
 
 
 

 

Utlysning av forskningsmedel inom området 
rehabilitering vid sjukskrivning 2016 
 
Inriktning 

Utlysningen ska bidra till kunskap om effektiva metoder för behandling och rehabilitering av 
personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och tillstånd såsom depression, 
ångestsyndrom och stressreaktioner, eller icke specificerad långvarig smärta i till exempel nacke, 
rygg, armar och axlar. Forskningsprogrammet skall öka den evidensbaserade kunskapsmassan 
vilket innebär att forskningsprojekten ska vara utformade och av sådan vetenskaplig kvalitet att 
rapporterna kan utgöra underlag för evidensgradering av Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering (SBU). Läs mer på http://www.sbu.se/sv/var-metod/. 
 
Vidare är avsikten att stödja forskningsprojekt som förbättrar implementeringen och 
nyttiggörandet av forskningsresultat i det praktiska behandlings- och rehabiliteringsarbetet. 
Projekten ska innehålla samverkan mellan landstingsorganisationer och arbetsgivare, arbetsplatser 
eller Arbetsförmedlingen.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 15 december 2016 kl. 17.00. 
 

Bakgrund 

De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar är icke specificerad långvarig smärta i nacke, 
rygg, armar och axlar samt psykiska sjukdomar och tillstånd såsom depression, ångestsyndrom 
och stressreaktioner. Under åren 2009–2011 avsatte regeringen särskilda medel för 
verksamhetsnära forskning i programmet Rehabilitering i samverkan (Rehsam), i syfte att öka 
kunskaperna om vilka metoder för vård och rehabilitering som främjar återgång i arbete.  

År 2014 genomförde Forte en utvärdering av Rehsam-satsningen. En viktig slutsats är att 
multimodala interventioner som även omfattar insatser på arbetsplatsen är mer effektiva för 
återgång i arbete än andra enskilda insatser eller sedvanlig behandling vad gäller ryggbesvär och 
blandade besvär. Däremot visade utvärderingen att det saknas kunskap om vilka specifika insatser 
som är mest effektiva, exakt när de bör sättas in och när de förväntas ge bäst resultat. 

Vidare visade utvärderingen att de utfallsmått och data som användes i studierna skilde sig åt 
vilket gjorde det svårt att jämföra resultaten. Försäkringskassan fick därför i uppdrag att ta fram 
förslag på utfallsmått och data för att mäta återgång i arbete.  

Forte har 2016 fått i uppdrag av Socialdepartementet att, i samverkan med Sveriges Kommuner 
och Landsting och Försäkringskassan, genomföra en utlysning för att stödja forskning om vilka 
rehabiliteringsinsatser och interventioner som leder till återgång i arbete vid psykiska eller 
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muskuloskeletala besvär. För att forskningsprojektens resultatredovisningar ska vara enhetliga 
och jämförbara ska de utfallsmått och datakällor för återgång i arbete som Försäkringskassan tagit 
fram användas.  

Sökande 
 
Huvudsökande av anslaget är en projektledare vid ett landsting/region i samverkan med forskare 
vid universitet och högskola, gärna också andra landsting/regioner. Samarbete mellan universitet 
och landsting/region ska beskrivas i ansökan. De landsting/regioner som inte finns registrerade i 
ansökningssystemet Prisma behöver skapa ett organisationskonto.  

Som projektledare ska du ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. 

Ett villkor för att en ansökan ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för alla tidigare 
beviljade bidrag från Forte, där tidpunkten för slutredogörelse har passerat, skickats in senast den 
18 okt 2016. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och 
därmed senarelagt datum för slutredogörelse.  
 

Praktisk information 

Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på respektive 
forskares personliga konto. 

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Sammanfattning ska skrivas på både svenska och 
engelska.   
 

Beredning 

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av svenska och 
nordiska forskare och allmänföreträdare. 

Beredningsgruppens medlemmar: 

• Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap, KI, klinisk neurovetenskap 
• Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering och legitimerad psykolog, LiU, 

Medicin och hälsa 
• Ulf Lundberg, professor emeritus, SU, psykologiska institutionen 
• Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin och handikappvetenskap, LiU, Medicin och 

hälsa 
• Iben Axén, docent muskuloskeletal hälsa, KI, Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten 

för Interventions- och implementeringsforskning 
• Eva Vingård, professor emerita, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet 
• Marie Österberg, projektledare, SBU 
• Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman, NSPH 



 
 
 

 
Bedömningskriterier 

Bedömningar av ansökningarna görs av: 

• Projektets vetenskapliga kvalitet:  
 Originalitet, teorianknytning samt relation till tidigare forskning inom området 
 Syfte, frågeställningar, metodik och studiedesign inklusive utfallsvariabler och statistisk 

analys 
• Projektets relevans i förhållande till utlysningens inriktning 
• Projektets relevans för tillämpning i vård, rehabilitering och arbetsliv 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 
• Projektets planer för kunskapsspridning  
• Projektets planer för samverkan med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen  

Former för samverkan mellan sökande landsting och universitet ska finnas med i ansökan. Se 
även bilagan ”Instruktioner till Prisma” för mer information.  

Begränsningar gällande publikationer 
 
För ansökan om projektbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per huvud- och 
medsökande som kan läggas till på sidan Publikationer i din ansökan. Dessutom kan ett urval av 
högst 10 referenser från projektgruppens produktion, relevanta för projektet, läggas till under 
fältet ”Referenslista för projektbeskrivning…” i ansökningsformuläret förutom en referenslista 
för projektbeskrivningen. 

Open access 

Forte kräver att resultat från forskningen publiceras med open access, enligt Fortes riktlinjer. Läs 
mer om Open Access. 

Överföring av projektinformation till SweCRIS 
 
Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om SweCRIS. 

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
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