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1  Hälsa, medicin och teknik 2022 – utlysning av 

projektmedel   
  
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm utlyser gemensamt 

projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik 

(HMT).  

  

Utlysningen av projektmedel uppgår till 15 miljoner kronor för perioden 2022 - 2024.  

Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. 

Max belopp att söka 1 miljon kronor per år, lägsta belopp att söka är 500 000 kronor per 

år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre.   

  

Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För 

att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats för 2020 men inte för 

2022.   

  

Gör din ansökan i ansökningssystemet på webben:  

https://www.researchweb.org/is/stockholm 

 

Ansökningsperioden för HMT 2022 startar den 15 april 2021 och sista ansökningsdag är 

den 10 juni 2021 klockan 16.00.   

  

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2022. För år två och tre 

gäller att projektet rekommenderas anslag. Beslut om fördelning av medel fattas av 

KTH och Region Stockholm under hösten 2021.  

  

Bakgrund och syfte  

KTH och Region Stockholm samverkar inom utbildning, forskning, infrastruktur och 

innovation samt trafik- och regionplanering. Målet för samverkan är att långsiktigt bidra 

till ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård för att gagna människors 

hälsa, på kort och lång sikt.   

  

Principer för samverkan KTH/Region Stockholm inom forskningsområdet:    

• I fokus ligger patientnära forskning som höjer vårdkvaliteten och samtidigt 

förbättrar hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och vårdutveckling.    

• Forskningens resultat ska ha en snabb men ändå kvalitetssäkrad implementering till 

exempel genom en transnationell forskningmodell.  

• Särskilt fokus bör läggas på de stora folksjukdomarna samt hälsofrämjande arbete.  

• Intentionen är en långsiktig kunskaps- och kompetensutveckling som bygger broar 

mellan teknikutveckling och bättre hälsa.   

• Samarbete med näringslivet ska beaktas.  

• KTH och Region Stockholm ska tillsammans söka finansiering för gemensamma 

forskningsprogram hos nationella och internationella finansiärer.   

  

All verksamhet inom forskning, utbildning och utvecklingsarbete ska tillföras ett tydligt 

könsperspektiv och jämställdhetsaspekter ska integreras i alla beslut som fattas.  

https://www.researchweb.org/is/stockholm
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Vem kan söka projektmedel?  

I varje ansökan ska två ledare identifieras, ordförande och vice ordförande. En av dessa 

personer ska vara anställd vid KTH och den andra i klinisk verksamhet från någon av 

Region Stockholms finansierade verksamheter.     

  

Ordförande (sökande) eller vice ordförande vid KTH ska ha en anställning vid KTH och 

vara antingen professor eller docent.   

  

Ordförande (sökande) eller vice ordförande vid Region Stockholm ska vara disputerad 

och kliniskt verksam med en anställning inom Region Stockholm eller vårdenhet i 

Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt 

vårdavtal.  

  

Medsökande är den eller de personer som tillsammans med ordförande och vice 

ordförande svarar för planering och genomförande av projektet.  

  

Vad kan projektmedlen användas till?  

Projektmedlen är avsedda för forskning inom Region Stockholm. För att ett 

projektförslag ska beaktas måste kopplingen till regionen vara tydlig.   

  

Det innebär att även anställda vid en av Region Stockholmfinansierad verksamhet ska 

kunna frigöra tillräckligt med arbetstid för att projektet ska få en tydlig förankring i 

hälso- och sjukvården. Det är särskilt viktigt att projektet får tillgång till vårdmiljön.   

  

Projektmedlen ska användas inom både KTH och Region Stockholm. Båda parter ska 

disponera och använda minst 25 procent av beviljade projektmedel för varje projekt.   

  

Dispositionstiden för beviljade projektmedel för respektive år är 12 månader 

(kalenderåret). En redovisning av vad medlen använts till ska lämnas in senast 6 

månader efter dispositionstidens slut det sista anslagsåret.   

  

Bedömning och prioritering av ansökningar   

• Projektets frågeställning  

• Vetenskaplig kvalitet och metod  

• Förutsättningar för projektets genomförande (inkl. kompetens)  

• Relevans och nytta i vårdverksamhet  

• Mervärde i form av nytänkande, innovation, ökad samverkan, inklusive samverkan 

med industri, samt långsiktighet i planeringen och framtida medfinansiering  

• Vid fortsättningsansökan ska även en progressrapport lämnas.  

  

Ansökningarna bedöms och prioriteras av en nationellt sammansatt prioriteringsgrupp 

bestående av ordförande och 9 sakkunniga ledamöter inom teknik- och 

organisationsområdet respektive hälso- och sjukvårdsområdet. Ledamöterna i gruppen 

har en ämnes- och vetenskaplig kompetens på lägst lektors- eller docentnivå. Samtliga 

ledamöter är verksamma utanför Stockholmsområdet.  

