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Ansökan om forskningstid inom
Forskningsplattformen för hälsa i
samverkan
Bakgrund
Vid Forskningsplattformen för hälsa i Samverkan (FPL) behandlas
ansökningar om forskningstid enligt följande steg;
1. En första idéskiss lämnas in av den aktuella forskaren eller
verksamhetsföreträdaren.
2. Idéskissen granskas av presidiet (forskningschef, forskningsassistent
och ordförande i samordningsgruppen) avseende formalia och att
projektet ligger inom ramen för FPLs intentioner (ex
flervetenskaplighet, anknytning till verksamheten, inom de
prioriterade områdena etc).
3. Om idéskissen uppfyller kraven skickas den vidare till samtliga
ledamöter i samordningsgruppen som inte tillhör HKR, det vill säga
representanter för kommunerna och regionen. Via ett web-baserat
röstningsförfarande avstyrker eller tillstyrker representanterna den
aktuella idéskissen och kan även lämna kommentarer avseende
genomförande eller områden som behöver förtydligas. För att
idéskissen ska gå vidare krävs att en majoritet av representanterna
tillstyrker den. Besked lämnas därefter till den person som har ansökt
med uppmaningen att inkomma med en fullständig ansökan om
skissen har blivit tillstyrkt.
4. Den fullständiga ansökan (benämnd steg 2 ansökan) omfattar en
projektplan som därefter granskas avseende den vetenskapliga
kvaliteten av det vetenskapliga rådet. Det vetenskapliga rådet består
av ämnesföreträdare för ämnena omvårdnad/vårdvetenskap, oral
hälsa, socialt arbete och folkhälsopedagogik. Forskningschefen är
ordförande i det vetenskapliga rådet som sammanträder ca 4 gånger
per termin och har en rådgivande roll till forskningschefen. Samtliga
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ansökningar och återrapporteringar av projekt granskas och
diskuteras vilket protokollförs, och med detta som grund beslutar
forskningschefen om omfattning och tilldelning av medel.
Aktuellt ärende
Ovanstående process medför att forskningschefen inte själva kan ansöka om
medel utan endast lämna in idéskisser för samordningsgruppen att ta
ställning till och därefter finansiera dessa projekt via externa medel inom
ramen för FPLs verksamhet. Samordningsgruppen har tydligt uttryckt att det
bör finnas en möjlighet även för forskningschefen att söka medel, eller vara
medsökande på ansökningar om medel, från Forskningsplattformen. Efter
diskussion med HKRs jurist Cecilia Lenke har följande lösning bedömt vara
lämplig för att minska inflytandet av den jävssituation som föreligger.
1. Idéskissen granskas enligt sedvanliga principer och skickas till
samordningsgruppen för ställningstagande.
2. Om idéskissen tillstyrks, lämnas en fullständig projektansökan in,
även detta enligt ordinarie rutiner.
3. Vid det vetenskapliga rådets sammanträde utses en tillförordnad
ordförande för den punkt på dagordningen som behandlar ansökan
med forskningschefen som sökande eller medsökande och denne
lämnar rummet under diskussionen. Den tillförordnade ordföranden
återkopplar den förda diskussionen till sektionschefen som tar det
formella beslutet om eventuell tilldelning av medel, enligt ordinarie
rutiner. Ärendet protokollförs enligt ordinarie rutiner.
4. Återrapporteringar och nya ansökningar med forskningschefen som
sökande eller medsökande ska även följa ovanstående struktur.
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