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Ansökan om stipendium för forskning 
 
 
För att stipendium ska kunna delas ut gäller att sökande ska vara legitimerad sjuksköterska 
och ha gått sin grundutbildning vid Uppsala universitets sjuksköterskeprogram, 
Vårdhögskolan i Uppsala, Uppsala läns landstings vårdskola eller Uppsala sjuksköterskehems 
sjuksköterskeskola.  
Den sökande ska ha varit medlem i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem-Alumn under de 
senaste två åren. 
 
Stiftelsen kommer att behandla de personuppgifter du lämnar i din ansökan i enlighet med 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), se vidare stiftelsens hemsida. 
 
 
 
…………………………………………………………….. ……….……………………………………..…………... 
Förnamn  Efternamn 
 
 
…………………………………………………………..…  ……..………………………. 
Personnummer   Examensår 
 
 
………………………………………………………………………..…………………..  ….…………………………... 
Adress    Tfn hem/mobil 
 
 
………………………………………………………………………..…………………..  ….……………….………..… 
E-post    Tfn arbete 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Arbetsplats/institution 
 
Har du disputerat Ja � Nej �  Är du doktorand       Ja �  Nej � 
 
 
Namnge eventuell handledare……...……………………………………………………………. 
 
 
Handledarens titel…………………...……………………….…….. Telefon:…………………. 
 
 
Handledarens e-post: …………………………………………………………………………… 
 
 
Projektets titel: ………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Etikansökan godkänd:  Ja �      Nej � Etikansökan planeras:       Ja �        Nej � 
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Etikprövningsnämnden beslut  Datum:………………..…Diarienummer:….……..………. 
 
 
Kostnadskalkyl 
Kostnader som ansökan avser Kostnad (kronor) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Bilagor som ska bifogas:  
� Bilaga 1, Examensbevis från grundutbildningen. 
� Bilaga 2, Projektplan, se disposition nästa sida. 
� Bilaga 3, Offert/kvitton som styrker kostnadskalkyl. 
� Bilaga 4, Meritförteckning/CV. 
� Bilaga 5, Redovisning av annan sökt eller erhållen finansiering. 
 
Denna ansökan avser totalt …………………………………..…kronor. 
 
Bidrag utbetalas till 
 
 
………………………………………………… ……………………………………………………………... 
Bank Clearing- och konto alt. plusgiro-/personkonto 
 
OBS! Endast fullständigt ifylld och komplett ansökan med adekvata bilagor behandlas.  
 
Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i denna ansökan är riktiga och fullständiga. 
 
     
…………………………………………………….. …………………………………………………………...… 
Datum Namnteckning 
 
 

…………………………………………………………...…  
  Namnförtydligande 
 
Ansökan skrivs ut och undertecknas och ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 
Postadress: Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA 

mailto:stiftelsenush@pubcare.uu.se


Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem  ANSÖKAN 
Org.nr: 802480–2723 
Box 564, 751 22 UPPSALA   ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 
stiftelsenush@pubcare.uu.se 

Ansökan stipendium för forskning 
      2019 

 
 

Disposition av projektplan för ansökan av projektmedel från 
Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem 
 
Projektplanen ska vara på högst två A4-sidor och bestå av delarna:  
 
BAKGRUND, METOD, PROJEKTETS BETYDELSE, ETISKT ÖVERVÄGANDE, 
REFERENSER. 
 
BAKGRUND 
Ska ge en introduktion till det valda forskningsområdet. Syftet är att visa att du satt dig in i 
tidigare forskning och litteratur. I slutet av denna del anges problemformuleringen och det 
övergripande syfte som projektet avser att ge svar på. 
 
METOD 
Här preciseras det planerade projektets metodupplägg.  

• Design 
• Urval av personer/material som studeras, inklusions- och exklusionskriterier 
• Datainsamlingsmetod; beskrivning av eventuella instrument (studieprotokoll/enkät 

bifogas som bilaga) 
• Tillvägagångssätt; 

- hur personer ska rekryteras och informeras  
- hur datainsamling sker/har skett 
- hur utskick av enkäter ska gå till, inklusive eventuella påminnelser 
- var intervjuer eller materialinsamling ska genomföras inklusive tidsåtgång 

• Bearbetning samt analys, d v s metoder för bearbetning och analys av insamlade data. 
 
PROJEKTETS BETYDELSE  
En kort beskrivning av projektets betydelse för patienter, det kliniska omvårdnadsarbetet och 
betydelse för samhället. 
 
ETISKT ÖVERVÄGANDE 
Den som ansöker om projektmedel är ansvarig för att studien följer etiska regler. För aktuell 
information om dessa regler se http://epn.se/uppsala/om-naemben/ och 
http://www.codex.uu.se./ På dessa webbsidor hittar du information vad som ska finnas med i 
eventuellt informationsbrev. Beskriv de etiska övervägandena du gjort i samband med 
planeringen av projektet i relation till regelverket.  
 
REFERENSER 
Referera korrekt i löpande text och i referenslista. 
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