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Bilaga 

Ansökningshandlingar och bedömningskriterier 

Följande innehåll ska finnas i forskningsprogrammet, och kan antingen bifogas eller fyllas i direkt i 
formuläret.  

Syfte och mål: Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller 
motsvarande. 

Områdesöversikt: Gör ett sammandrag av kunskapsläget (din egen och andras forskning och tidigare 
resultat) inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser. 

Projektbeskrivning: Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver frågeställning, metod, 
tidplan och genomförande. Hänvisning kan göras till bifogad forskningsplan förutsatt att denna är 
komplett. Om ansökan gäller flera projekt ska projektbeskrivning anges för samtliga. 

Om flera projekt anges, lämna en tydlig tidsplan och ange hur de ska genomföras. 

Preliminära resultat: Beskriv dina egna ev. förstudier inom forskningsområdet. Om 
preliminära resultat inte finns, ange detta. 

Verksamhetsrelevans: De vetenskapliga frågeställningar som ska ligga till grund för projektet ska 
kunna identifieras inom den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag och verksamhet samt 
långsiktigt kunna ligga till grund för implementering och verksamhetsutveckling inom denna 
verksamhet. 

Projektorganisation: Beskriv och förtydliga din egen, handledarens och eventuella medverkande 
forskares roller i projektet (här kan du även beskriva eventuella ytterligare forskare som inte nämnts 
som medverkande i formuläret). 

Medel beviljade för projektet från andra finansiärer: Ange sökta respektive erhållna bidrag från 
andra finansiärer, alternativt bifoga beslut. 

Köns- och genusaspekter: Beskriv hur köns- och/eller genusaspekter beaktas i forskningen. 

Vetenskapliga kunskapsluckor: Finns en av HTA-enhet identifierad kunskapslucka som denna 
forskning kan bidra till att åtgärda? Vilken kunskapslucka avses, ange i löpande text referens till t.ex. 
CAMTÖ rapportnummer, SBU diarienummer, Cochrane rapportnummer eller motsvarande, ange 
tydligt HTA-enhet. 

Forskningsetiska överväganden: Redogör kort och reflektera kring relevanta 
forskningsetiska aspekter med projektet. Ge din bedömning av balansen mellan risk och 
nytta. Om ansökan till Etikprövningsmyndigheten inte planeras, motivera detta tydligt. 
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Bedömningskriterier 

1. Bedömning av forskningens/frågeställningarnas förankring i den kommunala hälso- och 
sjukvårdens verksamhet och uppdrag (se skrivning under rubriken ”Prioritering av 
doktorandprojekt” i det fastställda grunddokumentet). Om ansökan bedöms vara 
förankrad där går den vidare för ytterligare bedömning. 
Ja/Nej 

 
2. Vetenskaplig kvalitet: Relevans 

? Ansökan ej bedömd 
1p Mycket låg/låg kvalitet 
2p Godkänd kvalitet 
3p Hög kvalitet 
4p Mycket hög kvalitet 

 
3. Vetenskaplig kvalitet: Metodik 

? Ansökan ej bedömd 
1p Mycket låg/låg kvalitet 
2p Godkänd kvalitet 
3p Hög kvalitet 
4p Mycket hög kvalitet 

 
4. Vetenskaplig kvalitet: Genomförbarhet 

? Ansökan ej bedömd 
1p Mycket låg/låg kvalitet 
2p Godkänd kvalitet 
3p Hög kvalitet 
4p Mycket hög kvalitet 

 
 

Nedanstående kriterier bedöms men poängsätts ej 

1. Anslag sökta från andra bidragsgivare.  
Ja/Nej 

2. Progress vid fortsättningsansökningar. 
Ja/Nej/Ej relevant 

 
 
Ansökningarna kommer att granskas och bedömas av en bedömargrupp med hög vetenskaplig och 
verksamhetsmässig kompetens.  
 
Bedömningsgruppen förbehåller sig rätten att inför den sammantagna bedömningen inkräva ytterligare 
information. Bedömarna ger förslag till beslut. Beslut fattas av KCRD-gruppen (kommunchefer och 
regiondirektör).  

https://www.regionorebrolan.se/contentassets/a8ed080ad21b4361890913a8d228476c/forskning-och-forskarutbildning-inom-kommunal-halso--och-sjukvard.pdf
https://www.regionorebrolan.se/contentassets/a8ed080ad21b4361890913a8d228476c/forskning-och-forskarutbildning-inom-kommunal-halso--och-sjukvard.pdf
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