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FÖRORD 
 
En av Svenska Läkaresällskapets (SLS) huvudsakliga uppgifter är att främja 
vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat 
genom att varje år dela ut omkring 25 miljoner kronor till forskning. 
 
Medlen kan sökas av forskande medlemmar; vi delar ut projektanslag, post doc-stipendier 
och resebidrag. SLS resebidrag riktar sig till alla forskare som är medlemmar. 
Läkaresällskapet delar också ut priser till god medicinsk forskning; bland annat till bästa 
projektansökan samt till den projektansökan som bedöms bäst representera translationell 
forskning. 
 
Kunskapsutbyten utgör en viktig inspirationskälla för både forskningen och forskares 
kreativa utveckling därför stödjer SLS medlemmars aktiva deltagande i kongresser med 
resebidrag och delar även ut post doc-stipendier.  
 
Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer de inkomna projektansökningarna 
för att garantera att god forskning av hög kvalitet stöds. Bedömningskriterierna är anpassade 
till det som är vedertaget inom den medicinska världen. Från och med 2017 bedöms 
projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond enligt nya 
riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av 
Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets 
vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk 
relevans eller förankring. 
 
I denna skrift informerar vi om de fonder och stipendier som finns tillgängliga att söka samt 
hur medlen söks. 
 
Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem, www.researchweb.org/is/sls  
 
Vetenskapliga priser till god medicinsk forskning 
För att belöna forskningsinsatser delar vi även ut priser och medaljer till de medlemmar 
som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller 
välskrivna artiklar. Ta chansen att, senast den 1 mars, nominera någon forskande kollega 
eller arbetskamrat som du tycker är värd något av våra priser! För mer information 
kontakta Annie Melin, annie.melin 
(at)sls.se 
 
 
Mats Ulfendahl 
Ordförande Forskningsdelegationen 
Svenska Läkaresällskapet 
 
FÖR MER INFORMATION V G KONTAKTA 
Monica Windén• 08-440 88 66 • monica.winden 
(at)sls.se 

http://www.researchweb.org/is/sls
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NYHETER 2017 FÖR PROJEKTANSLAG, POST 
DOC-STIPENDIER OCH RESEBIDRAG 
 
ALLMÄNT 
Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, 
post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså 
medlemskap även under 2016. 
 
RESEBIDRAG 
Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas 
resebidrag från Svenska Läkaresällskapet. 
 
PROJEKTANSLAG FRÅN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FONDER OCH BJÖRKLUNDS FOND 
Från och med 2017 kommer projektanslag som beviljas från Svenska Läkaresällskapets 
fonder och Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga, vilket innebär att 
projektplanen ska omfatta två år. 
 
Behov av brukarmedverkan ska från och med 2017 beaktas och diskuteras samt i 
förekommande fall beskrivas i ansökan om projektanslag från Svenska Läkaresällskapet och 
Björklunds fond. För information om brukarmedverkan: http://sls.se/Forskning--
utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/ 
 
Projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms från och 
med 2017 enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som 
används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, 
projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt 
klinisk relevans eller förankring. 
 
TRANSLATIONELLA PRISET 
Prissumman höjs till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, 
anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste 
sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.   
 
 

FONDER OCH STIPENDIER ATT SÖKA 
  
VETENSKAPLIGA FONDER 
Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet 
att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter och har även övertagit 
ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. Under verksamhetsåret delades 
sammanlagt drygt 30 miljoner kronor ut i form av Läkaresällskapets projektanslag, post doc-
stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från 
våra specialfonder. 
 
STIFTELSERNAS SYFTE 
Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS haft 
förmånen att motta under årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig 

http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
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verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. 
Det gäller till exempel möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt 
till aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför 
Sverige stöds också, särskilt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder. 
Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post doc-stipendier till i 
första hand kliniska forskare för att ge möjlighet till tjänstledighet med finansiering från 
SLS, för att bedriva fortsatt forskningsarbete utomlands. 
 
RESEBIDRAG 
Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse vid 
utländsk institution för att lära nya metoder. Från och med hösten 2016 är det även möjligt 
att söka bidrag för forskningsvistelse kortare än en månad. Resebidrag söks kontinuerligt 
under verksamhetsåret med undantag för sommarperioden. Ansökan ska vara inne senast två 
månader innan avresa.  
 
Schablonbeloppet är för närvarande 6 000 kronor för resor inom Norden, 8 000 kronor för 
resor i Europa, 10 000 kronor för resor till USA samt 12 000 kronor för resor till övriga 
världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är maxbeloppet 48 000 
kronor.  
 
Under perioden 15 augusti 2015 - 31 maj 2016 beviljades 367 ansökningar Svenska 
Läkaresällskapets resebidrag till ett sammanlagt belopp av 3,7 miljoner kronor. 
 
Nytt 2017: från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för 
att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet. 
 
