Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Anvisningar för sökande av stipendier från Henning och
Johan Throne-Holsts stiftelse för främjande av
vetenskaplig forskning
ALLMÄNT
Stipendier kan beviljas för forskning inom human nutrition och näraliggande
vetenskaper. Årligen utdelas 1 – 2 miljoner SEK. Läs instruktionerna noga.
Följande gäller:

 Stiftelsen stödjer forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper.
Om du vill se exempel på forskningsprojekt som beviljats medel ber vi dig att
studera redovisningen av tidigare beviljade stipendier på vår hemsida.
 Styrelsen förutsätter att den forskning som stipendiater och gästforskare engagerar
sig i med stöd av Throne-Holsts stiftelse är godkänd av vederbörande
forskningsetikkommitté.
 Beslut om vilka som tilldelas stipendier tas i början av maj månad. Utbetalning av
beviljade medel sker någon månad innan studierna/arbetet skall påbörjas.

POSTDOC STIPENDIER OCH STIPENDIER TILL
FORSKARSTUDERANDE


Postdoc stipendierna har till syfte att stödja disputerade forskare, företrädesvis
inom 6 år efter disputationen, för att de under ca 1 år skall få möjlighet att på heltid
ägna sig åt studier inom ett specifikt forskningsprojekt vid ett ledande
internationellt centrum.



Stipendier kan även beviljas till postdocs för att möjliggöra en kortare tids vistelse,
ca 3 mån, vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller
hemmainstitutionen har samarbete med för att t ex genomföra speciella delstudier,
använda specialutrustning, lära ny metodik.



Stipendierna till forskarstuderande skall stödja doktorander som behöver studera
vid ett internationellt ledande centrum som en del i sin forskarutbildning.
Stipendierna kan beviljas för en period av 3 – 12 månader. För att komma ifråga för
stipendium skall den sökande vara registrerad som doktorand vid universitet i
Norge eller Sverige.



För samtliga stipendier gäller att stipendiaten skall ha sin hemmainstitution vid ett
universitet i Norge eller Sverige och att det internationella centrum som studierna
skall genomföras vid ligger utanför det land där hemmainstitutionen är belägen.



Stipendierna utgör en kostnadsersättning och avser täcka levnadsomkostnader och
resor som är nödvändiga för att genomföra de planerade studierna. Bidrag för
medföljandekostnader kan även ingå.
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Stipendierna är skattefria och utbetalas direkt till den sökande. De är inte att
jämställa med lön och berättigar inte till sociala förmåner.



Stiftelsen beviljar inte medel för forskningsprojektens drift.



Var noga med att fylla i relevanta uppgifter i ansökningsformuläret. För bedömning
av ansökan är det viktigt att styrelsen kan ta ställning till forskningens kvalitet och
dess relevans för human nutrition, den sökandes meriter, kostnadsplanen för
stipendievistelsen, forskningens finansiering etc.



Ansökan skall, förutom noggrant ifyllt ansökningsformulär även innehålla:
o Studieplan innehållande frågeställning, bakgrund, metodik, arbetsplan,
projektets betydelse (max 5 A4 sidor, inklusive referenser).
o Intyg och tillstyrkan från handledare/institutionschef på hemmainstitutionen
företrädesvis med uppgift om sökande har eller kan påräkna anställning
efter stipendietidens utgång.
o Inbjudan från handledare vid den mottagande institutionen och den
forskargrupp där stipendiaten skall bedriva sina studier.

STIPENDIER TILL GÄSTFORSKARE






För att stimulera forskning med hög relevans för human nutrition i Norge och
Sverige vill stiftelsen möjliggöra för forskargrupper i dessa länder att bjuda in
internationellt välrenommerade forskare som kan bidra till att stärka forskningen
vid den mottagande institutionen.
Medel kan sökas för att täcka resa och ökade levnadsomkostnader för gästforskaren
och beviljade medel betalas ut som stipendium till denne. Driftanslag, material etc
bekostas inte av stipendiet.
Sökande är den person som är värd för gästforskaren.
Ansökan om stipendium till gästforskare skall omfatta en period om 1 – 6 månader.
I övrigt skall ansökan innehålla relevant information som gör det möjligt för
styrelsen att prioritera ansökan i förhållande till övriga inkomna ansökningar.

