
Capios Forskningsstiftelse

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att främja 
patient-nära klinisk forskning samt forskning som be-
främjar hälsa i befolkningen. Capios Forskningsstiftelse 
arbetar för att stödja tvärvetenskaplig forskning.

Behöriga att söka anslag är personer som bedriver 
patient-vård eller verkar inom hälso- och sjukvård.

Medel kommer att beviljas för vetenskapliga projekt 
och resor för forsknings- och utbildningsändamål.

Anslagen ges som ramanslag, och kan omfatta specific-
eradekostnader och resekostnader.

Beviljat anslag som ej rekvirerats inom ett år återgår till 
Forskningsstiftelsen.

Forskningsstöd

Projektanslag
Anslag kan ges till klinisk forskning samt övrig hälso- 
och sjukvårdsforskning/utveckling. Forskningen ska 
syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan 
minska patientens lidande och/eller öka livskvaliteten. 
Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i 
arbetssätt eller vårdprocesser.

Forskning som ger ökad kunskap om kvalitet och sä-
kerhet inom hälso- och sjukvård eller om ekonomiska 
uppföljningssysteminom vården kan också stödjas.

Start- och planeringsanslag
Detta anslag syftar till att ge möjlighet att påbörja ett 

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning 
samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell 
forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.

projekt inom hälso- och sjukvård, och där ramarna för 
projektet ännu inte är helt fastställda.

Reseanslag
Reseanslag ges enbart till resor där ansökande har eget 
aktivt deltagande såsom presentation av abstract eller 
till post doc. Ansökan kan bara göras för resor som ska 
ske under nästföljande år. Resebidrag medges inte i 
efterhand.

Ansökan
Det totala anslagsbeloppets storlek kommer att beslutas 
i samband med beviljandet. Ansökan får endast avse 
medel för maximalt ett år, därefter fordras ny ansökan. 
Ett projekt kan max få anslag under 3 år.

Vänd och läs mer >
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Redovisning
Projekt-, start- och planeringsanslag

Ansökningsdatum
1 september varje år är sista ansökningsdag (2018 är det 
3 september) och ska vara Capios Forskningsstiftelse 
tillhanda med post i ett original samt fyra kopior. 

Skickas till: Capios  Forskningsstiftelse, Box 583, 

101 31 Stockholm.

Ansökningshandlingar
Ansökan ska göras på särskilda ansökningshandlingar 
som laddas ned från: www.capio.se

Ansökans innehåll
Ansökan ska innehålla en kostnadskalkyl för aktuellt 
projekt, övrig finansiering samt hur stort anslag som 
söks (se bilageförteckning). Ansökan ska inskickas i ett 
original samt fyra kopior. Ofullständig eller för sent 
inkommen ansökan bedöms ej.

Mer information
Eventuella frågor kan ställas till Forskningsstiftelsens-
sekreterare, telefon 08-737 87 87.

Beredning och prioritering av 
ansökningarna
Ansökningarna bedöms och prioriteras efter vetenskap-
lig kvalitet, genomförbarhet, handledning samt origi-
nalitet av Stiftelsens styrelse, i vilken olika medicinska 
specialiteter finns representerade.

Tre månader efter sista ansökningsdag beslutar 
styrelsen om bevillning respektive avslag och beslut 
som därefter skickas ut.

När projektet/planeringen avslutats skall redovisning-
avseende uppnådda resultat och ekonomi skriftligen 
delges Stiftelsen. Detta ska ske utan anmodan från Stif-
telsen inom en månad efter avslutat projekt. Om projek-
tet ej avslutats ett år efter erhållet anslag, ska ävenledes 
redovisning inskickas.

Vid ansökan om fortsättningsanslag skall en delrapport 
om projektets framskridande samt en ekonomisk redo-
görelse bifogas den nya ansökan.

Projektredovisning skall göras på särskild blankett.

Projektredovisningen ska innehålla två delar: En rap-
portdel om hur projektanslaget använts inklusive erhåll-
na resultat, skrivet så även lekmän kan tillgodogöra sig 
rapporten, samt en ekonomisk rapportdel med bifogade 
verifikationer i original.

Capio förbehåller sig rätten att göra en sammanställning 
av projektredogörelser som erhållit medel från Stiftel-
sen.

Reseanslag
Inom en månad efter avslutad resa ska en reseberättelse 
inskickas tillsammans med rekvisitionen och original-
kvitton till Forskningsstiftelsen.




