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Förordnandeprogram för ALF-finansierad forskning vid          
Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet 
 

Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram 
för att stödja utvecklingen av klinisk forskning och universitetssjukvård. En förutsättning för att 
beviljas ett ALF-förordnande är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning1. 

Analys av andelen forskarutbildade inom Region Örebro län visar på ett fortsatt behov att öka den 
akademiska kompetensen. Detta gör att Region Örebro län och Örebro universitet fokuserar på att 
använda ALF-medel till konkurrensutsatt forskningstid för doktorander och att främja disputerades 
utveckling till att bli handledare.  

Då pedagogisk meritering ofta visat sig vara en stötesten för docentur, avsätts timmar enligt nedan åt 
pedagogiskt uppdrag, främst inom läkarprogrammet men även på andra program. Lämpligt uppdrag 
bedöms av respektive utbildningsprogram baserat på behov och relevans. Om undervisningsåtagandet 
ej uppfylls kan ALF-medel dras tillbaka. 

För att vara behörig att söka ALF-medel krävs en för uppdraget adekvat grundanställning på heltid 
inom Region Örebro län eller inom upphandlad vårdsverksamhet där detta framgår av avtal eller 
motsvarande överenskommelse. I särskilda fall, enligt separat avtal, kan en grundanställning inom 
Region Värmland eller Region Dalarna ge behörighet för att söka ALF-medel. Vid 
visstidsanställningar beslutas ALF-förordnanden i särskild ordning.  

ALF-förordnandet förlängs om särskilda skäl2 finns. Detta görs med en anmälan om förlängning vid 
ordinarie slut av pågående förordnandeperiod. 

Vid deltidstjänstgöring/-anställning beräknas forskningstiden utifrån den aktuella tjänstgöringsgraden 
och utgör högst hälften av denna. Forskningsuttag mindre än 20 % av heltid godkänns ej oavsett total 
tjänstgöringsgrad.  

 
1 Klinisk forskning definieras, enligt det nationella ALF-avtalet, som forskning som förutsätter vårdens 
strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad 
ohälsa. Translationell forskning innebär att hälso- eller sjukdomsproblem som identifieras i klinisk verksamhet 
får ligga till grund för laboratoriebaserade studier. Målet är att resultaten ska kunna återföras till hälso- och 
sjukvården i form av förbättrad prevention, diagnostik eller behandling.  

2 Vetenskapsrådets godkända anledningar är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer 
och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, sjukdom (egen eller vård av nära anhörig), 
allmäntjänstgöring (AT), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (de 
två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).  
Avseende dessa ALF förordnanden avses vad gäller vidareutbildning endast adekvata programstudier på 
avancerad nivå för vårdprofessioner förutom läkare och avseende läkare endast randtjänstgöring inom ST-
tjänstgöring. 
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Vid publikationer som följer av projekt finansierat med ALF-medel anges under “Funding” eller 
“Acknowledgement”: The study was financed by grants from the Swedish state under the agreement 
between the Swedish government and the county councils, the ALF-agreement (ange anslagsnummer). 

 

Universitetsöverläkare/specialistläkare/distriktsläkare/ST-läkare 

Förordnande:  
Utlysningar sker varje halvår av upp till 18 månader med 30 % forskningstid inklusive ett 
utbildningsuppdrag om 30 timmar per termin inom läkarutbildningen. Om basgruppshandledare är det 
lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i utbildningsuppdraget om denna 
ej är genomförd tidigare. Ett uppdrag som studierektor inom läkarprogrammet kan också vara aktuellt. 
Ingen forskningstid utgår juni-augusti. Inom ramen för förordnandet kan också ledningsuppdrag inom 
universitetssjukvårdsenheter bli aktuellt 

En ansökan om fortsatt förordnande kan beviljas upp till maximalt 54 månader.  

Förordnandet kan komma att helt eller delvis ske i form av adjungering som lektor till Örebro 
universitet. 

Behörig att söka:  
Docent vid Örebro universitet samt överläkare/specialistläkare/distriktsläkare anställd inom Region 
Örebro län eller Region Värmland eller Region Dalarna med pågående forskningsaktivitet. 

ST-läkare som är docent kan även förordnas inom denna del av ALF programmet. 

Ansökan: 
Fullständig forskningsplan. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig information i ansökan, endast 
hänvisning till tidigare ansökningar godtas ej. 

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.  

