
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
ANSLAG FÖR STÖD AV PSYKIATRISK FORSKNING ELLER FORSKARUTBILDNING 
  
PRIMA är en tongivande privat leverantör av vårdtjänster inom den psykiatriska specialistvården. 
PRIMA driver bl.a. barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Handen, Botkyrka och 
Järva samt har ansvar för den psykiatriska vården för vuxna i nordöstra Stockholms län, Järfälla och 
Upplands-Bro kommun samt stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen. 
  
Härmed utlyser PRIMA medel för finansiering av en till sex forskningsmånader på hel- eller 
deltid med bibehållen lön att användas för tid till psykiatrisk forskning under perioden 1 mars 
2018 t.o.m. 28 februari 2019. 
  
Syftet med denna utlysning är att stödja forskning eller forskarutbildning bedriven av kliniskt aktiva 
personer, vars kliniska arbete ska bedrivas inom PRIMA. Detta innebär att medel för 
forskningsmånader kan sökas antingen av befintlig personal inom PRIMA, alternativt av 
forskningsaktiva personer inom psykiatrisk vård som idag inte arbetar inom PRIMA men som önskar 
påbörja sådan anställning. Mottagare av anslag förutsätts därmed förlägga kliniskt arbete till PRIMA 
under den tid som anslaget utbetalas, varvid anslaget ska användas för att på hel- eller deltid frigöra 
egen tid för forskning inom tjänsten, i enlighet med inskickad forskningsplan och budget. Utbetalning 
av forskningsanslag förutsätter att en anställning inom PRIMA etablerats senast inom ett halvår efter 
besked om tilldelning, vilket gör att även lämplighet för sådan anställning kommer att beaktas. 
  
Behörig sökande: 
  
▪ Är kliniskt verksam inom psykiatrisk vård 
▪ Beskriver ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med forskare vid svenskt universitet 
 
Ansökan skickas i sex kopior till PRIMA Evidensråd, Katarinavägen 5, 5 tr, 116 45 Stockholm. 
Ansökan ska vara PRIMA tillhanda senast den 15 januari 2018 och innehålla följande dokument: 
  
▪ CV 
▪ Signerad personlig motivering till ansökan, med en väl strukturerad beskrivning av hur tid för 

forskning (1-6 månaders heltidsekvivalenter) föreslås bedrivas parallellt med klinisk verksamhet 
(max. 1 sid.) 

▪ Om sökande i dagsläget inte arbetar inom PRIMA ska separat ansökan om sådan anställning 
bifogas, tillsammans med utförlig beskrivning av nuvarande och tidigare arbete inom psykiatrisk 
vård 

▪ Forskningsplan (max 5 sid.) inklusive budget 
▪ Intyg som stödjer ansökan från ansvarig chef/samarbetspartner eller motsvarande inom svenskt 

universitet där forskningsprojektet förslås genomföras 
 
Ansökningarna bereds av PRIMA Evidensråd och anslag beslutas på bas av i) vetenskaplig kvalitet, ii) 
föreslagen planering av hur tid för forskning eller forskarutbildning ska kombineras med klinisk 
verksamhet, samt iii) bedömd nytta för patientnära psykiatrisk vård och forskning inom PRIMA. Avslag 
kan ej överklagas. För mer information, kontakta PRIMAs forskningsansvarig, Dr. MaiBritt Giacobini 
(maibritt.giacobini@prima.se) eller ordförande för PRIMA Evidensråd, Prof. Elias Arnér 
(elias.arner@ki.se). 