POST DOC-STIPENDIER 
Sedan 1990 har medel reserverats ur forskningsfonderna för årlig utdelning av stipendier, 
främst avsedda för att nydisputerade kliniska forskare ska kunna ta tjänstledigt med 
finansiering från SLS, för att bedriva forskning. 
 
Stipendiebeloppet har varit 18 000 kronor per månad och villkoret är att post doc-
forskningen bedrivs på heltid under en sammanhängande period. Perioden ska omfatta minst 
tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle. Stipendiet kan utgå högst två gånger till 
samma person och kan endast sökas för post doc utomlands.  
 
Vid ansökningstillfället våren 2016 beviljades 19 post doc-stipendier till ett sammanlagt 
belopp av 3,3 miljoner kronor. 
 
SLS PRIS FÖR BÄSTA VETENSKAPLIGA PROJEKTANSÖKAN 
Svenska Läkaresällskapet delar årligen ut 100 000 kronor i pris till en särskilt 
förtjänt forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag 
efter ansökan den 1 februari samma år. Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av 
Forskningsdelegationens prioriteringskommitté. 2016 års pris tilldelas Charlotte 
Hedin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
PRIS FÖR BÄSTA PROJEKTANSÖKAN UR ETT TRANSLATIONELLT PERSPEKTIV  
Sällskapet instiftade 2011 ett pris om 50 000 kronor att delas ut till den medlem som efter 
ansökan tilldelats det projektanslag som bedömts bäst representera translationell 
forskning. 2017 höjs prissumman till 100 000 kronor. Pristagaren utses av Sällskapets 
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nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté. 2016 års pris går till 
Christian Giske, vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
 

SÅ HÄR ANSÖKER DU 
 
ANSÖKAN görs i det elektroniska ansökningssystemet www.researchweb.org/is/sls som 
infördes 2010 och som fortlöpande uppdateras med nya funktioner. Innan du kommer åt 
själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i systemet och fylla i ett personkort 
alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina 
personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista 
ansökningsdag kl. 24.00. 
 
Observera att du bara lägger upp personkort en gång! Personkortet kan du sedan uppdatera 
vid behov. I fondansökningssystemet kan du få vägledning om registrering, personkort m.m. 
under "Hjälp och service - för sökande". 
 
För frågor om ansökningsförfarande: 
monica.winden 
(at)sls.se eller 08-440 88 66 
 
 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SÖKER DU SÖKER 
 
MEDLEMSKAP krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften 
ska vara betald och oss tillhanda då ansökan skickas in för resebidrag och vid 
ansökningsperiodens slut för övriga anslag och stipendier. 
 
Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC Foundation (där medlemskap i 
NSCMID i stället krävs) och till Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet. 
 
Observera att 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökningsåret! För 
ansökan 2017 kommer det alltså att krävas medlemskap i SLS både 2016 och 2017. 
 
ÄR DU MEDLEM I SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET? 
För frågor om medlemskap kontakta: medlem 
(at)sls.se eller tfn 08-440 88 89 
 
BESKED OM TILLDELNING av projektanslag och post doc-stipendier lämnas under slutet av 
juni månad genom utskick från fondansökningssystemet till den av sökande angivna e-
postadressen. Besked om SLS resebidrag meddelas efter hand på samma sätt. 
Besked om tilldelning från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet lämnas under 
december månad. 
 
REKVISITION AV ERHÅLLNA MEDEL görs på därför avsedd rekvisitionsblankett som efter 
fullständigt ifyllande och påskrift postas till angiven mottagare på SLS. Länk till 
rekvisitionsblankett finns i e-postmeddelandet och i själva ansökan. Projektanslag rekvireras 
till det universitet/sjukhus eller annan myndighet där forskningen bedrivs. Stipendier och 

http://www.researchweb.org/is/sls


7 
 

resebidrag rekvireras till personligt konto. 
 
Projektanslag och post doc-stipendier ska rekvireras under samma kalenderår som de har 
beviljats, d v s anslag som beviljats i juni ska rekvireras senast 31 december samma år. 
Projektanslag från Stiftelsen Söderström Königska Sjukhemmet, som har utdelning i 
december, ska rekvireras senast sex månader efter beslut, d.v.s. senast i juni, året efter 
tilldelning. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. 
 
Medel som inte rekvirerats i tid återgår automatiskt till respektive fond. 
 
OMDISPONERING AV MEDEL sökta från SLS kan endast beviljas om synnerliga skäl 
finns. Medel anslaget till projekt kan aldrig omvandlas till resa. Medel anslaget till en 
specifik resa kan inte utnyttjas till annan resa. Sökta anslag ska användas under den 
tidsperiod som de är sökta för och till det ändamål som angivits i ansökan. 
 
FÖRSÄKRING och försäkringsskydd under utlandsvistelse samt under tiden för post doc-
stipendier uppmanas stipendiaten att ordna på tillfredställande sätt. 
 
