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Västerbottens läns landsting (VLL) och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)
vid Umeå universitet (UmU) utlyser:

Särskild satsning, upp till 10 förordnanden (50 %) för läkare tidigt i den 
kliniska karriären, för postdoktoral forskningsmeritering, med driftstöd
(med möjlighet för den som redan har liknande forskningstjänst
/-förordnande vid VLL eller UmU att söka endast driftstöd)

Västerbottens läns landsting (VLL) och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid 
Umeå universitet (UmU) inbjuder disputerade läkare tidigt i sin kliniska karriär (se definition under 
’Behörighetskrav’ nedan) med tillsvidareanställning vid Västerbottens läns landsting, att inkomma 
med ansökan om ett 4-årigt forskningsförordnande på 50 % i syfte att bygga upp/utveckla 
självständig forskning. Utöver 50% forskningstid ingår totalt 2 miljoner kr i driftstöd (500 tkr årligen 
under 4 år). Även personer som redan innehar forskningsförordnanden inom Västerbottens läns 
landsting (t.ex. via ALF-systemets Universitetets-ST, docentmeriteringsförordnande osv.) och 
biträdande universitetslektorer anställda vid Umeå universitetet med klinisk tjänstgöring vid 
Västerbottens läns landsting, är behöriga att söka driftstöden, enligt behörighetskraven nedan.
Målet för denna utlysning är en utveckling av framtidens självständiga kliniska forskningsledare i 
Västerbotten, genom satsning på läkare tidigt i deras kliniska gärning. 

Mottagare av denna satsning kommer att knytas till WCMM. Forskningsinriktningen ska vara inom 
ett av WCMMs fyra fokusområden: cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar 
inklusive diabetes samt neurovetenskap. WCMM vid Umeå universitet ingår i en nationell plan för 
att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (www.wcmm.umu.se). 
Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Västerbottens läns 
landsting och Umeå universitet. 

Förordnandet innebär att läkaren får 50 % garanterad forskningstid i sin tillsvidareanställning under 4 
års tid, finansierad av medel från WCMM. 

Forskningstiden ska i huvudsak ägnas åt att utveckla den egna forskningen och det egna 
forskningsledarskapet, och ska därmed inom ramen för detta inrymma kurser och annan meritering 
som krävs för att utveckla en självständighet som forskare/forskningsledare (inklusive att uppnå
docentkompetens för den som ännu inte gjort det).

Behörighetskrav för att söka

 Behörig att söka forskningsförordnande med driftstöd är, vid Västerbottens läns landsting 
tillsvidareanställd, disputerad
(1) ST-läkare eller
(2) specialistutbildad läkare inom 5 år efter erhållande av sitt (första) bevis om 
specialistkompetens. (Även den som erhållit bevis om specialistkompetens tidigare kan dock 



komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.)
Även den som uppfyller behörighet enligt (1) eller (2) ovan och redan innehar ett 
forskningsförordnande inom VLL (t.ex. Universitets-ST, docentmeriteringsförordnande el. 
dyl.) är behörig att söka, men måste då avstå den kvarvarande tiden i det befintliga 
förordnandet i det fall man tilldelas denna satsning.

 Behörig att söka driftstöd är även 
(3) biträdande universitetslektor vid Umeå universitet med en klinisk 
kombinationsanställning som ST-läkare eller specialistutbildad läkare. För biträdande 
universitetslektor som är specialistutbildade läkare gäller samma regler om tidsgräns från 
erhållande av bevis om specialistkompetens som för kategori (2) ovan.
Från kategori (3) är dock befintliga WCMM Fellows undantagna och därmed inte behöriga 
sökanden, med hänvisning till de stöd de redan har från WCMM.

 Tillsvidareanställningen vid VLL eller UmU ska vara tillträdd senast vid ansökningstidens 
utgång.

 Sökanden enligt kategorierna (1), (2) och (3) ovan kommer att konkurrera i samma grupp.

 Den sökande ska ha en doktorsexamen som ska vara erhållen senast till ansökningstillfället
(bifoga examensbevis) och högst åtta år före ansökningstidens utgång, d.v.s. för behörighet 
krävs en doktorsexamen från 31 oktober 2009 eller senare. Även den som har avlagt 
doktorsexamen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda 
skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande 
omständigheter. Därutöver kan läkarutbildningsstudier och/eller allmäntjänstgöring (AT) för 
läkare genomförda efter disputation avräknas. För forskar-AT-läkare kan dock endast den 
kliniska delen avräknas på detta sätt.