  

Mer information om beredningsprocessen finns på ansökningswebben.   

https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/prioriteringBeredning.asp
https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/prioriteringBeredning.asp
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2  Hälsa, medicin och teknik 2022 - anvisningar för  

projektansökan  
  

• Registrera din ansökan i Region Stockholms nya ansökningssystem på 

https://www.researchweb.org/is/stockholm  

• Om du inte redan har ett befintligt konto hos Researchweb ska du börja med att skapa 

ett personkort/konto: 

• Klicka "Logga in" längst upp på sidan. Välj sedan "Skapa ny användare" och följ 

vidare instruktioner. 

• Skapa ny ansökan i vänstermeny eller klicka på knappen ”Ansök här” och logga in, 

välj sedan anslagsform HMT Projektmedel 2022 samt välj ny -eller 

fortsättningsansökan. 

• Fyll i formulärets olika delar använd med fördel FAQ frågor under ”hjälp och service” 

i vänstermenyn på startsidan, och följ anvisningarna steg för steg. 

 

  

 2.1  Registrera ansökan  

 

Formuläret i systemet innehåller flikar med underrubriker och tillhörande fält för 

textinmatning, där du registrerar de uppgifter som efterfrågas för att skapa din ansökan:  

 

Dig själv som sökande/ordförande (inloggad).  

  

Vice ordförande och medsökande: Ange samtliga medsökande i forskningsprojektet 

samt respektive persons hemvist/arbetsplats.   

 

Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på och den ska vara begriplig även 

för personer som inte är insatta i ämnet. 

  

Övriga finansieringskällor: Redovisa vilka andra finansieringskällor som finns för att 

genomföra projektet. Även sökta men ännu inte beviljade anslag ska anges. Uppgifter 

om budgeten lämnas i en egen flik ansökan.   

  

Godkännande av chef: Intyga/markera att berörd skolchef vid KTH respektive 

verksamhetschef eller motsvarande från Region Stockholm finansierad verksamhet 

godkänt/beviljat uttag av sökt forskningstid för projektet. Det gäller både för ordförande 

(sökande) och för vice ordförande/medsökande.    

  

Projektets hemvist: Registrera projektets organisatoriska hemvist inom Region  

Stockholm, det vill säga vilken verksamhet inom Regionen som ska administrera 

Region Stockholms - delen av projektet. Ange även vilken KTH-skola som ska 

administrera KTH-delen av projektet.  

  

Populärvetenskaplig beskrivning: Den populärvetenskapliga beskrivningen ska 

skrivas på svenska och vara lätt att förstå även för den som inte är insatt i ämnet.   

https://www.researchweb.org/is/stockholm
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Av beskrivningen ska framgå:   

  

• Vad som ska göras.  

• Hur forskningen ska genomföras.  

• På vilket sätt den nya kunskapen kommer till nytta i hälso- och sjukvårdssystemet.  

  

Om projektet beviljas medel ska den populärvetenskapliga beskrivningen kunna 

användas för informationsändamål.  

  

  

 2.2  Forskningsprogram – beskrivning av forskningsprojektet  
Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av 

forskningsprojektet inklusive referenser.   

Max antal tecken som får användas i delen Forskningsprogram är 28 000 tecken 

inklusive blanksteg. Forskningsprogrammet utgörs av nedan punkter/underrubriker 7st: 

  

Följande information ska finnas med i forskningsprogrammet:     

  

• Vetenskaplig sammanfattning: Den vetenskapliga sammanfattningen av 

forskningsprogrammet ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och 

genomförande. Skriv sammanfattningen så att även personer med annan 

forskningsinriktning kan ta del av informationen. Den vetenskapliga 

sammanfattningen är en viktig del av ansökan och har betydelse vid bedömningen 

av projektet.   

  

• Bakgrund/områdesöversikt: Beskriv din egen/gruppens och andras forskning samt 

tidigare resultat inom teknik- och tillämpningsområdet (state-of-the-art). Uppge 

nyckelreferenser som har relevans för forskningsprojektet.  

  

• Syfte, mål och effekter: Beskriv projektets övergripande syfte både vad gäller 

teknologi och kliniskt tillämpningsområde. Formulera det övergripande målet för 

projektet. Redovisa den frågeställning som ska besvaras eller den/de hypoteser som 

ska prövas. Indikera tydligt nyheten, det vill säga det som är bortom state-of-the-art.    