FRÅN OCH MED 2017 kommer beviljade projektanslag från SLS fonder och från Björklunds 
fond att huvudsakligen vara tvååriga. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller 
tvåårigt anslag har beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag kommer det att anges ett 
belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året 
därpå då summan för slutanslaget fastställs 
 

DISPOSITIONSTID OCH REDOVISNING  
Projektanslag ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan 
endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan ska göras innan dispositionstiden gått ut. 
Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 
 
Redovisning av tilldelade medel sker, på heder och samvete, i fondansökningssystemet. 
Senast en månad efter kongress-/forskningsvistelsens eller post doc-periodens slut ska 
en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. 
Projektanslag ska inom föreskriven tid redovisas på motsvarande sätt. Våra revisorer utför 
sedan kontroller i systemet. 

Ettåriga anslag ska vara förbrukade och redovisade senast två år efter beslutsdatum (beslut 
om slutanslag tas ansökningsåret). 
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisade senast två år efter beslutsdatum för 
slutanslaget (beslut om slutanslag tas året efter ansökningsåret).  
För anslag från SLS och Björklunds fond som beviljats före 2017 samt för anslag från övriga 
fonder gäller 18 månaders dispositionstid och redovisning inom två år. 

För att gå in i ansökan och redovisa 
Logga in i ansökningssystemet - http://researchweb.org/is/sls 
Gå till mina sidor - mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på "ändra", scrolla 
ner till redovisningsdelen - redovisa - spara. 
 
 
 

http://researchweb.org/is/sls
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GRANSKNING OCH BEDÖMNING av inkomna ansökningar om SLS och Björklunds 
projektanslag samt om post doc-stipendier görs av Forskningsdelegationens 
Prioriteringskommitté som består av ca 25 valda medlemmar, alla experter inom olika 
kompetensområden och representerar nästan samtliga av landets medicinska lärosäten.  
 
Från och med 2017 bedöms projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och 
Björklunds fond enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som 
används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån nytänkande och 
originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet) och sökandes 
kompetens. För dessa kriterier används en sjugradig bedömningsskala enligt den definition 
som används av Vetenskapsrådet och bedömningen av de tre kriterierna används för att ge 
ett sammanfattande betyg som utgör en helhetsbedömning av ansökans kvallitet. Varje 
ansökan bedöms också utifrån tilläggskriteriet klinisk relevans eller förankring med 
användning av en tregradig skala. För att beviljas anslag ska en ansökan både ha hög 
övergripande kvalitet och tillräckligt hög klinisk relevans eller förankring.   
 
Granskning av reseansökningar sker löpande under ansökningsperioden. Vi tillämpar 
forskningsvärldens gängse jävsregler. Inskickade ansökningar är inte offentliga. 
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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS  
PROJEKTANSLAG 
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI  
 
Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat (ej för mer 
än tio år sedan) 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017. 
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet. 
 
Från och med 2017 kommer SLS projektanslag att huvudsakligen vara tvååriga vilket 
innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt 
patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt 
projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i 
projektet ska tydligt framgå.  
 
Behov av brukarmedverkan ska från och med årets ansökningsomgång beaktas och 
diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan, för information om 
brukarmedverkan: http://sls.se/Forskning--
utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/.  
 
Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan 
anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Svenska Läkaresällskapet 
ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är 
en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas. 
 
Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, 
apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande 
kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma 
institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. Svenska 
Läkaresällskapet förbehåller sig rätten, att i förekommande fall, flytta ansökan till den fond 
där ansökan passar bäst. 
 
För att erhålla projektanslag krävs att forskningsprojektet har granskats och godkänts av 
etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i 
ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i särskild ruta. 
 
Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan 
myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således 
förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut.  
 
Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av 
beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. Projektanslag ska rekvireras samma 
kalenderår som det beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag kommer det att anges ett 
belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året 
därpå då summan för slutanslaget fastställs. 

http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
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Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara förbrukade och redovisning ska vara 
inskriven in ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag (beslut om slutanslag tas 
ansökningsåret). 
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan 
senast två år efter beslut om erhållet slutanslag (beslut om slutanslag tas året efter 
ansökningsåret).   
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukat senast 18 månader efter 
beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om 
erhållet anslag. 
 
Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste 
göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 
 
 I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish 
Society of Medicine). 
 
Bästa translationella forskningen 
Läkaresällskapets Forskningsdelegation instiftade 2011 ett pris att delas ut till den 
projektansökan som bäst bedöms representera den translationella forskningen. Prissumman 
höjs 2017 till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett 
symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i sin 
ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför. 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS  
POST DOC-STIPENDIER  
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI 
 
Stipendiet kan sökas av medlemmar som disputerat (ej för mer än sju år sedan), 
företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning och kan erhållas högst två 
gånger. Stipendiet kan endast sökas för post doc utomlands. 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017. 
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet. 
 
Stipendiet ska möjliggöra för medlem i SLS att efter disputation vara tjänstledig, för att 
bedriva forskning vid en välrenommerad institution utomlands. Ansökan om post doc-
stipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Personlig inbjudan ska bifogas 
och godkännande från etikprövningsnämnd ska finnas för projektet. Post doc-stipendium 
kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS. 
 
Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre 
och högst tolv månader per ansökningstillfälle. Stipendiebeloppet är 18 000 kr per månad 
och ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats. Stipendiet är 
tillgängligt från och med september ansökningsåret. 
 
Besked om stipendium lämnas i slutet av juni månad. Stipendiet ska rekvireras på särskilt 
formulär till personligt konto. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan, alternativt intyg 
om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den utländska institutionen under 
hela stipendietiden, sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Vid ansökan 
tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in 
tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske. 
 
Redovisning ska göras i själva ansökan senast 1 månad efter post doc-tidens slut. 
I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish 
Society of Medicine). 
 
Notera att: 

∙ Stipendiet kan endast sökas av medlem som har disputerat för högst sju år sedan  
∙ Stipendiet kan endast sökas för post doc utomlands 
∙ Stipendiet inte kan kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS 
∙ Ansökan kan ske tidigast sex månader före disputation 
∙ Personlig inbjudan ska bifogas ansökan 
∙ Kopia på beviljad tjänstledighet/intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas 

på heltid vid den utländska institutionen under hela stipendietiden sänds in 
tillsammans med rekvisitionen. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska 
även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att 
utbetalning ska ske. 
Läs också ”Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS RESEBIDRAG 
för kongressresa eller forskningsvistelse 
ANSÖKNINGSPERIOD 15 AUGUSTI – 31 MAJ 
 
Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i 
internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. 
För ansökan om resebidrag från specialfonderna Gastro-, Ihre-, och Frenckners fonder, se 
respektive fond. 
 
Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in och CV måste 
finnas upplagd på personkortet. 
 
Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan 
ansökningsåret och att det krävs klinisk relevans eller förankring för att beviljas 
resebidrag från Svenska Läkaresällskapet från och med 1 januari 2017. 
 
Resan ska utgå från Sverige och ansökan ska vara inkommen senast två månader före 
avresedag. Under julhelgerna sker ingen hantering av resebidrag.  
 
Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte 
rekvirerats i tid återgår till respektive fond. Resebidraget rekvireras till personligt konto på 
särskild rekvisitionsblankett. Sökandes underskrift samt vidimering av prefekt/klinikchef 
eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen.  
 
Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk 
redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer/kvitton upp till beviljat belopp 
postas eller skannas och skickas med e-post till fondansvarig på SLS, se rekvisitionen. 
Ersättning för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead kostnader och liknande 
beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjas, eller då godkända verifikationer saknas, ska 
mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka till SLS. 
 
En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag har redovisats. 
 
Endast ett resebidrag per kalenderår beviljas. 
 
Läs mer om vad som gäller specifikt för kongressresa och forskningsvistelse på sidan 13  
och 14! 
 
Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är för 
närvarande maximalt 6000 kronor för resor inom Norden, 8000 kronor för resor i Europa, 
10000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12000 kronor för resor till övriga världen. För 
en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48000 
kronor, beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar. 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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KONGRESSRESA 

Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare för aktivt deltagande i 
internationell kongress som äger rum utomlands. Sökanden ska vara huvudpresentatör av 
eget föredrag eller poster, alternativt ha särskild inbjudan från kongressledningen till aktiv 
medverkan i kongressen. 
 
En sammanfattning av de resultat som ska redovisas på kongressen och en redogörelse 
av den kliniska relevansen eller förankringen ska göras i ansökan. Denna 
sammanfattning/redogörelse ska INTE vara en kopia av abstract.  
 
Till ansökan ska biläggas fullständigt abstrakt samt acceptansbrev, adresserat 
till sökande från kongressledningen, där det tydligt framgår att sökande är 
huvudpresentatör, alternativt personlig inbjudan från kongressledningen. I ansökan ska 
uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa. Om bidrag 
från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas Svenska 
Läkaresällskapet. 
 
Abstraktet ska innehålla titel, författare, adresser till desamma samt en markering som visar 
vem som ska vara huvudpresentatör. 
 
Acceptansbrevet ska vara ställt till huvudpresentatören personligen och det ska klart framgå 
vilket abstrakt som avses. 
 
Schablonbeloppet är för närvarande maximalt 6000 kronor för resor inom Norden, 8000 
kronor för resor i Europa, 10000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12000 kronor för 
resor till övriga världen. 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
 
 

FORSKNINGSVISTELSE 

Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare som är 
medlem i SLS. Bidraget avser att stödja forskning utomlands som sökande inte kan göra vid 
heminstitutionen/sjukhuset. Forskningsvistelsen ska pågå under en sammanhållen period (i 
normalfallet minst 14 dagar) vid en utländsk institution. 
 
En sammanfattning av projektplanen och en redogörelse av den kliniska relevansen eller 
förankringen ska göras i ansökan och det ska framgå varför forskningsvistelse utomlands är 
nödvändigt för projektet. Av ansökan ska det klart framgå att sökanden har haft kontakt med 
gästinstitutionen genom att en personlig inbjudan eller motsvarande bifogas ansökan. I 
inbjudan ska det framgå vad sökande ska göra under forskningsvistelsen och under vilken 
tidsperiod. 
 
