS på Researchweb. Om support kring CRIS behövs, 
kontakta ingela.marklund@regionvarmland.se 
(Nodsamordnare, Kliniska studier Sverige). 

Planeringsbidrag utbetalas när inskickad ansökan 
uppvisas för arbetsgruppens handläggare. Även utfall av 
ansökan ska inrapporteras. 

För projektbidrag är projektledaren ansvarig för att skicka 
en årlig rapport.  

 

TIDSPLAN 

Ansökningsperioden för projektbidrag är 6 september – 6 
oktober, 2021.  

Besked om utfall meddelas i november 2021  

Projektstart är 1 januari 2022 

KONTAKT 

Frågor om ansökningsportalen ResearchWeb: Pia Hird 
Lundberg, pia.h.lundberg@regionvarmland.se. 

Generella frågor om utlysningen: Lovisa Stedt, 
forskningsrådgivare, Kau, lovisa.stedt@kau.se 
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