
Dok. nr - Utgåva 

NM16655-4     

 
Unilabs AB



Dok. nr - Utgåva 

NM16655-4     

Utlysning av FoU-medel 

Laboratoriemedicin, Unilabs utlyser forsknings-
medel inom FoU-ramen. Ett antal bidrag kommer 
att delas ut till Unilabs anställda. Medlen söks i 
konkurrens. 

Syfte
Syftet med utlysning är att 
1. Främja och stimulera forskning och ut-
veckling. 
2. Stärka kliniska samarbetet
3. Stödja handledarrollen.  

Med forskning och utveckling avses sådana 
projekt som fokuserar på nya möjliga och tänk-
bara metoder och processer inom kliniken, dock 
stöds inte utvecklingsprojekt som avses att 
bedrivas inom den normala verksamheten eller 
medel är inte avsedda för publicering av utbild-
ningsmaterial. Grundforskning kan stödjas om 
frågeställningen har en klar framtidrelevans för 
Unilabs. 

Medlen skall användas till materialkostnader, 
personalkostnader eller drift, dock ej till att finan-
siera publikationer. Medlen kan inte heller använ-
das till resor.

Vem kan söka?
Alla tillsvidare anställda vid Unilabs, laboratorie-
medicin. 

Utformning av ansökan
För ansökan fyll i blanketten. 

Ansökan ska vara undertecknad av närmaste 
chefen.

Ansökan skickas elektroniskt till  
fou@unilabs.com senast 30/4-2018. Beslutet 
om beviljade projekt kommuniceras under maj 
och projektmedlen kan utnyttjas fr.o.m. xxxxx. 
Beviljade ansökningar skall följas upp med en 
del samt en slutrapport. Rapporten skall med 
fördel skrivas i form av medicinsk artikel.

Vilka bedömningskriterier kommer att användas?

Följande kriterier kommer att tillämpas:
1. Innovativa aspekten 
2. Diagnostiska relevansen
3. Vetenskapliga kvalitén
4. Projektplanering som kan leda till publika- 
 tion
5. Genomförbarheten av projekt.
6. Potential till framtida anslag. 
7. Kliniska samarbetet
8. Möjlighet till handledning
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Ansökan om FoU medel

Sänd fullständig ansökan per post eller mail till 
 Sekreteraren i FoU-rådet 
 Unilabs AB 
 Råsundavägen 12

169 67 Solna 
 
 fou@unilabs.com  

Projekttitel      
Ansökningsdatum      
Beräknad projektstart      
Beräknat projektslut      
Sökt belopp      
Sökande (huvudansvarig) Unilabs Laboratoriemedicin:

      (namn)       (titel)
      (arbetsplats       (yrkeskategori)

Kontaktuppgifter       (telefon)       (e-post)
Sökande (huvudansvarig) vårdenhet

      (namn)       (titel)
      (arbetsplats       (yrkeskategori)

Kontaktuppgifter       (telefon)       (e-post)
Handledare

      (namn)       (titel)
      (arbetsplats       (yrkeskategori)

Kontaktuppgifter       (telefon)       (e-post)
Verksamhetschef/motsvarande informerad

          Ja (Unilabs)           Ja (vårdenhet)
Godkännande från etisk kommitté 
         Finns          Finns ej           Ej relevant
Projektet har sökt/erhållit ekonomiska medel från annan 

        Ja       kr           Nej
Projektredovisning (ange hur och i vilket forum projektet planeras att redovisas)
     

mailto:fou@unilabs.com 
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Kort biografi (sökande) 
     

Forsknings-/yrkeserfarenhet (sökande) 
     

Forsknings-/yrkeserfarenhet (handledare)
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Projektbeskrivning 

Inkludera 
•	 information om tidigare arbete som gjorts på detta område
•	 projektets hypotes
•	 en diskussion om projektets betydelse för vårdprocesserna
•	 en diskussion om projektets betydelse för laboratorieprocesserna
•	 ange vilka metoder som kommer att användas
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Projektbudget
 
A. Personal 

Första kalen-
deråret

Andra kalen-
deråret

Beräknad tid i % av heltid           
Resekostnader           

Total personalkostnad      
B. Materialkostnad (inkl moms)

Första kalen-
deråret

Andra kalen-
deråret

Instrument           
Reagens           
Förbrukningsmaterial           

 
C. Övrigt (specificeras) 

Första kalen-
deråret

Andra kalen-
deråret

          
          
          

 
D. Totalt  
 

Totalt för ansökan      
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