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Regler för fördelning av medel ur de stiftelser som förvaltas av 
Umeå universitet och för vilka medicinska fakulteten ansvarar 
för fördelning 
 
Fastställda av fakultetsnämnden den 28 april 2004, ändrade den 3 maj, den 1 september 2006 och den 
14 juni 2017. 
 
1.  Beslut om fördelning av forskningsbidrag fattas av fakultetsnämnden efter en beredning i två steg. 

I det första steget betygssätts ansökningarna av företrädare för fakultetens institutioner.  
 

2.  För beredning av ansökningarna skickar kansliet en uppmaning till prefekter inom fakulteten att 
utnämna en docentkompetent forskare som vetenskapligt ansvarig för institutionens betygssätt-
ning av ansökningar. Cirka häften av fakultetens institutioner skall varje år delta i bedömningsar-
betet enligt nedanstående rullande schema: 

 
Jämna årtal: Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Folkhälsa och klinisk medicin, Integrativ 
medicinsk biologi, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk kemi 
och biofysik samt Omvårdnad. 
 
Udda årtal: Klinisk vetenskap, Medicinsk biovetenskap, Molekylärbiologi, Odontologi, Samhälls-
medicin och rehabilitering samt Strålningsvetenskaper 
 
Vid uppenbara jävsituationer (ex doktorand - handledare relation, sampublicering eller egen ansö-
kan) skall betyg sättas av en annan docentkompetent person inom samma institution. I känsliga 
fall har även den vetenskapligt ansvarige rätt att avstå från betygssättning av kollegor inom in-
stitutionen. Ett krav för att en institutions betygssättning skall beaktas i den slutgiltiga samman-
räkningen är dock att >90% av alla ansökningar inom fakulteten betygsätts i enlighet med .punkt 
A nedan. Kansliet kommer att tillhandahålla formulär i Excelformat, vilket medger elektronisk 
hantering av betyg.  

 
3.  De bedömningar som inkommer inom fastställd tid granskas med avseende på korrekt betygsför-

delning och sammanställs på kansliet. Resultatet presenteras i form av en rankinglista över samt-
liga sökande där randvillkor är tydligt angivna. 
 

3a. De bedömare som institutionerna utsett skall, i samband med att ansökningarna skickas ut till be-
dömning, genom kansliets försorg, sammankallas till ett möte för att få tillfälle att diskutera upp-
draget tillsammans med av fakultetens beredande organ för forskning utsedd representant för fa-
kulteten. 

 
4.  I steg två sammanträder institutionernas bedömare, under ledning av fakultetens beredande organ 

för forskning utsedda representanter, för att komma fram till ett gemensamt förslag och föreslå 
belopp och gränser för anslag. De två utsedda representanterna skall representera bredden i fakul-
tetens forskning i så stor utsträckning som möjligt. Fakultetens beredande organ för forskning ut-
ser en av de två personerna till ordförande i gruppen. 

 
5. Vid granskning av ansökningar ska hänsyn tas till den akademiska åldern hos den sökande. 
 
6. Anslag utdelas för 1, alt rekommenderat anslag för 2 eller 3 år och målsättningen är att rekom-

menderade anslag för 2 eller 3 år skall beviljas. Vid fleråriga anslag kommer tilldelningen för år 2 
och 3 att anpassas till fluktuationer i stiftelsens årliga avkastning. 
 

7. Varje huvudman får söka för ett (1) forskningsprogram, som kan omfatta flera delprojekt.. Om 
flerårigt anslag rekommenderas, beaktas ny ansökan först när föregående anslagsperiod står inför 
sin avslutning.  
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8. Beviljade medel får disponeras fr o m ansökningsåret (år ett) t o m ett år efter anslagsperiodens 
utgång, dvs t.o.m. år fyra för treårsanslag. Medlen får disponeras fritt under dessa fyra år. Eventu-
ellt kvarstående medel vid utgången av år fyra skall återbetalas till stiftelsen senast den 31 januari 
år fem. Projektägaren och institutionen svarar för att beviljade medel och havda kostnader redovi-
sas på erforderliga projektkonton avsedda för forskningsprojektet inom Umeå universitet. Bevil-
jade medel får ej överföras till annan organisation utanför Umeå universitet. Detta förhindrar inte 
att forskningsprojektet erhåller kostnader via fakturor från andra organisationer i enlighet med 
forskningsprojektet. På avsedda projektkontot ska forskningsprojektet visa resultat inom Umeå 
universitet. 