 Anställningsgraden vid landstinget för sökande i kategori (1) och (2) ska vara minst 50 % av 
heltid. Den WCMM-finansierade forsknings-/meriteringstiden kommer att utgöra hälften av 
anställningen (dvs. minst 25 % av heltid och maximalt 50 % av heltid) och på den andra 
halvan förväntas man fortsatt arbeta kliniskt.

 Forskningen ska förläggas till medicinska fakulteten vid Umeå universitet och ska falla inom 
ramen för ALF, d.v.s. antingen klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och 
relevans för hälso- och sjukvården, och/eller högkvalitativ translationell forskning med tydlig 
klinisk relevans. Med klinisk forskning avses forskning med koppling till hälso- och 
sjukvårdens behov och som tar landstingets resurser i anspråk.

 Ansökan ska vara godkänd av verksamhetschef och FoU-ansvarig vid den sökandes enhet
(samt av prefekt för universitetsanställda).

Förordnandet kan tillträdas senast 2018-12-31.

En statusrapport över projektet lämnas in efter 2 år.
Senast 2023-03-31 inlämnas en slutrapport med en sammanfattning av hela projektet.

Följ instruktioner i Bilaga 1 för vilka dokument ansökan ska innehålla. 

Ansökan görs i Researchweb senast 2017-11-01  kl. 24.00. 
http://www.researchweb.org/is/vll/

För frågor om utlysningen
Tommy Olsson, director, WCMM. tommy.g.olsson@umu.se
Clas Ahlm, biträdande FoU-direktör VLL. clas.ahlm@vll.se
Marie Bixo, prodekan UmU. marie.bixo@umu.se



För praktiska frågor om utlysningen 
Forskningssamordnare:
Maria Israelsson Nordström. maria.nordstrom@umu.se

För frågor om ansökningssystemet Researchweb
Forskningshandläggare:
Linda Rislund. linda.rislund@vll.se



Bilaga 1. 

Forskningsprogram (VR-format tillämpas, bilaga laddas upp i ansökan)

Filformat, typsnitt, teckenstorlek, bilder
Forskningsprogrammet ska laddas upp som pdf-fil i ansökningssystemet, med format enligt VRs 
instruktioner för forskningsprogram i utlysningarna för ”Projektbidrag MH” och ”Projektbidrag för 
unga forskare MH”. 
Skriv således forskningsprogrammet i A4-format med en marginal på 25 mm. Vi tillåter alla VRs 
godkända typsnitt vid de senaste årens utlysningar, dvs. Times New Roman storlek 12 alternativt 
Calibri eller Arial storlek 11. 
Räkna med att ditt forskningsprogram skrivs ut, med en upplösning av 200-300 dpi och eventuellt 
även i gråskala. Du bör därför anpassa bilderna till denna standard.
Tänk på att pdf-filen inte får vara lösenordsskyddad.

Rubriker, språk och omfattning
Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, 
högst tio (10) A4-sidor inklusive referenser. 
Fokus för forskningsprogrammet ska vara framåtblickande, det vill säga en beskrivning över vad som 
ska göras. Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen. 
Forskningsprogrammet ska skrivas på svenska eller engelska. 

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under egna rubriker: 
 Syfte och mål (Purpose and aims): Redogör för övergripande syfte och specifika mål för 

forskningsprojektet. 
 Områdesöversikt (Survey of the field): Gör ett sammandrag av din egen och andras 

forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser. 
 Projektbeskrivning (Project description): Gör en sammanfattning av projektets uppläggning. 

Teori, metod, tidplan, genomförande och eventuella medverkandes roll i projektet ska 
framgå. 

 Betydelse (Significance) och Klinisk tillämpning/relevans/signifikans (Clinical 
application/relevance/significance) [kan anges som 2 separata rubriker eller 1 gemensam 
rubrik]: Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet. Förklara på vilket sätt 
projektets resultat kan komma till praktisk klinisk tillämpning inom området medicin och 
hälsa. 

 Preliminära resultat (Preliminary results): Beskriv dina egna försök och förstudier inom 
forskningsområdet. 

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för ditt projekt: 
 Utrustning (Equipment): Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan 

disponera.
 Behov av infrastruktur (Need for infrastructure): Specificera projektets behov av 

internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om 
avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. 

 Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration): En 
beskrivning av ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och 
forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din 
forskning. 



 Etiska överväganden (Ethical considerations): Redovisa etiska frågor som projektet (eller 
motsvarande) aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet.