I ansökan ska uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma 
resa. Om bidrag från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas 
Svenska Läkaresällskapet. 
 
Resor för examensarbeten (projektarbeten) i grundutbildningen erhåller som regel 



14 
 

inget bidrag. Undantag kan göras i fall där arbetet tydligt är en del i ett sammanhållet 
forskningsprojekt som bedrivs av sökanden. 
 
Bidrag för forskningsvistelse kan inte kombineras samtidigt med Post doc-stipendium från 
SLS. 
 
Personlig inbjudan eller motsvarande där det tydligt framgår att sökande haft kontakt med 
gästinstitutionen ska bifogas ansökan. 
 
För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48000 
kronor. Beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar. 
För forskningsvistelse kortare än 1 månad är schablonbeloppet maximalt 6000 kronor för 
resor inom Norden, 8000 kronor för resor i Europa, 10000 kronor för resor till USA/Kanada 
samt 12000 kronor för resor till övriga världen.  
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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BENGT IHRES FOND 
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI 
 
Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom medicinsk 
gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi i form av projektanslag och 
resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa). 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017.  
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet.  
 
PROJEKTANSLAG 
I stort sett samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets 
fonder. Anslag kan dock, om de för Bengt Ihres fond sakkunniga så bedömer, ges till den 
som disputerat för mer än tio år sedan, samt till ograduerad forskare. Anslag ges i första 
hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, 
Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast 
skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Ansökan ska i första hand göras på svenska. 
Projektsammanfattningen ska alltid göra på svenska. 
 
Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats och ska förvaltas av det 
universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av 
juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter 
beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet 
bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan 
måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 
 
I publikationer ska anges att stöd har utgått från Bengt Ihres fond. 
 
RESEBIDRAG FÖR FORSKNINGSVISTELSE 
Resebidrag ur denna fond kan endast sökas per den 1 februari. Resan kan tidigast 
påbörjas efter den 1 september. Av ansökan ska det tydligt framgå att sökande har haft 
kontakt med gästinstitutionen genom bifogad personlig inbjudan eller motsvarande. 
Ansökan ska i första hand göras på svenska. 
Beslut om tilldelning meddelas i juni månad. Resebidrag rekvireras till personligt konto 
och redovisas i ansökan senast en månad efter resans avslutande. Verifikationer skannas och 
skickas med e-post till fondansvarig, se rekvisitonen. Medel för traktamente (ökade 
levnadskostnader), overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte 
utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus 
redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare 
bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter 
beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden. 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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BJÖRKLUNDS FOND 
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI 
 
Fondens stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar. 
Sökande ska ha disputerat (för högst 10 år sedan). 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017. 
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet. 
 
PROJEKTANSLAG 
Samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder. 
  
Från och med 2017 kommer projektanslag från Björklunds fond att huvudsakligen vara 
tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan 
samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse 
samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar 
i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska från och med årets 
ansökningsomgång beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan, 
för information om brukarmedverkan: http://sls.se/Forskning--
utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/. 
 
Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan 
anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Björklunds fond ska vara 
förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en 
förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas. 

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, 
apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande 
kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma 
institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt.  
 
För att erhålla projektanslag krävs att forskningsprojektet har granskats och godkänts av 
etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i 
ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i härför särskild 
ruta. 
 
Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan 
myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således 
förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut.  

Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av 
beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. Projektanslag ska rekvireras samma 
kalenderår som det beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag kommer det att anges ett 
belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året 
därpå då summan för slutanslaget fastställs. 

http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelagationen/Brukarmedverkan-i-forskningen/
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Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara förbrukade och redovisning ska vara 
inskriven in ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag (beslut om slutanslag tas 
ansökningsåret). 
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan 
senast två år efter beslut om erhållet slutanslag (beslut om slutanslag tas året efter 
ansökningsåret).  
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukat senast 18 månader efter 
beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om 
erhållet anslag. 

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste 
göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Björklunds fond. 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
 

CRONQVISTS STIFTELSE 
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI 
 
Stiftelsen avkastning ska främja medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i 
första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar. 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017.  
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet.  
 
PROJEKTANSLAG 
I stort sett samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets 
fonder. Sökande ska vara medlem och ha disputerat (ej för mer än 10 år sedan). Anslag kan 
erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. 
 
I ansökan ska forskningsplan samt patientnytta presenteras med frågeställning, metod, 
arbetsplan och betydelse. Budget för projektet ska anges. För erhållande av bidrag krävs 
etiskt godkännande. 
 