 
9. I och med att ett extra dispositionsår efter den treåriga anslags-/projektperioden är standard, 

kommer dispens hanteras mycket restriktivt. Om anhållan om förlängd dispositionstid avser om-
ständigheter utom projektledarens kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till 
exempel egen föräldraledighet eller längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstiden be-
viljas av dekan. Även längre sjukskrivning eller föräldraledighet för personer som ingår i projektet 
kan godkännas som skäl förutsatt att det för dessa personer, eller funktioner, budgeterats löneme-
del i ansökan. Totalt beviljas högst ett års förlängning oavsett skäl. För anhållan om förlängning 
ska den som är projektansvarig i god tid, senast tre månader i förväg, skriftligen till Medicinska 
fakultetens kansli, beskriva skälen till varför man begär utökad tid för aktuellt projekt. 
 

10. Följande tidtabell bör följas vid handläggning av fördelning ur fakultetens stiftelser: utlysning un-
der december med sista inlämningsdag i slutet av januari månad, beslut före utgången av maj må-
nad. 
 
A. Regler för spridning av betygen vid bedömning: 
 
1). Mellan 7.5 - 15 % av alla sökanden skall ha maximalt betyg (7) på varje bedömnings-
punkt.  
2). Minst 50% av alla sökanden skall ha betyget 4 eller lägre på varje bedömningspunkt. 
Punkt 1) och 2) skall garantera att sammanställda betygslistor speglar en gemensam ranking av in-
stitutionerna. Det är viktigt att tydliggöra att det rör sig om en relativ betygssättning. Inkomna 
Excel blad som ej uppfyller kraven kommer att skickas tillbaka för korrigering. 
 
B. Forskningsprogrammets kvalitet skall bedömas med avseende på följande kriterier: 
 
a). frågeställningens originalitet och relevans 
b). relevanta och allsidiga metoder 
c). forskarens kompetens i relation till arbetsplanen/genomförbarhet. 
d). Projektets relevans för fondens ändamål enligt donationsbrev  
 
Det är viktigt att kriterierna bedöms och poängsätts var för sig.  
 
a. Frågeställning 
Definition: Den omfattning i vilken projektet, under förutsättning att det framgångsrikt kan ge-
nomföras på ett nyskapande och betydelsefullt sätt, bidrar till att öka kunskapen inom det me-
dicinska forskningsområdet. Innovativa projekt som ifrågasätter existerande tankesätt och prövar 
nyskapande idéer och metodik bör särskilt prioriteras.  
 
Gradering: 0–7 
7= Originell och av mycket stor betydelse. 
1= Oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd. 
0= Felaktig. 
 
b. Metoder 
Definition: Den omfattning i vilken hypotes, försöksuppläggning (inklusive urval av undersök-
ningsgrupper och djurmodeller), metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade 
och adekvata för projektets målsättning.  
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Gradering: 0–7 
7= Unika material och tekniker, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning. 
1= Material, metod eller tillämpning ej helt adekvat. 
0= Felaktig. 
 
c. Kompetens/genomförbarhet 
Definition: Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bak-
grund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, preliminära re-
sultat samt begärda och tillgängliga resurser (apparatur, reagens, kliniska material mm). Bedöm-
ning av forskarens kompetens skall grundas på betydelsefulla publikationer. Vid denna bedöm-
ning skall hänsyn tas till vetenskaplig ålder. Den vetenskapliga rapporten är en viktig bedöm-
ningsgrund för aktuell kompetens Vid kompetensbedömning skall externa anslag som vunnits i 
nationell konkurrens betraktas som meriterande.  
 
Gradering: 0–7 
7= Utomordentligt god. 
1= Tveksam. 
0= Saknas. 
 
 
d. Projektets relevans för fondens ändamål enligt donationsbrev  
Definition: (ja/nej). I bedömningen skall anges projektets relevans för något/några av de ändamål 
som finns angivna på ansökningsblanketten. 
 


