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Anvisningar och regler fö r klinisk
forskarbefattning, nivå 2 – klinisk
seniorforskare
Bakgrund och syfte
Syftet med den regionfinansierade befattningen som ”klinisk seniorforskare”, för medarbetare
med docentur, är att genom ekonomiska medel skapa tidsutrymme så forskning och
undervisning kan bedrivas parallellt med kliniskt arbete. Syftet är att utvecklas till en framtida
klinisk forskningsledare med egen forskningsprofil och med förutsättningar att erhålla externa
forskningsmedel.
För nivå 2 är du docent med anställning minst 50 procent inom Region Östergötland. Som
lärare tar du ansvar för och deltar i undervisningen inom utbildningarna inom Medicinska
fakulteten, Linköpings universitet, men även i övrigt t ex avseende administration,
basgrupper, föreläsningar, fördjupningsområden och laborationer. Du förväntas utveckla
komptens för att kunna konkurrera om adjungerade och förenade anställningar.
Klinisk seniorforskare är en befattningskonstruktion inom Region Östergötland med 20
procent av arbetstiden avsatt för forskning och 10 procent undervisning. Befattningen är
tidsbegränsad till 3 år med möjlighet till 3 års förlängning. Tidigare tilldelning av medel av
klinisk forskarbefattning nivå 1 är inget hinder för ansökan.
Kvalifikationskrav
Behöriga att söka och inneha denna regionfinansierade befattning som klinisk seniorforskare
är docentkompetenta medarbetare med minst 50 procentig anställning inom Region
Östergötland.
Ansökan ska vara godkänd av sökandes verksamhetschef. Godkännande sker genom
inlänkning av personkort till ansökan i Researchweb, samt signering av blankett.
En bedömningskommitté granskar projektets kvalitét, den sökandes vetenskapliga kompetens
och aktivitet. Därefter beslutar Forskningsdirektören om tillsättning.

Aktuella yrkeskategorier
Behöriga att söka och inneha regionfinansierad klinisk forskarbefattning är anställda
medarbetare med legitimationsyrke enligt nedan samt forskningsaktiva naturvetare/annan
examen inom Region Östergötland.
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För följande yrkeskategorier utfärdar Socialstyrelsen svenska legitimationer och
specialistbevis för hälso- och sjukvårdspersonal:
• Apotekare
• Arbetsterapeut
• Audionom
• Barnmorska
• Biomedicinsk analytiker
• Dietist
• Kiropraktor
• Logoped
• Tandhygienist
• Naprapat
• Optiker

• Ortopedingenjör
• Psykolog
• Psykoterapeut
• Receptarie
• Röntgensjuksköterska
• Sjukgymnast
• Sjukhusfysiker
• Sjuksköterska
• Tandläkare
• Läkare

Anställningsform
Befattningen innebär 20 procent forskningstid och 10 procent undervisningstid under 3 år.
Möjlighet till 3 års förlängning finns efter vetenskaplig prövning av forskningsaktiviteten
under den första 3-årsperioden. Prövningen sköts av ordinarie bedömningskommitté.
Ekonomi
Finansieringen av forskningstiden (20 procent) delas lika mellan Region Östergötlands
centrala forskningsmedel och klinikens egna forsknings- och utvecklingsmedel med 10
procent vardera. Undervisningsdelen på 10 procent finansieras till hälften (5 procent)
av Region Östergötland (ALF-medel) och till hälften (5 procent) av Medicinska fakulteten,
Linköpings universitet. All finansiering inkluderar semesterlönekostnad och liknande
ersättningar.
Den centrala ersättningen rekvireras 2 ggr per år från Enheten för forskningsstöd, 1 maj och 1
november.




för läkare 551-53022
för legitimationsyrken 551 – 53023
för naturvetare/annan examen. 551 – 53024

Tidplan
 I oktober/november fastställs storleken på löneutrymmet för kommande befattningar.
 Utlysning sker i månadsskiftet januari/februari och ansökan är öppen till 31 mars.
 Besked lämnas till sökande senast 15 juni så att befattningen kan påbörjas senast vid
årsskiftet.
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Årlig uppföljning
Uppföljning sker årligen i samband med utvecklingssamtal då även centrumets forskningschef
bör medverka.
Eventuella avbrott i förordnandet
Om avbrott sker i förordnandet ska innehavaren av befattningen rapportera det till:
1. Forskningskoordinatorn (Enheten för forskningsstöd) som uppdaterar listan över alla
pågående förordnanden.
2. Aktuellt löneteam för korrekt registrering i Heroma.
3. Lokal ekonom, så att inte pengar rekvireras från Enheten för forskningsstöd under
avbrottet.
Ansökan om förlängning
Ansökan om förlängning kan göras årligen i Researchweb.
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