Utlysning av projektmedel inom GPCC

1 januari 2010 bildades Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet,
(GPCC). Syftet är att etablera ett forskningscentrum för personcentrerad vård vid
långvariga sjukdomstillstånd. Vi har samlat forskare från nästan alla fakulteter inom
Göteborgs Universitet och från samtliga institutioner vid Sahlgrenska akademin. GPCC
har etablerats med stöd av Regeringens strategiska satsning på vårdforskning och har
två mål: att inom fem år skapa ett nationellt center of excellence inom vårdforskning och
personcentrerad vård vid långvariga tillstånd samt att etablera Göteborgs universitet
som det ledande universitetet inom vårdforskning i Europa.
Forskningen har tre huvudinriktningar; Organisation av vård (slutenvård, primärvård,
vård i kommunal regi), Lärande och hälsoinformatik och Symtomlindring.
Mer information finns på www.gpcc.gu.se
GPCCs vision:
Hållbar hälsa genom hållbar vård: Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens
effektivitet genom personcentrerad vård.
Under 2010 har utdelats forskningsanslag på omkring 8 Mkr. Vi utlyser nu projektmedel
inför år 2011 inom personcentrerad vårdforskning omfattande totalt omkring 15 Mkr.
Anslagen avser i första hand forskarstöd till doktorander, postdok, gästforskare men
andra personella stöd kan också vara aktuella. Vi kan också stödja uppstartningsprojekt
upp till 250 tkr inför större ansökningar.
Projekten skall ha en klar personcentrering och inför 2011 prioriterar vi projekt vilka
utvärderar personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd eller
funktionshinder, samt projekt som belyser sambandet mellan symtom och tecken. Vi vill
också att du beskriver de förändringar som projektet kan leda till.

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern granskningsgrupp enligt bifogade
bedömningskriterier. Upplysningar: projektadministratör Lisa Memborn, 031-786 6034
eller centrumföreståndare professor Inger Ekman, 031- 786 60 14.
Observera att ansökan ska skrivas på engelska.
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Ansökan

Ansökningshandlingarna skickas in elektroniskt senast måndagen den 15 november
klockan 17.00 till Lisa Memborn, lisa.memborn@gu.se.

Den elektroniska versionen av ansökningsbrevet behöver ej vara undertecknad, men
undertecknat ansökningsbrev i original ska sändas med vanlig post och skall ha
inkommit senast 17 november. Undertecknat original av ansökningsbrevet ska sändas
till: Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GPCC, Lisa
Memborn, Box 457, 405 30 Göteborg.
Beviljade projekt kommer att annonseras på GPCCs hemsida.

1. Ansökningsbrev (½-1 sida; ange kontaktuppgifter) med projekttitel och relevans
för personcentrerad vård samt motiv och tydliga mål för forskningsarbetet.
2. Kortfattad CV för huvudsökande och medsökande (högst 2 sidor per sökande).
3. Publikationslista för huvudsökande och medsökande.
4. Projektbeskrivning (avser punkt 4-9, ska vara max 5 sidor exkl. referenser;
typsnitt motsvarande minst 12 punkter i Times New Roman).
5. Bakgrund
6. Övergripande syfte, specifika syften/frågeställningar
7. Eventuell hypotes/förväntat resultat
8. Metod (design, urval, datainsamling, bearbetning och analys)
9. Genomförandeplan (när olika aktiviteter och resultat ska infalla)

10. Budget med tydliga beräkningar i Excel
11. Projektets betydelse och nytta (t ex för vården, patienten, för utveckling av… etc.)
12. Resurser, nätverk och infrastruktur; ange förutsättningarna för projektets
genomförande (t ex forskargrupp, personella resurser, materiella och
ekonomiska resurser (inkl bidragskällor), eventuella samarbetspartner inom och
utom landet).
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