Vårdforskning 2018
Sista dag att skicka in ansökan är den 23 maj 2018 kl. 14.00.
Forte och Vetenskapsrådet (VR) utlyser medel för vårdforskning omfattande 180 miljoner
kronor. Denna gemensamma utlysning gäller programbidrag som kommer att vara på
3–5 miljoner kronor per år i tre plus tre år (2018–2023). Syftet med programbidragen är att i ett
längre perspektiv förstärka vårdforskningen och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer med
tillräcklig kritisk massa och ämnesbredd för att främja nationell och internationell samverkan
mellan forskargrupper och discipliner. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta
upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
Det finns ett behov av att stärka såväl vårdforskningens tvärvetenskapliga bas som dess koppling
till hälso- och sjukvårdens och omsorgssektorns behov. I detta inryms också nyttiggörande av
forskning samt innovativt praktiknära forskningssamarbete liksom samverkan mellan brukare,
akademi och praktik inom vård och omsorg.

Inriktning
Denna utlysning syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra
vården för patienter och brukare.
Områden som är av särskilt intresse:
•
•
•

Utveckling av innovativa behandlingsformer och/eller processer relaterade till hälso- och
sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och stödja egenvård)
Samskapande av kunskap mellan forskare, brukare/närstående och yrkesverksamma inom
vård och omsorg.

Vad är programbidrag?
Syftet med programbidragen är att i ett längre perspektiv förstärka och bygga ut forskarmiljöer.
Det är en form av basstöd som ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya
frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
Programbidrag kommer endast att ges till etablerade forskargrupper. Det är därför inte
meningsfullt för ensamma forskare att söka men väl för yngre forskargrupper med ett väl
utvecklat forskningsprogram. Eftersom ett syfte med programstöden är att stärka
forskningsområdena på sikt, är det positivt om yngre forskare ingår i forskargruppen.
De sökande måste ha en bärande programidé och kunna visa förtrogenhet med litteratur och
teorier inom området samt uppvisa en god metodologisk kompetens. Egna kontakter och nätverk
med framstående forskare, nationellt och internationellt, är värdefullt.
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Behörighet
Som programledare ska du ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas
in.
Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för
alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 23 maj 2018. I annat fall behandlas inte
ansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har passerat. Vi
tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt
datum för slutredogörelse.
Varje sökande får endast lämna in en ansökan om programbidrag som huvudsökande.

Beredning
Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av
internationella forskare och allmänföreträdare med kännedom om svenska förhållanden.
Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på
engelska. Om ansökan lämnas in på svenska riskeras bedömningens kvalitet.
Bedömningskriterier
Forskningsprogrammets vetenskapliga kvalitet:
• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, relation till tidigare forskning inom området,
identifierade forskningsbehov och originalitet
• Studiedesign, metoder och datamaterial
• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll
Samhällsrelevans:
• Relevans i relation till samhällets behov
• Nyttiggörande
Genomförbarhet:
• Programledarens och forskargruppens forskningskompetens
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet
Förutom ovannämnda bedömningskriterier kommer Forte och Vetenskapsrådet i denna utlysning
att prioritera enligt följande villkor:
•

Ansökningarna bör gälla ämnesövergripande samarbete mellan minst två forskargrupper
med kompletterande inriktning inom medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora
eller teknik.
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•
•
•
•
•

Det ska i ansökan framgå hur programmets ämnesövergripande samverkan skapar ett
mervärde.
Bedömd möjlig förbättring av vård- och/eller omsorgstjänster till följd av programmets
genomförande
Ansökan bör beskriva på vilket sätt samverkan sker mellan forskare, brukare/närstående,
yrkesverksamma och andra aktörer.
Programplanen ska innefatta en tydlig beskrivning av hur forskningsresultaten är tänkta att
nyttiggöras i hälso- och sjukvården eller i omsorgssektorn.
Eftersom ett syfte med programbidragen är att stärka forskningsområden långsiktigt är det
positivt om yngre forskare ingår i forskargruppen.

Beloppsnivå
I denna utlysning kan du ansöka om mellan 3 och 5 miljoner kr per år under maximalt sex år.
Bidrag beviljas för tre år med möjlighet till tre års förlängning.

Jämställdhetsintegrering
Forte och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att jämställdhetsintegera sina
verksamheter. Vi ska bland annat främja att den forskning vi finansierar har ett köns- och
genusperspektiv (Forsknings- och innovationspropositionen 2016, sid 79–80). Av den
anledningen efterfrågar vi en beskrivning av genus- och mångfaldsperspektiv i
forskningsansökningarna. Mångfald inkluderas för att också främja ett bredare
jämlikhetsperspektiv.
Forte och Vetenskapsrådet ska även med sin finansiering främja jämställdhet i forskarsamhället.
Genom en systematisk bedömningsprocess ska vi säkerställa att huvudsökanden inte gynnas
beroende på kön eller andra faktorer. Forte efterfrågar även en beskrivning av
könssammansättning i de forskargrupper som ansöker om medel.

Open access
Forte och Vetenskapsrådet ställer krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat
med open access. Läs mer om Open Access.

Överföring av projektinformation till SweCRIS
Forte och Vetenskapsrådet överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell
databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om
SweCRIS.
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Prisma
Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma.
Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan:
•
•
•
•

Du måste skapa ett personligt konto i Prisma
Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga
konton i Prisma
Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på
respektive forskares personliga konto
Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag.
Skapa konto här: https://prisma.research.se/
Användarstöd för forskare: https://prismasupport.research.se/forskare.html

Tidplan
23 maj 2018 kl. 14.00

Sista dag att lämna in ansökan

1 oktober

Beslut fattas om vilka ansökningar som beviljas bidrag

December 2018

Programstart
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