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Policy för ekonomiskt stöd till forskning
Denna policy är styrande i vilka forskningsansökningar som ska beviljas.

Syfte
Att klargöra principer och kriterier för vilken forskning Riksförbundet
HjärtLung önskar stödja, samt hur riksförbundet hanterar finansiering,
utdelning, uppföljning med mera kring de anslag som årligen ges till
forskningsprojekt.

Prioriterade forskningsområden och andra urvalskriterier
Riksförbundet HjärtLung kan initiera och stödja forskning som är i linje med
förbundets vision, att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra
liv. Förbundsstyrelsen kan utifrån det också välja att prioritera särskilt
fokusområde.
Riksförbundet ska stödja vetenskaplig forskning som gagnar förbundets
medlemmar och som bidrar till att lösa de problem de stöter på i vården.
Begreppet patientvald forskning utgår från patientens perspektiv i förbundets
strävan att bidra till att utveckla vården. Det omfattar både de organisatoriska
problem i vården som förbundets medlemmar drabbas av och de diagnoser
förbundet företräder.
Prioriterade forskningsområden kopplade till mötet med vården är
organisatoriska frågor, arbetssätt och implementation av personcentrerad vård.
Prioriterade forskningsområden kopplade till förbundets diagnoser inom hjärt-,
kärl- och lungsjukdom är rehabilitering, förebyggande av återfall och
försämring (sekundärprevention), egenvård, livsstil och psykisk hälsa.
Riksförbundet ska premiera forskningsprojekt där förbundets organisation
bidrar med eget engagemang och kunskap, där förbundet kan vara delaktiga
med patientmedverkan genom riksförbundets utbildade forskningspartners
samt relationsbyggande mellan forskningen, förbundets egen organisation och
vården. Syftet är få till ett naturligt kretslopp för kunskapsåterföring från
forskningsprojektet till förbundet, samt att skapa ett än större engagemang och
ökad kunskap hos förbundets medlemmar kring den forskning riksförbundet
stödjer. Riksförbundet önskar stödja forskningsprojekt som engagerar
organisationen och medlemmarna, vilket kan innebära färre men längre
projekt. Genom att hålla fokus inom ett visst område under längre tid ökar
möjligheterna att uppbåda kunskap och nyfikenhet hos medlemmarna.
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Ansöknings- och urvalsprocessen
Ansökan
Ansökan sker på svenska genom ansökningsformulär på hjart-lung.se senast
sista september varje år.
Forskningsansvarig handläggare verkar för att information om både
ansökningsprocessen och om den forskning riksförbundet stödjer sprids till
medlemmarna i tidningen Status, på webben samt på sociala medier och andra
kanaler i syfte att öka kännedomen bland medlemmar och intresserade att vi
stödjer forskning och hur det går till.

Urval och granskning








Forskningsansvarig handläggare gör en första genomgång för att
säkerställa att de ansökningar som går vidare till riksförbundets
forskningsråd överensstämmer med riksförbundets syfte och prioriterade
forskningsområden, samt andra urvalskriterier i denna policy.
Riksförbundets forskningsråd granskar ansökningarnas vetenskapliga
kvalitet utifrån klinisk relevans, genomförbarhet, kompetens i
forskningsgruppen etc. Forskningsrådet ska även ha andemeningen i
riksförbundets policy för ögonen – att personer med hjärt-, kärl- och
lungsjukdom ska ha ett bra liv – för att påminnas om vikten av
patientperspektivet och för att förstå den kontext som riksförbundet
verkar i.
Förbundets beredningsgrupp bedömer därefter patientnyttan i de av
forskningsrådets föreslagna projekt med hög vetenskaplig kvalitet, samt
tar fram förslag på vilka ansökningar som ska beviljas stöd och med vilka
belopp.
Slutligen är det förbundsstyrelsen som beslutar vilka
forskningsansökningar som ska tilldelas ekonomiskt stöd, samt med hur
mycket. Beslut ska tas senast den sista december respektive år.

Följande beaktas under granskningsprocessen:




Beredningsgruppen säkerställer att de ansökningar som beviljas medel
överensstämmer med syfte samt prioriterade forskningsområden och
andra urvalskriterier i denna policy, samt i förekommande fall med
beaktande av det ändamål som givare av ändamålsbestämda medel
stipulerat.
Utöver övriga delar i denna policy är utgångspunkten för fördelning av
forskningsmedel hög patientnytta i kombination med hög vetenskaplig
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kvalitet. Därefter tittar förbundet på eventuell utjämning mellan
förbundets olika diagnoser.
Forskningsprojekt med patientmedverkan av förbundets
forskningspartners prioriteras bland likvärdiga projekt.
Beslut om ekonomiskt stöd kan tas för ett år likväl som flera år.
Utbetalning av stöd till fleråriga projekt kan ske efter att delrapport
inkommit.
Finansierade forskningsprojekt ska bedrivas etiskt och stämma överens
med förbundets värdegrund som genomsyras av allas lika värde och med
grundtanken att alla med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom har rätt att efter
behov få bästa möjliga hälso- och sjukvård.

Uppföljning
De forskningsprojekt som beviljats medel följs upp av forskningsansvarig
handläggare. Beviljade projekt följs upp genom löpande kontakt samt genom
skriftlig redovisning. Beviljade anslag ska redovisas inom två månader efter att
projektet avslutats, innehållande projektrapport inkluderat hur kostnaderna
fördelats. Projektrapporterna förvaras på förbundskansliet.
Kunskapsåterföring till medlemmarna sker genom att forskningsansvarig
handläggare initierar reportage i förbundstidningen Status av
forskningsprojekt, samt till intresserade föreningar ger förslag på ämnen och
forskarmedverkan så att föreningarna själva kan ordna ett möte inom konceptet
”Fika med en forskare”. Det innebär att forskaren besöker olika föreningar för
att på ett enkelt och socialt sätt sprida kunskap om det aktuella
forskningsprojektet.
Uppföljning av finansierade forskningsprojekt redovisas årligen i förbundets
effektrapport.

Organisation
Handläggning av forskningsprojekt ombesörjs av forskningsansvarig
handläggare vid förbundskansliet.
Forskningsrådet består av minst tre ledamöter med kompetens och erfarenhet
inom förbundets prioriterade forskningsområden samt en representant från
förbundsstyrelsen respektive förbundskansliet. Forskningsrådet utses av
förbundsstyrelsen och väljs på tre år med möjlighet till tre års förlängning.
Förbundets interna beredningsgrupp består av förbundsordföranden, minst två
tjänstemän från förbundskansliet samt en ledamot från förbundsstyrelsen.
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Finansiering och förvaltning
Medel till forskningen kommer i första hand från ändamålsbestämda gåvor och
testamenten samt ändamålsbestämda bidrag från förbundets föreningar. I
balansräkningen redovisas intäkterna som ändamålsbestämda medel i den mån
de inte har använts.
Kostnaderna för forskningen består i första hand av utbetalda bidrag till
forskningsinstitutioner, men innefattar även kostnader för egen personal,
forskningsråd och administrativa kostnader. Förbundsstyrelsen beslutar årligen
om hur stor del av förbundets ändamålsbestämda medel som ska tas i anspråk
till forskning. Beslutet tas i samband med beslut om vilka forskningsprojekt som
ska stödjas och i samband med upprättande av årsredovisningen.
De ändamålsbestämda medlen för forskning förvaltas tillsammans med
förbundets övriga tillgångar i enlighet med förbundets Policy för placering.
I händelse av förbundets upplösning ska de ändamålsbestämda medlen för
forskning tillföras en organisation som kan bidra till forskningen av hjärt-, kärloch lungsjukdomar i framtiden.
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