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Ledigkungörelse
Regionalt forskningsstöd år 2022 avseende projekt med inriktning
”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov”
Förutsättningar
Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg är södra sjukvårdsregionens
regionklinik för frihetsberövade patienter, med särskilt komplexa vårdbehov.
Kliniken är en rättspsykiatrisk enhet som i huvudsak vårdar patienter enligt lagen
om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykisk tvångsvård (LPT).
För år 2022 finns ett regionalt forskningsstöd, i form av ett anslag om 553 249 kr,
avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats.
Behöriga att söka anslag är samtliga regionanställda inom Region Kronoberg,
Region Halland, Region Skåne samt Region Blekinge eller anställda på vårdenhet
med vilken regionen har avtal. I första hand är anslaget riktat till anställda som
arbetar med patienter med särskilt komplexa vårdbehov och som vårdas med
hjälp av LRV och LPT i den södra sjukvårdsregionen, men även andra kan
komma ifråga om projektet ligger inom anslagets inriktning.
Handläggning av ansökningarna och utdelning av forskningsmedel sker via FoU
Kronoberg, Region Kronoberg.
För de sökande som inte har genomgått forskarutbildning och är disputerade
ska en handledare med vetenskaplig kompetens, lägst doktorsexamen, knytas till
projektet.
På ansökan ska handledarens namn och bakgrund anges. Handledaren ska på
ansökan intyga att han/hon åtar sig ansvaret att vara handledare och att projektet
är genomförbart samt att kostnadsberäkningen är relevant och rimlig.
Om huvudsökande är doktorand, är det huvudhandledaren som ska skriva under
ansökan.
Stödets utformning och användningsområde
Det nu utannonserade forskningsstödet kommer att delas ut genom anslag och får
täcka kostnader för:
•

Lönekostnader (inklusive sociala avgifter). Projektsökande kan vid
tjänstledighet för projektarbete få ersättning för att täcka löneavdrag.

•

Datainsamling och databearbetning (till exempel registrerings- och
utskriftshjälp).

•

Material och utrustning (dock inte datorer med tekniska tillbehör).

•

Tryckning och publicering (till exempel poster eller open access).
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•

Begränsade konsultinsatser (till exempel statistik och språkgranskning).
Däremot inte arvode för till exempel externa konsultinsatser i metod- och
verksamhetsutveckling.

•

Rese- och uppehållskostnader för projektets genomförande i anslutning
till pågående arbete (till exempel konferenskostnader).

•

Övriga kostnader för projektets genomförande (till exempel reseersättning
till patient som kallas till extra undersökning).

Kostnader för utbildning ersätts inte.
Efter vetenskaplig bedömning och rangordning kommer projektstöd att utdelas
som 1-3 schablonbelopp á 100 000 kronor, i undantagsfall 4 schablonbelopp.
Stödets inriktning
Det utannonserade forskningsstödets huvudinriktning ska vara mot klinisk
patientnära forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Med detta
begrepp avses forskning på problem relaterade till psykisk sjukdom som sker med
patientnära kontakt. I detta sammanhang avses forskning vars resultat potentiellt
kan få positiv effekt på:
•

Utveckling av läns- och rättspsykiatrisk vård med inriktning LRV/LPT.

•

Patientens utredning, rehabilitering, behandling eller vård och/eller därtill
kopplad livskvalitet. Särskilt prioriterade är följande patientgrupper:
- Personer med psykossjukdom.
- Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
- Unga vuxna med personlighetsstörning.

Mot bakgrund av det uttalade värdet av att forskningsmedel används för att utöka
samarbetet mellan region- och länssjukvård ser vi gärna ansökningar där
samverkan sker mellan olika regioner, olika vårdnivåer och/eller olika
yrkeskategorier.
Anslag kommer att fördelas efter bedömning på vetenskaplig grund av de
inkomna ansökningar, där projektens kvalitet kommer att vara avgörande.
Prioriteringsprinciper
Projekten poängsätts med hänsyn till fyra parametrar
1.
2.
3.
4.

Originalitet, grad av nytänkande.
Hållbarheten hos projektets material och metoder.
Den sökandes förmåga att genomföra projektet.
Projektets betydelse för patienter i hälso- och
sjukvården.