Forskningsanslag ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats och ska förvaltas av 
det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare 
delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter 
beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet 
bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan 
måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 
 
I publikationer ska anges att stöd har utgått från Cronqvists stiftelse. 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker anslag och stipendier” sid 6 och framåt 
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GASTROENTEROLOGISK FORSKNINGSFOND 

SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI  
 
Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ämnesområdet 
gastroenterologi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej 
kongressresa). Fonden delar årligen ut omkring 300 000 kr och riktar sig i första hand till 
forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, 
Cancerfonden, VINNOVA eller motsvarande. 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017.  
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet.  
 
PROJEKTANSLAG 
I stort sett samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets 
fonder. Anslag kan dock, om de sakkunniga så bedömer, även ges till dem som disputerat 
för mer än tio år sedan, samt till ograduerad forskare. Anslag kan erhållas högst fem gånger. 
Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle.  
 
Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats och ska förvaltas av det 
universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av 
juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter 
beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet 
bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan 
måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 
 
I publikationer ska anges att stöd har utgått från Gastroenterologisk forskningsfond. 
 
RESEBIDRAG FÖR FORSKNINGSVISTELSE 
Resebidrag ur denna fond kan endast sökas per den 1 februari. Resan kan tidigast 
påbörjas efter den 1 september. Av ansökan ska det klart framgå att sökande har haft kontakt 
med gästinstitutionen genom bifogad personlig inbjudan eller motsvarande. Beslut om 
tilldelning meddelas i juni månad. Resebidrag rekvireras till personligt konto och redovisas 
i ansökan senast en månad efter resans avslutande. Verifikationer skannas och skickas med 
e-post till fondansvarig, se rekvisitionen. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), 
overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om 
verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp 
betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden 
har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som 
inte rekvirerats i tid återgår till fonden. 
 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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PAUL FRENCKNERS FOND 
SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 1 FEBRUARI 
 
Fonden stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av resebidrag 
för forskningsvistelse. 
 
Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!  
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017.  
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. 
Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet.  
 
BIDRAG TILL FORSKNINGSRESA 
Ansökan kan endast göras för forskningsvistelse vid utländsk institution av yngre läkare med 
specialistkompetens inom området oto-rhino-laryngologi. Till ansökan ska bifogas tydlig 
och utförlig beskrivning av den planerade verksamheten vid det utländska 
universitetet/sjukhuset. Även personlig inbjudan ska bifogas ansökan. Endast en ansökan om 
resebidrag kan insändas vid varje ansökningstillfälle. Ansökan kan endast göras per den 1 
februari. Resan kan påbörjas tidigast den 1 september ansökningsåret. 
 
Besked om tilldelning lämnas i juni månad. Resebidrag ska rekvireras på särskild 
rekvisitionsblankett till personligt konto. Vidimering av prefekt/klinikchef eller 
motsvarande ska finnas på rekvisitionen. 
 
Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i 
tid återgår till fonden. 
 
Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt ekonomisk redogörelse 
skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer skannas och skickas med e-post till 
fondansvarig, se rekvisitionen. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead-
kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer 
saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En 
förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats.  
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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STIFTELSEN SÖDERSTRÖM-KÖNIGSKA SJUKHEMMET 
ANSÖKNINGSPERIOD: 1 september - 1 oktober 2017 

Stiftelsen har sin upprinnelse i grosshandlare Carl Christian Söderströms testamente den 23 
juni 1904 
 
Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i 
första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling 
(allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen 
kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykiskt sjukdom 
samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg 
prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning.  

Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från 
stiftelsen. Ansökan görs på http://www.researchweb.org/is/sls 
 
Besked om erhållet stöd lämnas i slutet av december.   

PROJEKTANSLAG 
• CV måste finnas upplagt på personkortet i ansökningssystemet 
• Den sökande ska ha disputerat för högst tio år sedan. Avdrag för föräldraledighet, 

AT/ST-tjänstgöring och liknande kan inte göras. 
• Anslag kan erhållas högst fem gånger per sökande 
• Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om 

anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges 
i ansökan. 

• Ersättning för lön till sökande beviljas inte 
• Den sökande kan bara skicka in en ansökan per ansökningstillfälle 
• Förnyad ansökan ska insändas årligen och innehålla en vetenskaplig redogörelse av 

föregående års bidrag inklusive förteckning över publicerade arbeten inom projektet. 
• Det fullständiga forskningsprogrammet skrivs direkt i ansökningsformuläret. 
• Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i ansökan. Om 

etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i särskild ruta. 
• Projektanslag ska alltid rekvireras till och förvaltas av det universitet eller den 

myndighet där den sökande bedriver sin forskning. 
• Anslag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte 

rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. 
• Anslag ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Förlängd 

dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras 
innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. 

• Anslaget ska redovisas senast två år efter beslutsdatum då en rapport innehållande 
vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs 
elektroniskt i ansökningssystemet. 

