
Beskrivning av projektet 

!

Klinik/Vårdenhet/motsvarande (+) Disputerad, ange datum (+)

Grundutbildning (ex.v sjuksköterska, läkare etc.) (+) Akademisk titel (+) Klinisk anställning (+)

Adress (+) Post nr (+) Ort (+)

E-post (+)

Medsökande 2

E-post(+)

Akademisk titel (+) Klinisk anställning (+)

Skriv kortfattat och förklara alla förkortningar!

Projekttitel (+) (max 200 tecken)

ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG UR

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE FÖR ÅR 2023 
Anvisningar  
Fyll i formuläret - alla fält med (+) tecken är obligatoriska.   
Respektera max-antalet tillåtna tecken i varje fält.
Formuläret samt projektledarens CV, ska skickas in elektroniskt till  ann.j.akesson@telia.com     och vara 
Lions Forskningsfond Skåne tillhanda senast 2023-01-31. Efter underskrift scannas sidan med underskrifter 
och sändes in tillsammans med ansökan. 

Information om projektledaren och eventuell medsökande

Projektledare (+)

Tfn (+)

Tfn(+)

Medsökande 1

Akademisk titel (+) Klinisk anställning (+)

E-post (+) Tfn (+)



Sammanfattning av projektet (+) (max 1500 tecken) 
Beskriv ditt projekt så lättfattligt att även en ickespecialist i ämnet kan förstå.

Etikprövning (+) 
Godkänd etikprövning finns. Ange diarienummer 

Frågeställningar och vetenskaplig konkurrenskraft (+) (max 1200 tecken) 
Formulera tydligt de hypoteser/frågeställningar som ska testas och besvaras. Vad är det vetenskapliga syftet med projektet? Vilka 
är de vetenskapliga frågeställningarna?  Beskriv projektets grad av nytänkande och möjlighet att bidra med ny och kliniskt viktig 
kunskap.

 Etikprövning har sökts/planeras. Ange inlämningsdatum/planerad inlämningsdatum



Material och metodik (+) (max 1200 tecken) 
Beskriv det material och de metoder som används för att besvara de aktuella frågeställningarna.

Arbetsplan och tidsplan (+) (max 850 tecken) 
Beskriv projektets arbetsplan och hur lång tid arbetet bedömes ta.

Patientnytta (+) (max 500 tecken) 
Beskriv hur resultaten av ditt projekt kan komma patienter till nytta i form av ex v förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling 
eller ökat välbefinnande för människor.

Plan för implementering (+) (max 500 tecken) 
Beskriv så konkret som möjligt när resultaten kan överföras till klinisk praxis.



Generaliserbarhet av förväntade resultat (+) (max 600 tecken) 
Beskriv hur resultaten kan användas och utvecklas i vården av en bredare patientpopulation, inkl. till projektet angränsande 
områden/sjukdomar.

Preliminära resultat (+) (max 800 tecken) 
Ange ev. preliminära resultat i projektet

Referenser till projektet (+) 
Uppge max 10 referenser.

Projektets ekonomi (+) (max 800 tecken)
1) Tidigare erhållna medel för detta och angränsande projekt. När, av vem och hur mycket?
2) Sökta medel för tilldelningsår avseende detta projekt. När, av vem och hur mycket?
3) Beräknad kostnad för projektet under tilldelningsåret.
4) Beräknad totalkostnad för projektet.



Uppgift om tidigare anslag från fonden. 

Har du tidigare (inom de senaste fem åren) erhållit forskningsanslag från fonden?

Ja Nej

Om Ja - Titel, årtal:

Ja Nej Har du lämnat lägesrapport? 

Har du lämnat slutrapport?  Ja Nej 

Om Nej - bifoga läges/slutrapport enl. Ledigkungörelse-Redovisning



Underskrifter för ansökan om forskningsanslag från Lions Forskningsfond Skåne år 2022 (+)

Projekttitel

Underskrift av projektledare

Namnförtydligande
Ort Datum

Underskrift av eventuell medsökande

Namnförtydligande

Underskrift av eventuell medsökande

Namnförtydligande

Jag har tagit del av Ledigkungörelsens krav på redovisning: JA
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