De fyra parametrarna poängsätts från 0-7. Parameter nummer 4 viktas med 1,5
vilket kan ge en poängsumma om maximalt 31,5 poäng.
Ledamot av prioriteringskommittén som har, eller de senaste fem åren haft
forskningssamarbete med den sökande, innehar eller de senaste fem åren har haft
chefsbefattning i förhållande till den sökande deltar inte i bedömningen av dennes
ansökan. Samma gäller om så kallat delikatessjäv eller släktskap skulle föreligga.
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Prioriteringsgrupp
För granskningen av inkomna ansökningar svarar en av Region Kronoberg utsedd
prioriteringsgrupp. I gruppen ingår också representant för vardera Region
Blekinge, Region Halland och Region Skåne. Till gruppen adjungeras
verksamhetschefen för FoU Kronoberg.
Prioriteringsgruppen består av:
Birgitta Gunnarsson, Region Kronoberg, ordförande
Pamela Massoudi, Region Kronoberg
Eva Melin, Region Kronoberg
Viktor Carlsson, Region Kronoberg
RosMarie Nilsson, Region Blekinge
Ulrika Bergsten, Region Halland
Daniel Lindqvist, Region Skåne
Carina Elmqvist, Forskningschef vid FoU Kronoberg, adjungerad.
Företrädare för psykiatri och rättspsykiatri kan adjungeras vid behov.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara inskickad till FoU Kronoberg senast 2021-12-21.
Ansökan ska skrivas i elektroniskt ansökningsformulär, tillgänglig via FoU
Kronobergs hemsida, men ska vara underskriven på anvisad blankett av
sökanden, verksamhetschef samt handledare innan den bifogas i ansökan.
Innan ansökan påbörjas måste både sökande och handledare registrera ett
personkort i Researchweb, som innehåller CV och publikationer, för att ansökan
ska gå vidare till bedömning.
Besked om fördelningsbeslutet lämnas senast under april 2022.
De som erhållit anslag skall rekvirera dessa senast 2022-12-31, i annat fall återgår
dessa till FoU Kronoberg, Region Kronoberg.
Anvisningarna för ifyllande av ansökningsblanketterna ska följas noga.
•

Ansökan ska vara skriven på svenska.

•

Forskningsprogrammet ska skrivas i typsnitt Times New Roman,
textstorlek 12 och bifogas i ansökan.

•

Om forskningsprogrammet överstiger fyra A4-sidor exklusive
referenser kommer ansökan inte att bedömas.

•

Forskningsprogrammet kan skrivas på svenska eller engelska.

Underskrift av verksamhetschef/-er är obligatorisk och innebär att arbetsplats för
den avsedda forskningen garanteras samt att beredskap finns att friställa sökande
för forskning under den erhållna tiden.
Underskrift av handledare är obligatorisk. Om huvudsökande är doktorand, är det
huvudhandledaren som ska skriva under ansökan. Se punkt Förutsättningar, s 1.
Rapportering av tidigare erhållna medel ska ha avlämnats enligt beslutet vid
tilldelning av medel, innan ny ansökan för samma projekt kan skickas in.
Innan medel tilldelas ett projekt ska detta i tillämpliga fall ha godkänts av
Etikprövningsmyndigheten. Om projektet vid ansökan redan varit föremål för
bedömning ska kopia av utlåtandet från Etikprövningsmyndigheten bifogas. I
annat fall kommer utlåtande att krävas före utbetalning av forskningsmedel.
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Kontaktpersoner
Varje region har en kontaktperson som kan vara behjälplig med allmän formalia
och vägledning (inte handledning) vid ifyllande av ansökan. Dessa är:
Region Halland, Ulrika Bergsten

ulrika.bergsten@regionhalland.se

Region Skåne, Daniel Lindqvist

daniel.lindqvist@med.lu.se

Region Blekinge, RosMarie Nilsson

rosmarie.nilsson@regionblekinge.se

Region Kronoberg, Birgitta Gunnarsson

birgitta.gunnarsson@kronoberg.se

Vetenskapliga rapporter och ekonomisk redovisning
För projekt som erhåller tilldelning ska vetenskaplig rapport och ekonomisk
redovisning avlämnas senast den 31 december år 2023, mall för rapportering
skickas till projektansvarig.
Rapporteringen ska kompletteras med en sammanfattning/abstrakt, skrivet på
svenska och omfatta max en A4-sida. Sammanfattningen läggs i en projektkatalog
som är knuten till regionens biblioteksdatabas och från sammanfattningen kan
vetenskaplig artikel länkas. För denna sammanfattning finns en abstraktmall som
skickas till projektansvarig.
FoU Kronoberg har som målsättning att på ett aktivt sätt medverka till spridning
av resultat och erfarenheter, från de projekt som fått stöd av regionala forskningsmedel, i sjukvårdsorganisationen. Mottagande av forskningsstöd 2022 innebär ett
åtagande för projektansvarig att vid behov medverka i olika sammanhang,
till exempel seminarier, för att informera om det egna projektet.
Frågor angående ansökningsförfarande eller andra frågor rörande
forskningsstödet kan riktas till FoU Kronoberg, fou@kronoberg.se.
Det går även bra att kontakta:
Ingrid Edvardsson Aurin tel. 0470-588531, ingrid.edvardsson@kronoberg.se eller
Birgitta Gunnarsson tel. 0470-589078, birgitta.gunnarsson@kronoberg.se

Martin Myrskog
Regiondirektör
Region Kronoberg
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