 

Meriteringsprogram för disputerade läkare 

Förordnande:  
Utlysningar sker varje halvår av upp till 18 månader med 30 % forskningstid inklusive ett 
utbildningsuppdrag om 30 timmar per termin inom läkarutbildningen. Om basgruppshandledare är det 
lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i utbildningsuppdraget om denna 
ej är genomförd tidigare. Ett uppdrag som studierektor inom läkarprogrammet kan också vara aktuellt. 
Ingen forskningstid utgår juni-augusti. En ansökan om fortsatt förordnande kan beviljas upp till 
maximalt 54 månader. Vid uttag av docentur vid Örebro universitet fortsätter förordandet gälla tiden 
ut. 

Behörig att söka:  
Läkare med doktorsexamen anställd inom Region Örebro län eller Region Värmland eller Region 
Dalarna med affiliering till Örebro universitet. Disputation ska ha skett inom de senaste fem åren, med 
hänsyn tagen till avräkningsbar tid enligt Vetenskapsrådets riktlinjer2. Vid ansökan om förnyat 
förordnande inom meriteringsprogrammet gäller det datum då originalansökan slutfördes.  

Doktorsexamen ska ha erhållits innan start av förordnande. 

Enligt särskild överenskommelse kan meriteringsprogram beviljas i samband med nyrekrytering till 
Region Örebro län.  
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Ansökan: 
Fullständig forskningsplan samt specificerad egen roll i pågående forskning samt vid 
fortsättningsansökan plan för att uppnå docentur. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig 
information i ansökan, endast hänvisning till tidigare ansökningar godtas ej. 

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

 

Meriteringsprogram för medarbetare med annan grundutbildning än läkare 

Förordnande:  
Utlysningar sker varje halvår av upp till 18 månader med 30 % forskning inklusive ett 
utbildningsuppdrag på 30 timmar per termin inom läkarutbildningen. Om basgruppshandledare är det 
lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i utbildningsuppdraget om denna 
ej är genomförd tidigare. Ingen forskningstid utgår juni-aug. En ansökan om fortsatt förordnande kan 
beviljas upp till maximalt 54 månader.  Vid uttag av docentur vid Örebro universitet fortsätter 
förordandet gälla tiden ut. 

Behörig att söka:  
Personal med avlagd doktorsexamen och anställd i klinisk verksamhet inom Region Örebro län med 
affiliering till Örebro universitet. Disputation ska ha skett inom de senaste fem åren, med hänsyn tagen 
till avräkningsbar tid enligt Vetenskapsrådets riktlinjer2. Vid ansökan om förnyat förordnande inom 
meriteringsprogrammet gäller det datum då originalansökan slutfördes.  

Doktorsexamen ska ha erhållits innan start av förordnande. 

Enligt särskild överenskommelse meriteringsprogram beviljas i samband med nyrekrytering till 
Region Örebro län.  

Ansökan: 
Fullständig forskningsplan samt specificerad egen roll i pågående forskning samt plan för att uppnå 
docentur. Vid fortsättningsansökan krävs fullständig information i ansökan, endast hänvisning till 
tidigare ansökningar godtas ej. 

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

 

Internationell forskningsvistelse för disputerade och docenter 
För att möjliggöra internationellt utbyte för disputerade och docenter finns möjlighet att under del av 
förordnandet vistas utomlands vid samverkande forskningsinstitution. 

Utlysning sker varje halvår av anslag upp till 100 000 kronor och kan sökas för vistelse 1-6 månader 
utomlands. Totalt finns årligen 300 000 kronor att fördela. Anslaget ska täcka resor och omkostnader 
för boende på vistelseorten. Rese- samt boendekostnader för eventuella medföljande 
familjemedlemmar ingår inte i bidraget. Eventuella utökade boendekostnader i värdlandet i och med 
medföljande ska redovisas. Riktlinjer för registrering av tjänstgöring under utlandsvistelse finns på 
regionens intranät. 

Behörig att söka: Disputerad eller docent anställd inom Region Örebro län med en grundanställning 
och tjänstgöringsgrad om 100 % inom regionen. Sökande ska vara affillierad eller adjungerad till 
Örebro universitet. 
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Ansökan: Fullständig forskningsplan om ALF-förordnande ej är beviljat. Ett beviljat ALF-
förordnande kan omdisponeras för att täcka en tjänstgöringsgrad på 100 %. Om externa medel 
används för att uppnå aktuell tjänstgöringsgrad ska dessa anges. 

