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Resa 
 
 
Anslag för forskningsvistelse eller forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser. Anslag 
avser resa för sökande verksam inom forskningsprojekt med stöd av Cancerfonden. 
 

Anslag kan beviljas för: 
 

 Aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser. Eget bidrag prioriteras, t ex muntlig 
presentation, posterpresentation eller ordförandeskap vid session/workshop. 
 

 Kortare tids forskning vid utländsk institution – forskningsprogram bifogas. Avser endast 
forskning som anknyter till pågående projektanslag som finansieras av Cancerfonden. 
 

 Kortare tids metodstudier i utlandet. Observera att Cancerfonden stöder ett internationellt 
program, ICRETT, som också ger stöd för detta ändamål. De som ansöker om reseanslag för 
metodstudier uppmärksammas därför på att de även ska vända sig till ICRETT. Information 
och blanketter kan hämtas här: www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/technology-
transfer.  
 

 

Behörighet 
 
Reseanslag kan sökas av: 

 Disputerad forskare verksam inom forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden. 

 Doktoranders deltagande i kongresser stöds endast om doktoranden ska disputera inom ett 
år från ansökningsdatum, och är verksam inom forskningsprojekt som finansieras av 
Cancerfonden. Deltagande i internationella och högkvalitativa kurser som är relevanta för 
forskningsprojektet kan dock stödjas för doktorander under hela doktorandperioden. 

 Annan personal (t ex sjukvårdspersonal), vilka arbetar med självständiga uppgifter inom 
forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden. 

 
Vårdpersonal utan forskningsanknytning hänvisas till Stipendier för vårdpersonal.  
 
 

Särskilda bestämmelser 
 
Reseanslag kan sökas av samma person två gånger per år, en gång för konferensresa och en gång för 
kurs/utbildning.  
 
Reseanslaget kan beviljas till två personer från samma institution föra att åka till samma konferens 
med egna bidrag. 
 
Reseanslag avser normalt att helt eller delvis täcka biljett tur och retur med lägsta biljettkostnad, 
hotellkostnader, kongressavgift och ev. andra nödvändiga och specificerade kostnader för resan.  
 
Cancerfonden betalar endast ut anslag till svenska lärosäten.  
 

http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/technology-transfer
http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/technology-transfer
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Ansökan: 
 
 

Specifik målsättning Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna 
forskningsarbetet. 

Bakgrund Sammandrag av egna och andras resultat inom forskningsområdet. 

Arbetsplan och preliminära 
resultat 

Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. 
Arbetsplanen skall även omfatta metodbeskrivning där det klart 
ska framgå att aktuell teknik/metodologi finns uppsatt och 
behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella 
projektet.  
 
De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om 
anslag till nya projekt. 

Betydelse Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning 
och för det pågående forskningsprojekt som innehar stöd av 
Cancerfonden. 

Litteraturreferenser Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, 
årgång. Endast de absolut väsentligaste referenserna. 

 
Forskningsprogram 
 
Om ansökan gäller ”Kortare tids forskning vid utländsk institution” bifogas ett forskningsprogram 
som får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm 
marginal). Forskningsprogrammet ska omfatta beskrivning om hur den avsedda forskningen 
anknyter till pågående projektanslag som finansieras av Cancerfonden. 

 
 
Praktiska anvisningar 
 
Ansökningstid 
 
Reseanslag kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar.  
Besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas cirka sex veckor efter det att både underskriven 
bekräftelse och ansökan kommit in. Undantaget ansökningar inkomna under sommaren och 
julhelger då inga ansökningar behandlas.  
 

Ansökan 
 
Ansökan görs i ansökningssystemet Nova. Ansökan kan sparas och ändras till dess att du har tryckt 
på knappen ”Skicka in ansökan”.  
 
Ansökan kan inte kompletteras efter att du sänt in ansökan. 



 
 

 
 

RESA 2018 (v3)  3 (3) 

 
En bekräftelse av ansökan genereras av systemet i och med att ansökan skickas in. Bekräftelsen ska 
skrivas ut och undertecknas av den sökande och prefekt varefter den postas till Cancerfonden. Den 
underskrivna bekräftelsen ska vara Cancerfonden tillhanda inom 10 arbetsdagar. Ansökan är inte 
komplett förrän bekräftelsen inkommit. 
 
 
 
Bilagor 
 
Alla bilagor ska bifogas ansökan som Pdf-filer. Bilagorna ska märkas med den sökandes namn.  
 
Exempel på bilagor är:  
 

 Forskningsprogram (obligatoriskt om ansökan avser kortare tids forskning vid utländsk   
institution eller utländsk forskares resa för arbete i Sverige inom av Cancerfonden stött  
projekt) 

 Inbjudan från utländsk institutionschef alternativt kongressarrangör 

 Information om kongress 

 Abstract och ev. besked om acceptans för presentation 
 
 
 
 
Rapportering 
 
Ekonomisk redovisning görs i Nova och underskriven redovisning skickas in per post senast det 
datum som framgår av kontraktet. Överblivna medel ska återbetalas.  
 
Efter vistelse på annat laboratorium utomlands ska även en vetenskaplig rapport lämnas in.  