• En förutsättning för att beviljas nya anslag är att tidigare anslag från stiftelsen har 
redovisats 

• I publikationer ska anges att stöd utgått från ”The Söderström König Foundation” 

http://www.researchweb.org/is/sls
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POST DOKTORSTÖD I PSYKIATRI FÖR KLINISKT ANSTÄLLDA INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

• Post doktor-stödet är i form av ett anslag som ska gå till den sökandes lön då han/hon 
är ledig från klinisk tjänst för att forska med det projekt som beskrivs i ansökan. 
Maximalt stöd som kan sökas är 500 000 kronor. 

• Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården 
som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin (eller 
inom ett till medicinen närstående ämnesområde). 

• Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast 2013-10-01 och senast 2016-10-
01, d v minst ett och högst fyra år innan ansökningstidens utgång. (Föräldraledighet 
samt AT/ST-tjänstgöring kan avräknas med maximalt 1 år, intyg bifogas ansökan).  

• Forskningen kan bedrivas vid sökandes heminstitution eller annat valfritt svenskt 
eller utländskt universitet. Om forskningen inte görs vid heminstitutionen ska en 
personlig inbjudan bifogas ansökan. 

• Den som söker post doktorstöd kan även söka projektanslag för samma projekt från 
stiftelsen. 

• Fullständig projektbeskrivning ska finnas i ansökan.  
• Forskningsprojektet ska ha granskats och godkänts av etikprövningsnämnd.   

Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i ansökan. Om 
etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i ansökan. 

• Anslaget rekvireras av arbetsgivaren att användas till sökandes lön under den tid som 
han/hon är ledig från sin tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan.  

• Anslaget ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum och vara förbrukat 
senast 18 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till 
stiftelsen. 

• Anslaget ska redovisas senast18 månader efter beslutsdatum då en rapport 
innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen 
görs elektroniskt i ansökningssystemet. 

• En förutsättning för att beviljas stöd är att eventuella tidigare anslag från stiftelsen 
har redovisats. 

• I publikationer ska framgent anges att stöd har utgått från ”The Söderström König 
Foundation” 

• CV måste finnas upplagd på personkortet i ansökningssystemet 
 
Till ansökan om post doktorstöd ska bifogas:  

• Intyg från berörd verksamhetschef att sökande beviljas ledighet med lön för att 
forska med det projekt som angivits i ansökan. I intyget ska det specificeras (med 
tidsangivelser) under vilken period sökande kommer att vara tjänstledig för 
forskningen.    

• Personlig inbjudan, med tidsangivelser krävs om forskningen inte ska bedrivas vid 
heminstitutionen  

• Intyg om föräldraledighet eller AT/ST tjänstgöring krävs om avdrag för detta 
åberopas  

 
 
Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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SSAC FOUNDATION 

Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy Foundation 

LAST DAY FOR APPLICATION: FEBRUARY 1st 2017 
 
The Foundation distributes grants for research related to the treatment of infectious diseases 
with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents.  
The assets of the Foundation originate from the earnings of the 18th International Congress 
of Chemotherapy in Stockholm in 1993. 
 
Applications can only be made via the internet based application system on the 
Swedish Society of Medicine´s website, www.sls.se. 
 
Applicants must be members of the Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (NSCMID). The membership must have been granted no later than November 1st 
the year before the application. For membership application form see  
www.srga.org/ssac/. The form should be sent to annette.strandbo@ki.au.dk.  
 
PLEASE NOTE 
>  the application must be written in English 
>  the application can be made either for a research grant or a travel grant   
>  only applications related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, 
 antiviral, antimycotic or antiparasitic agents will be considered for funding 
>  the same research project can receive a grant for a maximum of three consecutive 
 years 
>  research projects with Nordic collaboration are encouraged 
>  only one application per applicant is allowed per year 
 
The grant should have been used by the end of December the year after the grant was 
received. Extension of outline time can only be permitted if exceptional circumstances exist. 
A request for an extension must be made before the outline time has expired and can be 
given for a maximum of one year.   
 
An economic report and a short scientific summary should, within two years after receiving 
the grant, be entered into the application (part 8).  

Decisions on the grants will be communicated to the applicants via e-mail by the end of 
May. The names of the awardees, the titles of their research projects and the amounts 
awarded will also be published on the NSCMID website. It is suggested that the grants 
would be transferred to the University Clinic where the research is carried out. Grants must 
be requested the same calendar year they were received, i.e. not later than December 
31, the year of the application. In articles to be published Scandinavian Society for 
Antimicrobial Chemotherapy Foundation should be acknowledged. 

Läs också ” Att tänka på när du söker” på sidan 6 och framåt 
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INGEGERD JOHANSSONS STÖD för forskning om SLE 
Ingegerd Johansson, var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon 
avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt 
testamente en stor donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om 
sjukdomen. Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas dels för en utlysning om 
projektbidrag och dels till stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning. 

PROJEKTANSLAG FÖR FORSKNING OM SLE  
ANSÖKNINGSPERIOD: 15 mars – 15 april 2017 

Utlysningen gäller upp till tre större projektbidrag om vardera maximalt 2 mkr/år under som 
längst 4 år, varav ett ska gå till en yngre forskare, d v s en forskare som disputerat för högst 
10 år sedan. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs. 