 Övriga bidrag (Other grants): Redovisa relationen till eventuella andra bidrag och andra 
projekt. 

 Självständig forskningslinje (Independent line of research): Du som verkar eller kommer att 
verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga. Om du 
fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller 
postdoctid, ska du beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares 
forskning. 

Curriculum vitae
Ett uppdaterat CV i Research Web är av yttersta vikt för denna ansökan.

Ekonomisk kalkyl (bilaga laddas upp i ansökan)
En kalkyl för hur den planerade forskningen är tänkt att finansieras redovisas i ansökan. Här ingår 
plan för nyttjande av 500 tkr per år samt total budget för projektet. Högst 1 A4 sida långt.

Underskrifter (bilaga)

Bilagan genereras automatiskt när du slutfört din ansökan.

Skriv ut bilagan och underteckna den. Den ska också undertecknas av verksamhetschef där du är 
anställd och FoU-ansvarig för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskrift av 
verksamhetschef innebär åtagande att sökanden kan frigöras från klinik för 50 procent forskning.

Kom ihåg! Senast sju dagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga ha kommit in till 
angiven adress.



Bilaga 2. 

Ansökningarna kommer att bedömas av en bedömargrupp utsedd av WCMM och VLL och 
slutgiltig prioritering av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i 
WCMM-styrgruppen i början av 2018.

Bedömningskriterier

Klinisk relevans
Förutom kriterierna nedan ska projektets kliniska relevans bedömas enligt följande tvågradiga skala: 
kliniskt relevant respektive klinisk relevans saknas.
Om ett projekt av bedömargruppen i sin helhet får bedömningen ”klinisk relevans saknas”
gäller att detta projekt ej skall rangordnas, då det är att betrakta som obehörigt.

    A) Projektets nytänkande och originalitet, bedöms 1-7 poäng *
Bedömningen: I vilken grad är projektet originellt, d.v.s. bryter mot rådande 
uppfattningar. 

     B) Projektets vetenskapliga kvalitet, bedöms 1-7 poäng * 
Bedömningen: Projektets vetenskapliga kvalitet bedöms, liksom projektets

övergripande uppläggning, innefattandes frågeställningar och hypoteser, samt

projektets eventuella påverkan på den vetenskapliga kunskapen.

C) Sökandens meriter/Projektledning, bedöms 1-7 poäng*
Bedömningen: Detta innefattar den sökandes kompetens och meriter, inklusive

avhandlingens kvalitet, forskningsmeriter efter disputation, erhållna externa

forskningsmedel, publikationer etc. Sökandes roll i forskningen (ska särskilt

anges i forskningsprogrammet under egen rubrik) och självständighet som

drivande i projektet invägs också. Om den sökande förlägger forskningen i

annan miljö än den vid vilken han/hon forskarutbildat sig är detta meriterande.

D) Genomförbarheten, bedöms 1-3 poäng

Projektets genomförbarhet bedöms i skalan: 1=Genomförbarhet tveksam;

2=Troligen genomförbart; 3=Klart genomförbart.

Här avses bl.a. projektets material, metodik, resurser, ekonomi och tidsplan, så

långt det framgår av projektplanen. Är det föreslagna tillvägagångssättet

optimalt? Framstår val av metoder, upplägg, apparatur, arbetsinsats och

tidsåtgång som rimligt?

Varje sökande erhåller härigenom en totalpoäng av varje bedömare på 4-24 poäng.
Utöver poängsättning ska varje bedömare individuellt även ranka de sökande innan den
gemensamma sammanvägningen. Ett medelvärde av bedömarna samt bedömarnas
ranking ligger sedan till grund för slutgiltig sammanvägd rankning som genomförs av
bedömarna gemensamt.
Av de rankade ska även bedömargruppen ange vilka som rekommenderas detta 
förordnande (kan vara fler än antal utlysta förordnanden för att det även ska finnas
reserver, men kan även vara färre om inte tillräckligt med bra sökanden finns). Den



slutgiltiga rankingen kommer därefter att tillställas WCMM-styrgruppen för beslut om
fastställande.

*) Den sjugradiga betygsskalan:

Enastående 7
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter

Utmärkt 6
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

Mycket bra till utmärkt 5
Mycket stark ansökan med mindre svagheter

Mycket bra 4
Stark ansökan med mindre svagheter

Bra 3
Vissa styrkor men också vissa svagheter

Svag 2
Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter

Dålig 1
Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter




