
Motion till Svensk förening för allmänmedicins årsmöte 2022 

 

Inrättande av SFAMs forskningsanslag för deltagande i 

forskningskonferens  

 
Bakgrund 

Ett av SFAMs grundläggande ändamål är att främja forskning inom allmänmedicin på ett 

oberoende sätt (§2 i SFAMs stadgar). För att stärka allmänmedicinsk forskning är det essentiellt 

för forskande ST-läkare eller specialister i allmänmedicin att kunna presentera och diskutera 

allmänmedicinska forskningsprojekt. Detta sker lämpligen på nationella eller internationella 

forskningskonferenser inriktade mot ämnen relevanta för den allmänmedicinska specialiteten. Ett 

reellt problem, både för ST-läkare/specialister i allmänmedicin som ännu inte är doktorander, 

doktorander samt disputerade, är att finansiera deltagande i sådana konferenser. Det finns i 

dagsläget mycket få stipendier inriktade mot just allmänmedicinsk forskning.  

 

Förslag 

Vi föreslår därför att SFAM inrättar ett forskningsanslag för att ekonomiskt stötta forskande ST-

läkare/specialister i allmänmedicin vid aktivt deltagande i sådan konferens. Förslag kring 

förutsättningar listas nedan: 

 

Vem kan söka? 

 

1. Sökande ska vara ST-läkare eller specialist i allmänmedicin. Det är inget formellt krav att 

vara antagen doktorand, men det ses som en merit vid ev. konkurrens mellan flera 

sökanden. 

2. Sökande ska presentera forskningsprojekt där hen har en central roll i projektet och bidrar 

aktivt i forskningen.  

 

Vilken typ av presentationer kan man söka för? 

 

1. Presentationen kan innefatta ett planerat forskningsprojekt eller resultaten av ett 

genomfört forskningsprojekt och vara i formen av muntligt framförande eller poster.  

2. Presentationen ska inte ha presenterats på konferens vid tidigare tillfälle. Dvs. samma 

presentation kan inte användas för att söka medel för deltagande i flera olika konferenser.  

3. Anslag kan inte sökas för deltagande i SFAMs årliga kongress. 

4. Om anslag beviljas uppmuntras sökanden att presentera projektet vid SFAMs kongress 

efterföljande år. 

 

När och hur ska anslaget sökas och vem granskar/beslutar om tilldelning? 

 

1. Anslag för året utlyses senast under första halvan av januari. SFAMs styrelse beslutar om 

och i så fall antalet anslag som ska utlysas baserat på föreningens ekonomiska 

förutsättningar.  

2. Anslaget kan sökas 2 gånger per år senast 28/2 och 31/8. Besked om beviljat anslag ges 

inom 4 veckor från sista ansökningsdatum.  

3. Ansökan sker genom att ”abstract” eller sammanfattning skickas tillsammans med 

ansökningsblankett (se förslag på innehåll nedan) till SFAMs vetenskapliga sekreterare 

via e-post. 

4. Ansökningarna granskas av SFAMs forskningsråd som beslutar vem/vilka som tilldelas 

anslag. SFAMs vetenskapliga sekreterare meddelar beslut till sökande. Vid beslut följs 

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv. 

5. Anslaget kan beviljas innan sökanden fått bekräftat att inskickat abstract/presentation 

antagits till konferensen, men då under förutsättning att abstract/presentation antas vid 

senare tillfälle. Om så inte sker kommer beviljandet av anslaget dras tillbaka.  

 

 



Hur ska anslaget användas? 

 

1. En övre begränsning för anslagets storlek är: 

- Internationell konferens: max 20 000 SEK  

- Nationell konferens: max 10 000 SEK 

2. Anslaget kan användas för att bekosta konferensavgift, tryck av ev. poster, resa och 

boende. Det kan inte användas för att bekosta förlorad arbetsinkomst.  

3. Anslaget betalas ut retroaktivt efter det att SFAMs kansli erhållit verifikationer i original 

tillsammans med reseräkning för typen av utgifter angivna ovan.  

4. Sökanden som erhåller anslag ska följa SFAMs ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning” vad 

gäller ”Kostnad för resa och uppehälle”.  

 

Vi är övertygade om att denna typ av forskningsanslag skulle stärka svensk allmänmedicinsk 

forskning och öka möjligheterna för forskande ST-läkare/specialister i allmänmedicin att synas 

och verka på den allmänmedicinska forskningsarenan.  

 

 

Forskningsrådet, Svensk förening för allmänmedicin 

Anna Nager 

Björn Landström 

Susanna Calling 

Stefan Jansson 

Malin Sjöström 

Hans Thulesius 

Andreas Stomby 

 

 

 

Förslag på innehåll för ansökningsblankett 

 

• Namn, adress, arbetsplats (både sjukvård och ev. universitet). 

• ST-läkare/specialist. Ej antagen doktorand/doktorand/disputerad. 

• Konferensens namn, plats och datum.  

• Kort motivering till varför konferensen är av allmänmedicinskt intresse. 

• Sökandes roll i projektet som presenteras. 

• Kort motivering till varför forskningsprojektet är av allmänmedicinskt intresse. 

• Intygande att presentationen ej hållits på annan forskningskonferens vid tidigare tillfälle. 

• Det abstract eller den sammanfattning av projektet som skickats/ska skickas till 

konferensen bifogas ansökan. 

 

 

 

 
Styrelsens förslag till beslut angående motion från forskningsrådet gällande  
inrättande av SFAMs forskningsanslag för deltagande i forskningskonferens.  
  
Styrelsen föreslår att fullmäktige tillstyrker förslaget med den ändringen att sökande som 
beviljas anslag inte bara uppmuntras till utan bör presentera projektet vid SFAMs kongress 
efterföljande år.  
 
2022-02-22 
För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin 
 
Magnus Isacson 
Ordförande 


