ANSLAG TILL KURSER FÖR SPECIALISTUTBILDNING
INOM KLINISK FARMAKOLOGI – ANDRA UTLYSNINGEN
Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi utlyser ytterligare två anslag om upp till 120.000:vardera för att utveckla och under 2022 eller 2023 genomföra kurser inom ett kliniskt farmakologiskt
ämnesområde, som inte täcks på ett bra sätt av befintliga SK-kurser. Kursämne och lärandemål bör anknyta
till det kursprogram som utarbetats av Specialitetsrådet för Klinisk farmakologi, numera Svensk förening för
basal och klinisk farmakologi. Även andra kursämnen kan komma ifråga, men kopplingen till målbeskrivningen för specialiteten Klinisk farmakologi behöver då framgå i ansökan.
Målgruppen ska inkludera ST-läkare i klinisk farmakologi. Det är dock fritt för kursgivaren att erbjuda kursen
till andra grupper verksamma inom eller i samarbete med klinisk farmakologi.
Anslaget är avsett som ett startkapital för att utveckla en återkommande kurs inom aktuellt ämne.
Stiftelsen har inga invändningar om andra medel söks för att kunna etablera och genomföra en kurs (t.ex.
om kursen samtidigt erbjuds som forskarutbildningskurs) eller om symboliska kursavgifter används för att
klara finansieringen av kursen. Beviljat anslag utesluter inte förnyad tilldelning vid senare utlysningar.
Väsentlig omarbetning, t.ex. digitalisering, av befintlig kurs kan komma ifråga för kursanslag i denna
utlysning. Stiftelsens avsikt är att kunna etablera anslag långsiktigt till denna typ av kurser.
Ansökan ska innehålla en översiktlig kursplan med lärandemål samt en preliminär plan för implementering.
En budget för kursen skall bifogas. En mindre del av anslaget får användas för att anordna t.ex. kursmiddag,
men ska inte täcka kostnader för resor eller boende för kursdeltagarna. Beviljat anslag rekvireras med
fördel före årsskiftet 2021-22 och redovisas inom 3 månader från avhållen kurs. Redovisningen bör
inkludera presentation av genomförd kurs, utvärdering inkluderande kursledningens reflektioner samt
ekonomisk redovisning.

Ansökan skickas per e-post till Stiftelsens vetenskaplige sekreterare
Staffan Rosenborg
Klinisk farmakologi, C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Eller per e-post till staffan.rosenborg@sll.se
Sista ansökningsdag är söndagen den 28:e november 2021.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Reserapporter och
protokollförda beslut bevaras, medan avslagna ansökningar gallras senast nästkommande år. Beviljade ansökningar
och övriga personuppgifter nödvändiga för att hantera ansökan och utbetalning av beviljade medel sparas i minst fem
år av bokföringslegala skäl.
Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi grundades 1984 inför världskongressen CPT 86. Stiftelsens
ändamål är att främja vetenskaplig forskning samt lämna understöd till utbildning och undervisning inom
ämnesområdet klinisk farmakologi och farmakoterapi.

