
 

S"#else för medicinsk forskning 
(Fromma) 
Styrdokument Forskningsmedel Kockska s"#elserna (version 2022-06-12) 

Bakgrund och inriktning 
I enlighet med stadgarna som föreskriver a4 s56elsen ska stödja kroniskt invalidiserande 
sjukdomar, har styrelsen beslutat a4 stödja kliniskt pa5entnära medicinsk forskning 
avseende rörelseorganens sjukdomar samt demenssjukdomar. Forskningen ska bedrivas 
inom medicinska fakulteten vid Lunds universitet eller vid sjukhus och andra ins5tu5oner 
organiserade inom Region Skåne. 

Vem kan söka? 
Sökande skall ha en anställning vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet eller vid 
någon av Region Skånes sjukvårdsverksamheter. Anställningen ska kunna förenas med klinisk 
forskning. 
Anslag ges företrädesvis 5ll disputerade forskare i postdoktoralt skede och söks en gång per 
år. 
Det finns ingen i förväg beslutad begränsning av under hur många år man kan söka anslag. 

Hur och när söker man? 
Utlysning sker en gång per år, vanligtvis under september månad. Utlysningen annonseras 
inom ordinarie informa5onskanaler inom Lunds universitet och Region Skånes 
sjukvårdsverksamheter samt på hemsidan för Kockska s56elserna. 

Ansökan görs i elektroniskt formulär via länk i utlysningen samt på hemsida Kockska 
s56elserna. Ansökning sker via det elektroniska systemet på länken: h4ps://
kockska.s56elseapp.se/users/sign_in  

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.  
Specifik informa5on rörande ansökan framgår av informa5onsrutor i det elektroniska web-
baserade ansökningsformuläret. 
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Hur hanteras och bedöms ansökningarna? 
GDPR 
När du söker anslag eller bidrag från Kockska s56elsen behöver du lämna informa5on om dig 
själv och di4 projekt. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgi6er 
vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer 
behandlingen och hur länge vi sparar uppgi6erna. Om du har några frågor om vår 
personuppgi6sbehandling, är du varmt välkommen a4 kontakta oss. Kontakt sker via e-post 
5ll info@kockskas56elsen.se . 
Vilka granskar och beslutar? 
Kockska s56elsernas styrelser har utse4 e4 vetenskapligt råd med tre ledamöter som har 
stor erfarenhet av a4 bedöma kliniska och transla5onella medicinska forskningsprojekt. 
Dessa ledamöter har sin akademiska knytning 5ll Lunds universitet. De granskar samtliga 
ansökningar oberoende av varandra och samråder sedan kring en gemensam prioritering. 
Beslut om 5lldelning fa4as av styrelsen för Kockska s56elserna, vanligen i november varje år. 
Hur görs bedömningarna? 
Ansökningarna bedöms u5från vetenskaplig originalitet, vetenskaplig kvalitet, vetenskaplig 
kompetens samt gemonförbarhet på en sjugradig skala. 
Hur hanteras jäv vid bedömningar och beslut? 
I de olika stegen av bedömningar och beslut hanteras jäv på likvärdigt sä4 som då 
forskningansökningar bedöms inom medicinska fakulteten vid Lunds universitet. För a4 
hantera eventuella jävssitua5oner som uppkommer inom det vetenskapliga rådet adjungeras 
externa vetenskapliga granskare som inte är jäviga i respek5ve fall. 

Vad händer om jag "lldelas medel? 
Storleken på utdelade belopp ligger mellan SEK 80 000:- och SEK 200 000:-. Utdelad summa 
inkluderar OH-kostnader och ska förvaltas av Lunds Universitet eller Region Skåne. Tilldelade 
medel kan inte användas 5ll resor utan godkännande från s56elsens VD. 
Besked om 5lldelade medel lämnas på i ansökan angiven e-postadress, vanligen i december 
samma år som ansökan skickats in 
Utbetalning sker genom kontakt mellan VD på Kockska s56elsen och ansvarig ekonom på 
Lunds universitet respek5ve inom Region Skånes vårdverksamheter.  
Redovisning för användning av 5lldelade medel görs i samband med a4 en ny ansökan 
lämnas in. Om ingen ny ansökan lämnas in ska en enkel redovisning (motsvarande max 1 A 4 
sida) skickas 5ll info@kockskas56elsen.se senast 12 månader e6er a4 medlen 5lldelats. 

Vad händer om jag inte "lldelas medel? 
Besked om a4 man inte 5lldelats medel lämnas på i ansökan angiven e-postadress, vanligen i 
december samma år som ansökan skickats in. 

Hur länge disponeras medlen? 
Medlen disponeras så länge projektet är ak5vt inom de ramar som angivits i ansökan. Om 
medel inte förbrukats inom 3 år bör kontakt tas med Kocksa s56elsen för beslut om 
eventuell återbetalning. 
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Vad händer om man inte rapporterar? 
Om man inte skickar in rapport enligt ovan kan man i normalfallet inte 5lldelas medel vid en 
ny ansökan. 
Konfiden"alitet 

Under hela beredningsprocessen ska ansökningarna och beredningen av ansökningarna 
behandlas konfiden5ellt.  
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