Inbjudan och tillstyrkan från värdinstitution bifogas ansökan. Områdes- och verksamhetschef ska 
tillstyrka ansökan. 

Godkänd etikansökan samt komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

Återrapportering ska ske i Researchweb och beviljade medel ska nyttjas inom 1 år från beslut. 

 

Meriteringsprogram för disputerade adjunkter eller lektorer med 
legitimationsyrke och kliniska forskningsprojekt 

Förordande:  
Utlysning sker varje halvår av forskningsförordande om 20 % i upp till 18 månader. Ingen 
forskningstid utgår juni-aug. Forskningstiden tas inom ramen för universitetsuppdraget och den totala 
forskningstiden inklusive tid för kompetensutveckling får ej överstiga 40 %. En ansökan om fortsatt 
förordnande kan beviljas upp till maximalt 36 månader. Vid uttag av docentur vid Örebro universitet 
fortsätter förordandet gälla tiden ut. 

Behörig att söka:  
Disputerade adjunkter eller lektorer inklusive lektorer med förenad anställning samt biträdande 
lektorer med kombinationsanställning. Disputation ska ha skett inom de senaste fem åren, med hänsyn 
tagen till avräkningsbar tid enligt Vetenskapsrådets riktlinjer2. Docenter är ej behöriga att söka dessa 
medel. 

Sökande ska ha en tillsvidareanställning (ej adjungerad) vid Institutionen för medicinska vetenskaper 
eller Institutionen för hälsovetenskaper och med en grundprofession inom ett legitimationsyrke i en 
vårdprofession. 

Ansökan: 
Fullständig forskningsplan ska bifogas enligt rubrikerna i bilagan. Vid fortsättningsansökan krävs 
fullständig information i ansökan, endast hänvisning till tidigare ansökningar godtas ej. 

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

 

ALF-medel för att genomföra en systematisk litteraturöversikt 

Region Örebro län utlyser 40 % forskningstid under fyra kalendermånader att genomföra en 
systematisk litteraturöversikt. 
 

Behörig att söka:  
Medarbetare anställd inom Region Örebro län med formell behörighet för att kunna söka 
forskarutbildning, doktorand eller affilierad forskare. 
 

Ansökan: 
Plan för systematisk litteraturöversikt inklusive eventuell handledare.  
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Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 
 

Doktorandutlysningar 

Läkare med kliniska doktorandprojekt som passerat halvtid 

Förordande:  
Utlysning sker halvårsvis av upp till 18 månader med 40 % forskningstid, inklusive ett 
utbildningsuppdrag på 30 timmar per termin. Studietakt specificeras i ISP och finansieringsintyget. 
Finansiering av forskningstiden kan komma från flera anslagskällor. Finansieringsgrad och studietakt 
måste inte vara samma. Lägsta studietakt för forskarutbildning är 50 %. 

Om basgruppshandledare är det lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i 
utbildningsuppdraget om denna ej är genomförd tidigare. Ett pedagogiskt uppdrag inom 
utbildningscentrum, Region Örebro län kopplat till utbildning på grund- och avancerad nivå kan också 
vara aktuellt.  Ingen forskningstid utgår juni-aug. Vid uppnådd disputation disponeras doktorandmedel 
till och med månaden efter disputation. Om doktorsexamen ej är uppnådd efter 18 månader kan 
ansökan om fortsatt förordnande vara möjligt.  

För doktorandstudier utgår från och med 2023 sammanlagt högst 54 månader av ALF-finansiering 
fördelade på före och efter halvtid. Det innebär att om 36 månader sökts och beviljats före halvtid 
återstår enbart 18 att söka efter halvtid.  

Behörig att söka:  
Läkare anställd inom Region Örebro län eller Region Värmland eller Region Dalarna och 
doktorandregistrerad vid Örebro universitet med genomförd godkänd halvtidskontroll vid ansökan av 
förordnandet. Läkare under ST-utbildning kan komma att bedömas i en egen bedömningsgrupp. 

Ansökan: 
Forskningsplan enligt mall för doktorandregistreringen.  Uppdaterad och godkänd individuell 
studieplan (ISP) enligt mall från universitetet ska bifogas ansökan. 

Om ansökan gäller fortsatt forskningsförordnande ska en detaljerad redovisning för tidigare beviljad 
period samt en plan för den sökta perioden inlämnas. Denna ska innehålla en tydlig redovisning av hur 
den tidigare beviljade tiden disponerats, vilka resultat som uppnåtts, vad som eventuellt hindrat 
progress i arbetet. En detaljerad plan för hur målen för doktorsexamen förväntas uppnås under den 
kommande perioden ska inlämnas. 

