Lions forskningsfond satsar på postdocs
Arbetsgrupp: Johan D Söderholm, Ulla Edéll-Gustafsson, Pia Forsberg, Christer
Tagesson.
Vi föreslår att Lions forskningsfond varje år delar ut två postdoktoranslag à SEK
200.000 i tre år, samt två postdoktoranslag/stipendier à SEK 60.000 i tre år. Vid
ansökan ska högst tre år ha gått sedan disputation (förlängd period vid
föräldraledighet etc. enligt gängse regler).
Medlen skall användas för forskning vid Hälsouniversitetet eller av forskare med
doktorsexamen från Hälsouniversitetet som gör postdoc vid annat lärosäte.
Disputerade vid HU som gör postdoc vid utländskt lärosäte är prioriterade.
Det högre stipendiet ger nästan täckning för lönestipendium för en utländsk postdoc
som vill komma hit, eller ett rejält startbidrag för postdoktor som redan har lön på
annat sätt (VR el liknande, eller via ALF). Den lägre summan kan vara ett mycket bra
startbidrag för en klinisk postdoc som oftast har lägre projektkostnader och
forskningstiden är ofta täckt av ALF-veckor.
De 12 individer som har anslag samtidigt kan ju också forma ett nätverk av yngre
forskare, som vi skulle kunna ordna seminarier och karriärvägledning för.
Därutöver ges totalt SEK 250.000 per år som sökbar pott för doktorander vid HU
(resebidrag à 10-20.000 för konferensresor. För att få söka bidrag ska man ha
accepterat abstract vid internationell konferens med peer review-granskning.
Ansökan sker fortlöpande över året.
Detta ger, när det är fullt utbyggt en årlig kostnad på 6 x 200000 + 6 x 60000 +
250000= 2.310.000:Ansökan:
1. Projektbeskrivning 3 sidor + ref-lista (Times New Roman 12 pkt, 2,5 cm marginal)
2. CV enligt VR-mall
3. Publikationslista
4. För postdocs: Beskrivning av hur projektet skiljer ut sig från tidigare handledares
forskningslinje och hur projektet förhåller sig till Lions forskningsfonds målsättning,
dvs. att besegra folksjukdomarna (max 1 A4-sida)
5. Budget- och tidplan (max 1 A4-sida)
6. Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska, avsedd for lekmän
(max 150 ord)
Bedömning:
Ansökningarna bedöms som tidigare av en expertgrupp bestående av aktiva forskare
inom det medicinska området. Eftersom vi räknar med ökat söktryck och
ansökningarna blir mer komplexa bör bedömargruppen få breddad kompetens med
ytterligare tre bedömare, varav minst en från annan medicinsk fakultet.
Bedömningen bör i princip ske enligt VRs mall med tillägg av klinisk relevans och hur
projektet förhåller sig till fondens målsättningar.