  

• Projektbeskrivning: Beskriv projektets design, val av metod, vilka data som ska 

användas, genomförande och projektorganisation. Redovisa en övergripande tidplan.  

.   

• Preliminära resultat: Presentera dina egna/gruppens försök, eventuella förarbeten 

och preliminära resultat inom området. Det ska framgå om projektet bygger på 

tidigare avslutade projekt och en beskrivning av hur de hänger samman.  

  

• Etisk frågeställning: Beskriv de etiska frågor som aktualiseras i projektet och hur 

de ska hanteras i forskningsarbetet. Ange om etikprövning behövs och antingen 

finns eller kommer att ansökas om. Ange om personuppgifter kommer att hanteras, 

särskilt känsliga personuppgifter. 
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• Relevans och nytta i vårdverksamhet: Påverkan/nyttan för hälso- och sjukvården 

ska vara vägledande för forskningen och väger tungt vid bedömningen av projekten. 

Beskriv därför möjliga förväntade effekter av forskningen för hälso- och sjukvården 

och samhället. Beskriv även påverkan på vården utifrån:    

  

Plan för implementering: Beskriv hur kunskaperna som genereras i projektet ska 

kunna implementeras i hälso- och sjukvården. Hur tillämpas resultatet och hur ser 

den tänkta processen för överföring av vetenskapliga rön till klinisk praxis ut.  

  

Klinisk förankring: Redovisa hur stor andel av deltagarna som är kliniskt aktiva och 

graden av användande av hälso- och sjukvårdsorganisationen i projektet.  

  

Generaliserbarhet av förväntade resultat: Beskriv hur resultaten kan tolkas, 

användas eller utvecklas i hälso- och sjukvården. Tillåter projektets utformning att 

man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den 

patientgrupp som ingår i projektet? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade 

områden/sjukdomar?  

  

Presentation av forskargruppen och beskrivning av kompetensen  

Beskriv kompetensen i den KTH- och Region Stockholm anknutna forskargruppen 

genom att ange: namn, yrke, titel, arbetsplats och anställning. Beskriv personernas 

funktioner i projektet och planerad forskningstid.  

  

Ange vidare samtliga erhållna och sökta anslag för ordförande och vice ordförande för 

2022, 2023 och 2024.  

  

Resurser för genomförande   

Ange vilka resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras, till exempel 

personella, materiella och ekonomiska resurser.   

  

• Samarbete mellan parter: Beskriv hur projektet kan vara ett första led till ett 

långsiktigt samarbete mellan KTH och Region Stockholm, planer för framtida 

finansiering, samt eventuell samverkan med industriella parter.  

   

• Forskningsmiljö/infrastruktur: Ge en kortfattad beskrivning av 

forskningsmiljön/infrastrukturen där projektet ska bedrivas.   

  

• Teknik/utrustning/system: Ange tillgång till och behov av teknologi, utrustning 

och system.   

  

• Projektbudget: Motivera kort varje post i budgeten avseende: personalkostnader 

anställda, ange yrkeskategori och belopp för de personer som ska avlönas, övriga 

lönekostnader, mindre utrustning, system och övrigt. Fördela beloppen på KTH 

respektive Region Stockholm och ta hänsyn till att båda parter ska disponera och 

använda minst 25 procent av projektmedlen för varje projekt.  

  

• Kommersiella intressen   
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Lämna uppgifter om innehav av patent, inlämnad/registrerad patentansökan, 

aktieinnehav eller andra kommersiella intressen som har koppling till projektet.   

  

Genusperspektivet  

Genusperspektivet är en viktig aspekt i forskning kopplad till hälso- och sjukvården. 

Med genusperspektiv menas i detta sammanhang könsskillnadsforskning och jämställd 

vård.   

  

Redovisa hur hypotesprövningen påverkas eller styrs av könsperspektivet. Beskriv hur 

det påverkar val av design, population och metod, principer för databearbetning och 

analys, till exempel könsuppdelad statistik, presentation av resultat och påverkan på 

diskussionen.   

  

När genusperspektivet inte är relevant för forskningsproblemet ska du motivera det 

särskilt. Om könsperspektivet inte hanteras tillfredsställande kan detta komma att 

påverka poängbedömningen av metodkriteriet.   

    

CV för ordförande   

Ange kortfattade uppgifter om dina meriter i ett CV. Lämna de punkter som inte är 

aktuella tomma.  

