
Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier 

SFSS utlyser forskningsstipendier och resestipendier för föreningens medlemmar. Ansökan kan göras 

av den som varit medlem i föreningen i ett år, som redovisat hur eventuella av föreningen tidigare 

erhållna medel har använts och för ändamål inom föreningens syfte.  

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt och resestipendier 

kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller 

studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Forskningsprojektet eller aktivitet som resestipendiet 

avser ska ha inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning 

inom sömn och dygnsrytm. Totalt har avsatts 80 000 kr för att fördelas som stipendier. Den exakta 

fördelningen beror på inkomna ansökningars inriktning och kvalitet. Resestipendier är 5 000 kr för 

resor inom Europa och 10 000 kr för resor utanför Europa. 

Hur görs ansökan? Ansökan skall lämnas in skriftligen, per E-post, som Word- eller PDF-dokument, 

till föreningens stipendieansvarige, Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se) samt 

ordförande Göran Kecklund (goran.kecklund@su.se). Sista ansökningsdag är 2021-12-30. 

Vad ska ansökan innehålla?  

Ansökan om forskningsstipendium skall innehålla följande uppgifter:  

• Namn och kontaktuppgifter på den som söker stipendiet 

• Namn och kontaktuppgifter på eventuell handledare 

• Om den sökande mottagit medel från föreningen tidigare 

• Den sökandes aktuella CV 

• Titel på projektet 

• Bakgrund med relevanta referenser, ca 200-300 ord 

• Frågeställning/syfte, ca 50-100 ord 

• Metod, ca 200-500 ord 

• Om etikansökan/-godkännande finns, om det planeras att sökas eller om projektet inte 

bedöms falla inom ramen för etikprövningslagen 

• Vilket belopp som söks, och vad de sökta medlen ska användas till 

• Övriga sökta och erhållna medel för samma projekt 

• Vetenskaplig eller klinisk relevans och nytta 

• Om projektet är industrifinansierat 

• Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter 

Ansökan om resestipendium skall innehålla följande uppgifter: 

• Namn och kontaktuppgifter på den som söker stipendiet 

• Namn och kontaktuppgifter på eventuell handledare 

• Om den sökande mottagit medel från föreningen tidigare 

• Resmål 

• Tidpunkt för resan 

• Syfte med resan 

• Motivering varför sökanden önskar göra resan 

• Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter 

Hur bedöms ansökningar? Föreningen har utarbetat särskilda riktlinjer för detta, vilka finns 

tillgängliga på hemsidan. 
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När och hur lämnas besked? Besked om vilka som tilldelas medel och hur mycket lämnas till de 

sökande via de kontaktuppgifter som framgår i ansökan, via föreningens hemsida och i samband med 

föreningens årsmöte 2022. 

Hur betalas medlen ut? Efter att beslut om vilka sökanden som tilldelats medel, kommer föreningens 

styrelse att kontakta de berörda per E-post för att komma överens om hur utbetalningen ska ske.  

Övrig information: Frågor kan ställas till föreningens stipendieförvaltare Martin Ulander per E-post 

(se ovan). I samband med ansökningsförfarandet kommer föreningen att behandla personuppgifter 

om sökanden. Detta kommer att ske i enlighet med föreningens personuppgiftspolicy som finns 

tillgänglig på hemsidan. 