NÅGRA GODA RÅD TILL SÖKANDE AV STIPENDIER
Fyll i ansökningsformuläret på datorn så anpassas utrymmet på varje punkt efter behovet.
Tänk på att uppgifterna skall vara relevanta vid bedömningen av din ansökan.
Använd tydligt språk (norska/svenska eller engelska), undvik jargong och förkortningar
som inte är standard. Du skriver för två typer av läsare:
1. Throne-Holsts stiftelsens styrelse, där förutom forskare även ingår lekmän
(samtliga ledamöter bör kunna förstå projektets titel och huvuddragen av
sammanfattningen av forskningsprogrammet alt. studieplanen).

2

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse
2. Styrelsens vetenskapligt skolade ledamöter, som består av erfarna forskare men
som inte har just ditt forskningsområde som sin specialitet.
Några förtydliganden av vilka uppgifter som skall lämnas
Titel: Din egen. Ange såväl akademisk grad (t ex forskarstuderande, dr-examen, docent,
etc) som tjänsteställning (t ex sjukgymnast, dietist, speciallärare, ST-läkare, etc).
Projekttitel och sammanfattning: Skall vara begriplig för lekmän (se ovan). Undvik
förkortningar som inte är vedertagna.
Etikansökan: Om du inte gjort någon etikansökan, skall du ange skälen till varför det inte
är gjort i kommentaren. T ex att du skall ingå i ett projekt där den du gästforskar hos har
ansvaret för projektet och det är etikgodkänt. Medel betalas inte ut utan godkänd
etikansökan
CV: Ange relevanta data: t ex födelseår, akademiska examina, tjänster och annat som är av
betydelse för att bedöma din ansökan. Dit hör bland annat perioder av föräldraledighet.
Undvik att redovisa föga relevanta meriter!
Publikationer: Bifoga sedvanlig publikationsförteckning och markera de publikationer
(högst 5) som du anser vara mest relevanta för det projekt du kommer att arbeta med. Ange
samtliga författare samt även i övrigt uppgifter som gör att publikationen lätt kan hämtas
via Medline, PubMed eller motsvarande. Det är således inte acceptabelt att ange
publikationer som NN et al Science 2004. Skicka inga särtryck!
Kostnadskalkyl: Var noga med att redovisa vilka bidrag du redan har erhållit för att
finansiera den aktuella stipendieperioden och det aktuella forskningsprojektet och vem som
är huvudman. Ange vidare vilka andra relevanta ansökningar som du har skickat in men
ännu inte fått besked om.
Studieplan: Studieplanen måste vara realistisk för den tid som stipendiet söks för – det går
således inte att en forskarstuderande skickar in en stor forskargrupps forskningsprogram
för en 3–årsperiod och hoppas att detta skall gälla som studieplan för det sökta stipendiet!
Det skall klart framgå vad som är din del i ett större projekt, eller vilken del av ditt
avhandlingsarbete du avser att genomföra under vistelsen.
Studieplanen granskas speciellt av de vetenskapligt skolade ledamöterna i Throne-Holsts
stiftelses styrelse – skriv för dem! De är vana att bedöma projektplaner – men de är inte
säkert subspecialiserade på just det forskningsområde som din ansökan gäller. Skriv
således för en person med bred allmänkompetens inom nutritionsforskning. Tänk särskilt
på att visa var ditt forskningsprojekt står i förhållande till den internationella och nationella
forskningsfronten inom human nutrition eller höggradig relevans för human nutrition.
Skriv kort och koncist, max 5 A4 sidor inklusive referenser.
Vid bedömning av din ansökan följer Henning och Johan Throne-Holsts stiftelses
forskningskommitté i princip de bedömningskriterier som används av Vetenskapsrådet
Medicin och Hälsa (VRM). För att underlätta för dig att skriva en riktigt bra ansökan finns
här länk till VRM’s kriterier.
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Om Du har frågor angående din ansökan till Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse är
du välkommen att höra av dig till Marianne Lindblom, e-mail info@throneholst.org eller
telefon +46 70 375 3834.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter, dvs information som direkt eller indirekt kan hänföras till den sökande,
behandlas av Throne-Holsts stiftelse enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) för att
underlätta fondens handläggning av ansökan. Det innebär att personuppgifter som den
sökande lämnar i sin ansökan eller som senare ges in till fonden kommer att arkiveras
digitalt i dator. Så kommer också att ske med fondens kommande beslut och andra åtgärder
i ärendet.
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt lagen men kommer att lämna ut uppgifterna till
SEB Enskilda Banken, som för fondens räkning administrerar utbetalning av beviljade
medel. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndighet enligt gällande
lagstiftning.
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