Riktlinjer för ansökan
om stipendium/forskningsanslag Lymflyftet 2022
Allmänt
SÖF har inrättat ett stipendium för dem som studerar/forskar i naturliga metoder (noninvasiva metoder) i syfte att
•
•
•

öka motoriken i lymfsystemet
öka livskvaliteten hos personer med kroniska ödem eller med underfunktion i
lymfsystemet
forska i lymfsystemet: celler, funktion, sjukdomar och komplikationer

Metoder för riskbedömning/minimering, metoder för diagnosticering i ett tidigt skede samt
utvärdering av behandling av kroniska ödem prioriteras.
Stipendiet är på 100 000 kronor och möjliggörs av anslag från SÖF för att stödja forskning
inom ödemområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad vårdpersonal. Stipendium bekostar
inte medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.
•
•
•
•
•

Ingen diskriminering på grund av ras, kön, ålder, religion, nationalitet eller liknande
får förekomma.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i skrift som i tal, erfordras.
SÖF förbehåller sig rätten att dela på stipendiet eller att minska stipendiesumman.
SÖF förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner en lämplig
kandidat.
Beslut som fattas av SÖF:s förbundsstyrelse kan ej bestridas.

Ansökan
Ansökan samt rekommendationsbrev och kopior av artiklar ur tidskrifter och liknande som
den sökande önskar åberopa, skickas till:
info@svenskaodemforbundet.se med kopia till Svenska Ödemförbundet, Box 800, 101 36
Stockholm senast 1 december året innan stipendiet ska utdelas.
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Mottagaren av stipendiet och övriga sökande underrättas om beslutet under januari månad.
Stipendiat skall redogöra för den studie/forskning som givit stipendiet senast 24 månader
efter att stipendiet mottagits eller efter överenskommelse med SÖF vid annan lämplig
tidpunkt. Stipendiet ska redogöras för i tidskriften Lymfan i anslutning till rapportering av
studien.
Delredovisning av fondmedel ska ske inom 12 månader efter bifallen ansökan.
Slutredovisning av fondmedel ska göras senast 24 månader efter bifallen ansökan eller vid
ett datum som överenskommits skriftligt med Svenska Ödemförbundet.

Sökande ska
•
•
•

•
•

vara medlem i SÖF
ha avslutat sin akademiska grundutbildning om minst tre år vid svenskt universitet
eller högskola eller jämförbart.
ha konkreta planer för sitt Lymflyftsprojekt genom att kontakt tagits med
handläggare/institution/lymfmottagning/klinik eller universitet och referenser
skrivits av handläggare/institution/lymfmottagning/klinik eller universitet.
kunna redovisa hur stipendiesumman skall användas
vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SÖF genom rapportering i
Lymfan och rapport under ”vetenskap” på SÖF:s hemsida, föredrag på SÖF:s årsmöte
eller annan lämplig konferens. SÖF bekostar resa för rapportering vid årsmöte.

Sökande bör dela SÖF:s inställning till riskbedömning, diagnos, vård och behandlingsmetoder
och vara positivt inställd till SÖF:s målsättning och aktiviteter (se SÖF:s stadgar,
verksamhetsplan och rekommendationer på SÖF:s hemsida).

Följande handlingar ska bifogas ansökan
•
•
•

•
•
•
•

Meritförteckning (CV)
Detaljerad beskrivning av ämnet för studien.
Viktigt är att ange de ämnesområden som ska beforskas och vilken metodik som
kommer att tillämpas. Redan publicerade forskningsrapporter, information om var
forskningen kommer att ske samt kontakt med institution e.d. för utförande av
studien ska anges.
Plan för hur eventuellt stipendium ska användas
En kort presentation av den sökande som person.
Tre rekommendationsbrev. Se nedan.
Information om att anslag sökts/beviljats från annan organisation för studien.
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Frågor som bör beröras i ansökan
• Hur hörde du talas om stipendiet?
• Hur skulle du beskriva dig själv som forskare?
• Hur blev du intresserad av det område som du ägnar din studie?
•
•

Har studien originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser?
Hur leder studien till patientnytta?

Till vilken grad är patienter och närstående involverade i projektförslaget?

•
•

Är patienter och närstående involverade i
1)planeringen
2) utvecklingen
3) genomförandet och/eller
4) utvärderingen av forskningsprojektet
På vilket sätt har hänsyn tagits till intressenters och/eller patientens behov?
Hur skulle du lägga upp ett föredrag om din studie för SÖF:s medlemmar?

Rekommendationsbrev
Med ansökan ska tre rekommendationsbrev inkluderas. Ett av dessa ska vara skrivet av
handledare eller motsvarande vid den sökandes institution/arbetsplats.
De som skriver rekommendationsbreven bör
• vara informerade om stipendiets inriktning
• vara informerade om sökandens ämne och att det har registrerats samt direkt kunna
referera till väsentliga punkter i arbetet
• ange sin relation till sökanden och vilket intresse han/hon har att projektet fullföljs.
Minst ett rekommendationsbrev bör
• styrka sökandens kvalifikationer som föreläsare, vilket kommer att beaktas.

Utvärdering av projekt
SÖF:s oberoende jury kommer med hjälp av andra sakkunniga inom ämnesområdet, att
noggrant utvärdera varje projekt. De tar hänsyn till förmågan att framgångsrikt fullfölja
projektet samt dess betydelse ur forskningssynpunkt.

Stipendiekommitté
SÖFs stipendiekommitté består av ordföranden, vice ordföranden och den kliniske rådgivaren.
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