
SEPSISFONDENS UTLYSNING FÖR FORSKNINGSBIDRAG 2021 
 
Bakgrund 
Sepsisfondens Insamlingsstiftelse har som målsättning att samla in medel för att stödja 
högkvalitativa forskningsprojekt som bidrar till sepsis diagnostik, behandling och eftervård. 
 
Utlysning 2021 
Sepsisfondens utlysning 2021 gäller forskningsprojekt som har ett tydligt sepsis-fokus med 
syfte att förbättra diagnostik, behandling och eftervård. Vi ser gärna ansökningar med fokus 
på den prehospitala vården alternativt långtidseffekter av sepsis. Patientnära projekt som 
snabbt kan leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården premieras. Bidraget får inte 
användas till overheadkostnader. 
 
Bidragsbelopp kan uppgå till maximalt 250 000 SEK 
Utlysningen öppnar: 2021-09-20 
Sista inlämningsdag: 2021-11-20 (kl. 23.00) 
Bidragsbeslut meddelas och publiceras senast januari 2022 
Bidraget kan rekvireras tidigast: 2022-02-15 (bidraget måste rekvireras under 2022) 
 
Vem kan ansöka? 
Vi tar emot ansökningar från forskare som har sin verksamhet inklusive medelsförvaltare i 
Sverige.  
 
Ansökans innehåll 
Ansökan får omfatta högst 4 sidor (Times New Roman 12 p, radavstånd 1.5). Utöver detta ska 
kort CV (max 2 sidor), inkl. de 10 mest relevanta publikationerna, referenser (max 1 sida) 
samt budgetmotivering inkl. kostnadstabell (max 1 sida) bifogas ansökan. OBS! Ansökan 
samt samtliga bilagor ska sammanfogas till en pdf-fil.  
 
Ansökan får skrivas på engelska eller svenska och ska innehålla: 

• Projekttitel (max 200 tecken inkl. blanksteg) 
• Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 2 000 tecken inkl. blanksteg) 

och engelska.  
• Bakgrund 
• Projektbeskrivning 

Redogör för projektets syfte och specifika frågeställningar. Beskriv projektets 
mervärde och originalitet i förhållande till tidigare forskning. Om projektet bygger på 
ett tidigare avslutat eller fortfarande pågående projekt, ska du beskriva hur projekten 
förhåller sig till varandra samt resultaten från den tidigare forskningen. Redovisning 
av studiedesign, vilka data som ska användas, hur datainsamlingen kommer att 
utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys. 



• Patientnytta - beskrivning av projektets betydelse för patienten 
• Etiska överväganden 

Kommentera om projektet saknar etisk problematik, kräver vissa etiska 
hänsynstaganden, ska bedömas av Etikprövningsmyndigheten eller redan har erhållit 
etiskt godkännande. Motivera varför projektet kräver alt. inte kräver etikprövning. I 
förekommande fall ska diarienummer för etiskt godkännande finnas med.  

• Projektbudget samt angivelse kring summa som ansöks från Sepsisfonden. Anslaget 
skall vara förbrukat senast 2023-06-30.  

 
Bedömningskriterier 
 

• Forskningsprojektets kvalitet  
• Patientnytta 
• Sökandes vetenskapliga kompetens 

 
Vid likvärdig vetenskaplig bedömning så kommer juniora forskare (dvs. mindre än 10 år 
sedan disputation) att prioriteras. 
 
 
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 20 november 2021 kl. 23.00. Ansökan mejlas som 
pdf till info@sepsisfonden.se.  
 
 
 
 

 


