Fonden for Almen Praksis er oprettet af
Praktiserende Lægers Organisation og
Regionernes lønnings‐ og takstnævn og
støtter forskning, kvalitetsudvikling,
efteruddannelse og faglig udvikling i
almen lægepraksis.

Ansøgning om støtte til forskningsprojekter i personcentreret almen medicin
Det er nu muligt at søge midler fra
Fonden for Almen Praksis til forskningsprojekter inden for forskningstemaet: Personcentreret Almen Medicin
- med fokus på forskningens direkte
anvendelse og relevans for patientens
og lægens hverdagssituation. Midlerne
kan søges af alment praktiserende
læger og andre, som beskæftiger sig
med forskning i almen praksis.
Fonden kan i 2018 uddele 2 mio. kr. i
støtte til forskningsprojekter.
Puljen er åben for alle typer forskning
indenfor personcentreret almen medicin,
som har udgangspunkt i en anvendelsesorienteret tilgang til relationen
mellem patienten og den praktiserende
læge og praksis (her forstået som hele
praksis med alt personale). Der er særlig
interesse for projekter, der søger at
identificere og analysere hvilke virkningsfulde mekanismer, der eksisterer i
den professionelle relationsdannelse for
patient og almen praksis samt hvilken
betydning de har for det sundhedsmæssige outcome. Der er ingen metodiske
begrænsninger.

Der kan primært ydes støtte til egen
løn eller vikarløn i op til 6 måneder.
Der kan i begrænset omfang ydes
støtte til projektets driftsudgifter,
konsulentbistand og projektrelevante
studie ophold. Der kan ikke søges om
støtte til apparatur, edb eller deltagelse i møder og kongresser.
Støtte kan i prioriteret rækkefølge
gives til praktiserende læger, yngre
læger under uddannelse til almen
praksis, samt læger og andre med tæt
tilknytning til almen praksis, herunder
de almenmedicinske forskningsmiljøer.
Ved bedømmelsen af ansøgningerne
lægges vægt på at det er samarbejdsprojekter på tværs af forskningsenheder, projektets direkte anvendelsesorienterethed i klinikken og samarbejde med og involvering af klinikker.
Bedømmelsen foretages af et udvalg
nedsat af Fonden for Almen Praksis;
mens endelig beslutning om tildeling af
midler sker i Bestyrelsen for fonden.

Ansøgningen skal omfatte udfyldt
Ansøgningen
ansøgningsskema,
projektprotokol (max. 5 sider eksklusiv
referencer), CV for hovedansøger
(max. 3 sider) og CV for medansøgere
(max. 1 side pr. person). CV skal
desuden vedhæftes for andre
personer, som der søges løn til (max.
1 side pr. person).
Ansøgningsrunden er åben med ansøgningsfrist tirsdag den 1. maj 2018
kl. 12.00.
Ansøgninger fremsendes elektronisk.
Læs mere herom samt ansøgningskriterier på www.rltn.dk under Fonde
og Fonden for almen praksis.
Nærmere oplysninger kan indhentes
hos professor og forskningsleder Jens
Søndergaard på telefon 65 50 36 91.