  

• Grundexamen, högskoleexamen, år, ämnesområde  

• Legitimation eller motsvarande, år  

• Specialistkompetens, år, specialitet  

• Doktorsexamen, år, universitet, avhandlingens titel, handledare  

• Postdoktor- och forskartjänster, år och placering  

• Docentkompetens, år, universitet, ämne  

• Professur, år, universitet, område  

• Nuvarande anställning, tjänst, andel forskning i anställningen   

• Tidigare anställningar som har relevans för ansökan  

• Anknytning till Kungliga Tekniska Högskolan  

• Anknytning till Region Stockholm  

• Handledarskap, pågående och avslutade  

• Övrigt som har betydelse för ansökan  

• Uppehåll i forskningen. Ange eventuella uppehåll i din aktiva forskningstid som 

påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis föräldraledighet, sjukdom etc.  

  

 

Vetenskapliga meriter för ordförande  

Förteckna dina publikationer i kronologisk ordning under rubrikerna:  

• internationella originalarbeten med peer-review från 2014 och framåt -  upp till tio 

av de för projektet viktigaste och mest relevanta originalarbetena - 
 internationella översiktsartiklar från 2014 och framåt.  

  

 

 

CV och vetenskapliga meriter för vice ordförande   
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Ange CV och vetenskapliga meriter för vice ordförande på samma sätt som för dig som 

ordförande.  

  

CV och vetenskapliga meriter för medsökande  

Lämna kortfattade uppgifter om respektive medsökandes meriter i ett CV och en 

publikationsförteckning. För medsökande ska endast de fem viktigaste och mest 

relevanta originalarbetena från 2014 och framåt förtecknas.   

  

Progressrapport vid fortsättningsansökan  

Vid en fortsättningsansökan ska en progressrapport registreras som innehåller:  

  

• Populärvetenskaplig beskrivning av forskningsplan och genomfört arbete.  

• Avlagda examina under projekttiden.  

• Accepterade/publicerade artiklar och översiktsartiklar.   

• Implementering av ny kunskap baserad på forskningsresultat från projektet.  

 

När ansökningsblanketten är ifylld och klar   

När du är klar med din ansökan klickar du på "korrekturläs och slutför" längst ner i 

ansökningsformuläret. När du är klar med korrekturläsningen och redo att skicka din 

ansökan klickar du på "slutför". 

Du kan nå din ansökan och redigera i den fram till sista dagen i ansökningsperioden 

även om du har slutfört och din ansökan klar. 

  

 Namnunderskrifter blir aktuella först i samband med att ett avtal ska upprättas.   

  

   

 3  Allmänna regler   
  

Ansökan  

Är din ansökan ofullständig kommer den inte att behandlas. Inga kompletteringar efter 

ansökningstidens slut kommer att godkännas.   

  

Du kan endast registrera en ansökan och varje person vid KTH eller Region Stockholm 

får delta i endast en ansökan.   

  

Du som redan är ordförande eller vice ordförande i ett pågående projekt kan inte söka medel 
för ytterligare ett projekt inom HMT.  

  

Skriv din ansökan på antingen svenska eller engelska. Var konsekvent. Den 

populärvetenskapliga beskrivningen i registreringsformuläret ska dock alltid skrivas på 

svenska.   

  

Överskrid inte max. antal sidor som uppges i ansökningsblanketten. 

Prioriteringsgruppens ledamöter kommer endast att läsa och bedöma de sidor som ryms 

inom angivna max. antal sidor.   

  

Det är viktigt att villkoren för det sökta anslaget uppfylls och att du följer 

instruktionerna eftersom det i annat fall kan vägas in i bedömningen.   



  9  

  

Ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av sekretess enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om sökande anser att sekretess föreligger 

ska en anmälan skickas via mail till handläggare Sofia Baez Catalan som bevakar att 

sekretessprövning sker när någon begär att få ta del av handlingarna. Mailadress se 

nedan.   

  

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- 

och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.   

  

Ansökan till Etikprövningsmyndigheten måste vara godkänd för att beviljade medel ska 

betalas ut.   

  

  

Anställning  

Ett signerat intyg som bekräftar den sökandes anställning ska bifogas 

ansökningsblanketten.   

  

Personer affilierade till KTH, men inte anställda på KTH, kan inte söka dessa medel.   

   

  

Avtal   

FoU- kansliet på Region Stockholm administrerar upprättande av avtal mellan parterna. 

Avtal skickas till berörda efter beslutet om tilldelning.    

            

Välkommen med din ansökan!  

  

   

Kontaktperson för KTH:  

         Susanne Jarl,  08- 790 83 71; suja@kth.se  

  

Kontaktpersoner för Region Stockholm:  

Sofia Baez Catalan 08-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se  

Anna Roloff: 072-467 37 72, anna.roloff@sll.se  

Elisabet Rendahl: 070 – 737 35 49, elisabet.rendahl@sll.se  

  