Ansökan ska signeras elektroniskt av doktorand, huvudhandledare och verksamhetschef. 

Skriftligt utlåtande från genomfört halvtidsseminarium samt åtgärdsplan för att bemöta eventuella 
kommentarer ska bifogas ansökan.  

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

 

Medarbetare med annan akademisk vårdutbildning med kliniska 
doktorandprojekt som passerat halvtid 

Förordande:  
Utlysning sker varje halvår av upp till 18 månader med 40 % forskningstid inklusive ett 
utbildningsuppdrag på 30 timmar per termin. Studietakt specificeras i ISP och finansieringsintyget. 
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Finansiering av forskningstiden kan komma från flera anslagskällor. Finansieringsgrad och studietakt 
måste inte vara samma. Lägsta studietakt för forskarutbildning är 50 %. 

Om basgruppshandledare är det lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i 
utbildningsuppdraget om denna ej är genomförd tidigare. Ett pedagogiskt uppdrag inom 
utbildningscentrum, Region Örebro län kopplat till utbildning på grund- och avancerad nivå kan också 
vara aktuellt.  Ingen forskningstid utgår juni-aug. Vid uppnådd disputation disponeras doktorandmedel 
till och med månaden efter disputation. Om doktorsexamen ej är uppnådd efter 18 månader kan 
ansökan om fortsatt förordnande vara möjligt.  

För doktorandstudier utgår från och med 2023 sammanlagt högst 54 månader av ALF-finansiering 
fördelade på före och efter halvtid. Det innebär att om 36 månader sökts och beviljats före halvtid 
återstår enbart 18 att söka efter halvtid. 

Behörig att söka:  
Klinisk personal med annan akademisk vårdutbildning, anställd inom Region Örebro län eller Region 
Värmland och doktorandregistrerad vid Örebro universitet med genomförd godkänd halvtidskontroll 
vid ansökan av förordnandet. 

Ansökan: 
Forskningsplan enligt mall för doktorandregistreringen. Uppdaterad och godkänd individuell 
studieplan (ISP) enligt mall från universitetet ska bifogas ansökan.  

Om ansökan gäller fortsatt forskningsförordnande ska en detaljerad redovisning för tidigare beviljad 
period samt en plan för den sökta perioden inlämnas. Denna ska innehålla en tydlig redovisning av hur 
den tidigare beviljade tiden disponerats, vilka resultat som uppnåtts, vad som eventuellt hindrat 
progress i arbetet. En detaljerad plan för hur målen för doktorsexamen förväntas uppnås under den 
kommande perioden ska inlämnas. 

Ansökan ska signeras elektroniskt av doktorand, huvudhandledare och verksamhetschef.  

Skriftligt utlåtande från genomfört halvtidsseminarium samt åtgärdsplan för att bemöta eventuella 
kommentarer ska bifogas ansökan.  

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb. 

 

Kliniska doktorander innan halvtidskontroll 

Förordnande 
Utlysning sker varje halvår av upp till 18 månader med 40 % forskningstid inklusive ett 
utbildningsuppdrag på 30 timmar per termin. Studietakt specificeras i ISP och finansieringsintyget. 
Finansiering av forskningstiden kan komma från flera anslagskällor. Finansieringsgrad och studietakt 
måste inte vara samma. Lägsta studietakt för forskarutbildning är 50 %. 

Om basgruppshandledare är det lämpliga utbildningsuppdraget ingår basgruppshandledarutbildning i 
utbildningsuppdraget om denna ej är genomförd tidigare. Handledningsuppdrag av uppsatser kan inte 
innehas av doktorander före halvtid. Ingen forskningstid utgår juni-augusti. Förlängning kan vara 
möjlig om halvtid ej är uppnådd efter 18 månader.  

För doktorandstudier utgår från och med 2023 sammanlagt högst 54 månader av ALF-finansiering 
fördelade på före och efter halvtid. Det innebär att om 36 månader sökts och beviljats före halvtid 
återstår enbart 18 månader att söka efter halvtid. 
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Behörig att söka:   
Klinisk medarbetare med tillsvidareanställning inom Region Örebro län eller Region Värmland och 
doktorandregistrerad vid Örebro universitet vid ansökningstillfället. Halvtidskontrollen ska ej vara 
passerad. Läkare under ST-utbildning kan komma att bedömas i en egen bedömningsgrupp. 

Ansökan:  
Fullständig forskningsplan enligt rubriker nedan. Uppdaterad och godkänd individuell studieplan (ISP) 
enligt mall från universitetet ska bifogas ansökan. 

Om ansökan gäller fortsatt forskningsförordnande ska en detaljerad redovisning för tidigare beviljad 
period samt en plan för den sökta perioden inlämnas. Denna ska innehålla en tydlig redovisning av hur 
den tidigare beviljade tiden disponerats, vilka resultat som uppnåtts, vad som eventuellt hindrat 
progress i arbetet.  

Komplett och uppdaterat CV i Researchweb.  

Ansökan ska signeras elektroniskt av doktorand, huvudhandledare och verksamhetschef. 
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Bilaga  

Ansökningshandlingar och bedömningskriterier 

Följande innehåll ska finnas i ansökan och ska fyllas i direkt i formuläret. Eventuella bilagor kan 
komplettera ansökan. För doktorander som passerat halvtid gäller särskild bedömning. 

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

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

Projektbeskrivning: Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver frågeställning, metod, 
tidplan i månader 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. 

Projektorganisation: Ange projektdeltagare. Beskriv och förtydliga din egen och eventuella 
medverkande forskares roller i projektet. Här ska du även beskriva om projektet är en del i ett större 
forskningsområde och om ni är flera som arbetar inom samma projekt. I dessa fall är det extra viktigt 
att din egen roll tydligt framgår. För docentmeriterade ska det framgå vad forskningstiden ska 
användas till utöver handledning av doktorander. 

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

Klinisk relevans: Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet och praktisk klinisk 
utveckling. Gäller även för translationella projekt inklusive motivering kring projektets kliniska 
betydelse och implementering. 

Samverkan: Beskriv eventuell regional samverkan samt samverkan med omgivande samhället 
(allmänheten, patienter, beslutsfattare, företag, kommun eller andra organisationer) samt möjligheter 
till innovation. 

Externa finansiärer: Ange sökta respektive erhållna bidrag från externa finansiärer, alternativt bifoga 
beslut. 

Köns- och genusaspekter: Beskriv hur köns- och/eller genusaspekter beaktas i forskningen. Fokusera 
på hur kön och/eller genusaspekter beaktas i powerberäkning och i analys av data. 

Följande uppgifter efterfrågas i tillämpliga fall: 

Beaktande barnrättsperspektivet: Om möjligt ska barnrättsperspektivet beaktas i ansökan. Beskriv i 
så fall på vilket sätt 

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. 

Pedagogisk aktivitet: Ange dina pedagogiska uppdrag (utöver sedvanlig klinisk handledning) samt 
eventuella högskolepedagogiska utbildningar. 

Handledning: Pågående och genomförda handledarskap för doktorander eller andra 
handledaruppdrag. 
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Bedömningskriterier 

1. Bedömning av forskningen som klinisk (se definition i nationellt ALF-avtal). Om ansökan 
bedöms vara klinisk 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 för postdoc och universitetsöverläkare men poängsätts ej  

1. Bedömning av regional samverkan med Region Värmland och/eller Region Dalarna 
 

2. Pedagogiska uppdrag  
 

3. Högskolepedagogisk utbildning 
 

4. Aktiv forskningshandledning av doktorander samt andra handledningsuppdrag 
 

5. Anslag sökta från externa bidragsgivare. 
 

6. Vetenskaplig progress vid fortsättningsansökningar 
 

 

Nedanstående kriterier bedöms för lektorer men poängsätts ej 

1. Bedömning av projektet som relevant för utveckling av universitetssjukvård inom Region 
Örebro län 
 

2. Aktiv forskningshandledning av doktorander samt andra handledningsuppdrag 
 

3. Anslag sökta från externa bidragsgivare. 

 

Ansökningarna kommer att granskas av en för Region Örebro län och Örebro universitet gemensam 
bedömargrupp vars beslut ej kan överklagas. Bedömningsgruppen förbehåller sig rätten att inför den 
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sammantagna bedömningen inkräva ytterligare information. Alla ansökningar utom 
doktorandansökningar får en föredragande granskare samt två vice föredragande granskare ur 
bedömningsgruppen. Ansökningarna kan skickas till ytterligare granskare vid behov. 
Doktorandansökningarna granskas av två granskare. 
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