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Bidrag till anställning som post doc för kliniska forskare  

 

Ansökningstid 9 maj– 13 juni 2022  

 

Universitetssjuksvårdnämnden utlyser för ansökan upp till 6 stycken bidrag som ska göra det möjligt 

att med oförändrad lön arbeta med forskning under 33% av sin arbetstid, räknat på årsbasis. Bidragen 

är avsedda för att möjliggöra fortsatt forskning för nyligen disputerade.  

Tillträde 1 januari 2023.  Bidragen är tidsbegränsade till 3 år.  

Schematekniska lösningar görs i samråd med verksamhetschef.  

 

Behörighet att söka 
Utlysningen vänder sig till samtliga vårdprofessioner. För behörighet fordras att den sökande är 

anställd inom Region Uppsala motsvarande minst halvtid samt har avlagt doktorsexamen. 

För att kunna söka ska din doktorsexamen inte vara äldre än 3 år vid ansökningstidens utgång.  

Vi utgår från det datum då du har uppfyllt alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, 

disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det 

examensdatum som finns registrerat i Ladok. 

Undantaget är om det finns så kallad avräkningsbar tid efter din doktorsexamen som påverkat din 

möjlighet att meritera dig som forskare. Godkända anledningar till avräkningsbar tid är 

föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, 

plikttjänstgöring inom totalförsvaret, längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av barn/närstående), 

allmäntjänstgöring (AT; max 24 månaders heltidstjänstgöring), samt 

vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månaders 

heltidsutbildning/tjänstgöring). Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd 

anledning och omfattning i din ansökan. 

Ifall en sökande har mer än en doktorsexamen räknas tiden från den första förutsatt att den avlagts 

inom medicin eller närliggande område. 

Sökande ska ha en pågående forskningsaktivitet som dokumenterats i vetenskapliga publikationer och 

ett forskningsprogram med självständig profil. 
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Vad ansökan ska innehålla 
Ansökan sker elektroniskt via ett ansökningsformulär i Researchweb. 

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

För att ansöka behöver du ett personkort i Researchweb. Det skapas genom att du klickar på länken 

nedan och går in på fliken ”logga in/registrera ny användare”. Om du sedan tidigare har skapat ett 

personkort i detta system kan du använda samma. Den e-postadress du anger kommer att vara den vi 

kontaktar dig på genom hela ansökningsprocessen. Se till att uppdatera ditt personkort och CV med 

aktuella uppgifter om du sedan tidigare är användare i Researchweb.  

 

OBS Publikationslista 

På grund av de tekniska begränsningarna i Researchweb med publikationslistor vill vi att du istället 

laddar upp en pdf med din publikationslista. I denna lista ska du redovisa sakkunnigbedömda 

originalartiklar (peer-reviewed original articles) separat från forskningsöversiktsartiklar (research 

review articles), sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (peer-reviewed books and book chapters). 

Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade 

arbetet hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller 

accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk 

med ordningen i det publicerade verket.   

Du kan fram till sista ansökningsdagen ändra i din egen ansökan.  

 

Bedömning av ansökan och beslut om bidrag 
Din ansökan bedöms av en arbetsgrupp utsedd av Universitetssjukvårdsnämnden. 

Universitetssjukvårdsnämnden förbehåller sig rätten till visst strategiskt övervägande vid fördelningen 

av dessa bidrag.  

Beslut om vilka av de sökande som erbjuds bidrag kan förväntas under september 2022.   

 

Ytterligare information kan vid behov fås av FoU-avdelningen  

Peter Stålberg (peter.stalberg@akademiska.se) 

Anna Liljestam Hurtigh (anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se) 

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