• Anslag kan erhållas för 2 + 2 år 
• Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter två år då beslut tas 

om ytterligare anslag ska ges. 
• I ansökan ska behov av brukarmedverkan beaktas och diskuteras samt i 

förekommande fall beskrivas. 
• Kan endast sökas av medlem som disputerat. 
• Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om anslag 

söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i 
ansökan. Ersättning för lön till sökande beviljas inte.  

Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem Researchweb: 
http://www.researchweb.org/is/sls 

STÖD TILL NÄTVERKSARBETE KRING SLE-FORSKNING 
ANSÖKNINGSPERIOD: 15 mars – 15 april 2017 

Stödet avser nätverksarbete kring SLE-forskning under 5 år. Maximalt belopp som kan 
sökas är 1,5 mkr. Medlen ska även finansiera en större nationell konferens under det femte 
året för att redovisa aktuell forskning kring SLE. I redovisningen av aktuell forskning ska de 
projekt som erhållit projektanslag i SLE-utlysningen 2017 inkluderas. För att erhålla stöd till 
nätverksarbete kring SLE-forskning krävs en nationell förankring och samverkan mellan 
företrädare för både experimentell och klinisk forskning samt relevant inslag av 
brukarrepresentanter. 
 
Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter det femte året. Eventuellt 
outnyttjade medel ska återbetalas. 

Sökande ska vara medlem i Svenska Läkaresällskapet. 
 
Ansökan görs mellan 15 mars och 15 april på särskild blankett. Blanketten skickas till: 
Svenska Läkaresällskapet, Att. Monica Windén, Box 738, 101 35 Stockholm. 
Länk till blanketten finns på vår hemsida: http://sls.se/Forskning--
utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Ingegerd-Johansson/ 
På vår hemsida finns även länkar till mer information om donationen.  

http://www.researchweb.org/is/sls
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Ingegerd-Johansson/
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Ingegerd-Johansson/
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PRIS FÖR VETENSKAPLIGA PROJEKTANSÖKAN 

Utses av Svenska Läkaresällskapet 
 
Svenska Läkaresällskapet delar årligen ut 100 000 kronor som pris till en särskilt förtjänt 
forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag efter 
ansökan per den 1 februari samma år. Pristagare utses av Sällskapets Nämnd på förslag av 
Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté.   
 
Priset gick 2016 till Charlotte Hedin, Gastrocentum, Karolinska Universitetssjukhuset för 
projektet ”The development and dysfunction of the interface between gut microbiota and 
innate and adaptive intestinal immunity” 
 
PRISTAGARE 
1998  Anna Berghard, Umeå Universitet 
1999  Jonas Frisén, Karolinska institutet 
2000  Cecilia Söderberg-Nauclér, Karolinska institutet 
2001  Petter Höglund, Karolinska institutet 
2002  Per Arne Oldenburg, Umeå Universitet 
2003  Ann Marie Jansson, Karolinska institutet 
2004  Fredrik Piehl, Karolinska institutet 
2005  Katarina Le Blanc, Karolinska institutet 
2006  Anna-Karin Olsson, Uppsala Universitet 
2007  Qiang Pan-Hammarström, Karolinska institutet 
2008  Susanne Gabrielsson, Karolinska institutet 
2009  Mattias Collin, Lunds Universitet 
2010  Anna Nilsson, Karolinska institutet  
2011  Thomas Gustafsson, Karolinska Institutet  
2012  Isabel Gonçalves, Skånes Universitetssjukhus 
2013  Erika Comasco, Uppsala Universitet 
2014  Per Fogelstrand, Göteborgs Universitet 
2015  Daniel Agardh, Skånes Universitetssjukhus 
2016  Charlotte Hedin, Karolinska Universitetssjukhuset 
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PRIS FÖR BÄSTA PROJEKTANSÖKAN  
UR TRANSLATIONELLT FORSKNINGSPERSPEKTIV 

Svenska Läkaresällskapets har instiftat ett pris på 50 000 kronor, för att dela ut till den 
medlem som efter ansökan tilldelats projektanslag som bedömts bäst representera den 
translationella forskningen. Pristagare utses av Läkaresällskapets Nämnd efter förslag från 
Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté.  
 
Priset gick 2016 till Christian Giske vid klinisk mikrobiologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset för projektet ”Kraftigt ökande incidens av sepsis orsakat av ESBL-
producerande E. coli: identifikation av riskgrupper, kartläggning av prognos, och relation till 
bakteriell virulens”. 
 
PRISTAGARE 

2011 Maria Liljefors, Karolinska universitetssjukhuset 
2012 Magdalena Fossum, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
2013 Patrik Danielson, Umeå Universitet 
2014 Elisabeth Jerlhag Holm, Göteborgs Universitet 
2015 Michael Uhlin, Karolinska Universitetssjukhuset 
2016 Christian Giske, Karolinska Universitetssjukhuset 
 
NYTT 2017:  
Prissumman höjs 2017 till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, 
anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste 
sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.   
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