ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG
Fondens ansökningsformulär skall användas. Nedanstående information bör lämpligen inkluderas i
ansökan - dock inte nödvändigtvis i exakt denna ordning.
Forskningsprogrammet
A

Specifik målsättning. Ge en koncis sammanfattning för syftet med föreslagna arbeten.

B

Bakgrund. Sammanfatta egna och andras resultat inom forskningsområdet, som utgör underlag
till den aktuella projektansökan. Vad är känt - vad behöver vi veta? Varför? Exakt vilken fråga
avser det aktuella projektet att besvara?

C

Betydelse. Förklara varför resultatet av just detta forskningsarbete är betydelsefullt ur odontologisk profylaxsynpunkt.

D

Material & metodik. Ge en beskrivning av arbetet från praktisk/teknisk synpunkt. Beskriv de
allmänna disponibla hjälpmedel som står till förfogande, hur försökspersoner skall rekryteras
etc.

E

Tidsplan för forskningsprojektet Ange hur lång tid forskningsprojektet beräknas omfatta. Vid
ansökan om flerårsanslag.

F

Tidigare utfört arbete - preliminära resultat Beskriv kortfattat ev. redan erhållna resultat, pilotstudier och liknande avseende det nu ansökta projektet och som är ägnade att styrka projektets
genomförbarhet.

G

Kostnadsberäkning En tillräckligt detaljerad och motiverad redovisning över ansökta medel måste
ges, så att styrelsen kan bedöma deras relevans. Till totalbeloppet lägges dessutom tillämpliga
förvaltningsavgifter. Det är av stor vikt att medel från andra bidragsgivare - för detta eller andra
projekt - redovisas på ansökningsformuläret.

Egna publikationer
Till ansökan fogas en förteckning över huvudmannens liksom de medsökandes vetenskapliga
publikationer unde de senaste 10 åren med angivande av de som är mest relevanta för den aktuella
projektansökan.
Vetenskaplig rapport
Till ansökan fogas en vetenskaplig rapport över projekt som tidigare beviljats bidrag från
fonden.
Fondens praxis är att meddela beviljat anslag (eller ev avslag) genom utdrag ur styrelsens protokoll,
vari ingår en kortfattad motivering för beslutet.
Ansökan och särskilda bilagor insändes i 5 exemplar och skall ha inkommit till fondens sekreterare,
professor Peter Lingström, senast den 1 februari anslagsåret.

Sekretariatets adress:

c/o Professor Peter Lingström
Inst. för odontologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Box 450, 405 30 GÖTEBORG
Telefon: 031-786 2932
E-mail: lingstrom@odontologi.gu.se

KOMMENTARER TILL ANVISNINGARNA
Profylaxforskning
Fonden är avsedd att stödja en klart profylaxinriktad forskning, som beräknas kunna ge resultat vilka
omedelbart eller inom en snar framtid kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja
oral hälsa och motverka oral ohälsa. PMF ger även bidrag till profylaxinriktad laboratorieforskning av
mera grundforskningsbetonad karaktär, förutsatt att projekten är vetenskapligt lovande och
ansökningarna är välmotiverade.
Långsiktiga projekt
Fonden ger prioritet till väl genomarbetade ansökningar med vetenskapligt nyhetsvärde och som avser
fleråriga projekt med god 'vetenskaplig volym'. Sådana projekt kan tilldelas 3-årsanslag.
Viktigt är i sådana fall att de sökande inte återkommer med ansökan om medel för samma eller
liknande projekt under den beviljade anslagstiden.
Från vissa institutioner/forskningsgrupper inkommer ibland flera närbesläktade projektansökningar
inom ett begränsat forskningsområde med samma huvudman och/eller samma personer som sökande.
Styrelsen finner det önskvärt att verksamheten inom ett visst forskningsområde och viss forskargrupp
sammanfattas i en enda, flerårig ansökan, vilken kommer att ha större vetenskaplig tyngd.
Detaljerat forskningsprogram
PMF fäster stort avseende vid att forskningsprogrammet är väl genomtänkt även i detaljerna. Det
räcker alltså inte att ange att man har för avsikt att forska viss tid inom ett visst område för en viss
summa pengar, utan försöken måste noga beskrivas (på rimlig detaljeringsnivå), antalet
försökspersoner eller försöksdjur måste anges liksom typ av analyser som man avser utföra.
Beräknade kostnader för ersättning till försökspersoner, uppstallning av försöksdjur, bakteriologiska
eller biokemiska prov o.s.v. måste specificeras och motiveras. Styrelsen måste alltså ges en möjlighet
att bedöma relevansen av kostnaderna i relation till det förväntade utbytet av projektet.
Lönemedel
Fonden beviljar inte medel för avlöning av forskare eller doktorander. PMF beviljar heller inte medel
för inrättande av laboratorieassistenttjänster och kan inte åta sig arbetsgivaransvar.
Redovisning
Användningen av tilldelade medel liksom resultaten av projekten skall redovisas vid utgången av den
angivna tiden för projektet (vanligen 2 år). V.g. använd Patentmedelsfondens blanketter för
vetenskaplig respektive ekonomisk rapport. Dessa finns att ladda ner på Fondens hemsida.
Offentliggörande
Anslagstagares namn och belopp kommer att offentliggöras på Stiftelsens hemsida.

