
ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGFOND 

Noen beslutningserfaringer 

 

Prioritert målgruppe 

Med midler til rådighet av nåværende størrelsesorden prioriterer AMFF bevilgninger til PhD-stipend 

til allmennmedisinere med prosjekter med klar allmennmedisinsk relevans. Søkere med små, 

enkeltstående prosjekt bør heller søke AFU-stipend.  Fondet kan i dag ikke prioritere søknader til 

postdoktorprosjekter eller på seniornivå, heller ikke søknader på systemnivå eller til infrastruktur. 

Ramme 

AMFF bevilger PhD-stipend for inntil tre årsverk, som i dag er den stipulerte ramme for et PhD-

prosjekt. Avhandlinger som planlegges med større omfang enn normen basert på tre artikler, får ikke 

utvidet stipendrammen. Søkere tilrås derfor å følge denne omfangsrammen i prosjektplanleggingen. 

Fondet praktiserer fleksibelt uttak av stipendmidler, for eksempel halvtids stipend de første årene og 

fullt stipend siste år. Prosentandelen må avtales forpliktende med forskningsmiljø, veileder og 

administrasjon og fremgå tydelig av søknaden. 

Formelle krav til søknadene 

Veiledning til søkere bør angi maks 1 sides resyme og inntil 9 siders prosjektbeskrivelse, inkl. budsjett 

og fremdriftsplan. Vi ønsker prosjekter av god kvalitet som viser at søker behersker kunsten å 

avgrense. Søknaden bør gjenspeile dette. Veiledererklæring er et absolutt krav for behandling av 

søknadene. Sekretariatet etterlyser det som evt. mangler iht. punktlisten slik at søknaden kan nå 

fram til behandling som planlagt.  

Vurderingsgrunnlag og prosedyre 

AMFFs fagråd gjør en grundig gjennomgang av alle søknader som er kommet inn før søknadsfristen 

og som følger det gitte oppsett angående omfang og vedlegg. Søknader uten klar forankring i 

veiledermiljø behandles ikke. I vurderingen vektlegges særlig prosjektbeskrivelsen (relevans, 

vitenskapelig kvalitet, gjennomførbarhet), veiledermiljøets kompetanse og produksjon og 

veiledererklæring. Det er ikke tilstrekkelig for fondet at prosjekttittelen oppfattes som interessant - 

en søknad med oppdatert litteraturgjennomgang og konkrete beskrivelser av planlagte delprosjekter 

og metodisk gjennomføring har bedre sjanse til å bli innvilget enn en søknad av mer generell 

karakter. En søker som tidligere har vist evne til vitenskapelig publisering stiller også sterkere enn 

nybegynnere. Fagrådets vurderinger er rådgivende for AMFFs styre, som foretar prioritering av 

søknadene og gjør endelig tildeling. Styret er også ansvarlig for vurdering av eventuelle 

policyspørsmål som melder seg i søknadsbehandlingen, både når det gjelder fondets regelverk og 

beslutninger som vil kunne skape presedens.  

Vurdering av prosjekter som bruker flere metoder 

Styret ser positivt på at prosjekter benytter flere metoder, evt. Både kvalitative og kvantitive; 
forutsatt at bruken holder tilstrekkelig nivå og er tydelig forankret hos veileder.  



 

Prosjekter med samfunnsmedisinsk perspektiv 

 

At et prosjekt har samfunnsmedisinsk karakter, er ikke et hinder for tildeling av midler, forutsatt at 
prosjektet ivaretar allmennmedisinsk perspektiv 

 

Prioritering 

For prosjekter som er innvilget førstegangsstøtte, gjøres senere årlige vurderinger av fremdrift. Slik 

oppfølging anses som en viktig del av fondets ansvar overfor søkere og fondsmidler med tanke på 

gjennomføring av påbegynte prosjekter. I prosjekter med indikasjoner på fremdriftsproblemer kan 

neste bevilgningsperiode gjøres kortere enn vanlig, fortrinnsvis med konkrete råd om hva som 

eventuelt bør justeres i prosjektet. Påbegynte prosjekter som vurderes å være i tilfredssstillende 

fremdrift, har prioritet for videreføring fremfor nye prosjekter dersom det er knapphet på midler. På 

grunn av praksis med fleksibelt prosentuttak av stipendmidler kan det være vanskelig å beregne hvor 

mange søknader om videreføring og sluttføring som kommer opp i hver søknadsrunde.  

Fondets egenkapital skal ikke brukes til å saldere differanse mellom disponibelt tildelingsbeløp og 

støtteverdige søknader. Fondets avkastning kan overføres til senere år. Praksis er derfor at kun 

støtteverdige søknader innvilges, også i søknadsrunder med rikelige midler. Likeledes kan 

støtteverdige førstegangssøknader bli avslått i søknadsrunder med begrensede midler. Alle søkere, 

både førstegangssøkere og senere, får begrunnet vedtak fra styret. Slike vedtak kan ikke ankes. 

 

AMFF styre 11.4.16 

 
  
   

- S  

 


