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Villkor för forskningsbidrag från Demensfonden 

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers 
sjukdom och andra demenssjukdomar.  

Demensfonden delar varje år ut stipendier för medicinsk forskning, 
omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga 
samt information. Fonden förvaltas av Demensförbundet.  

Dessa villkor gäller från och med utdelningen av 2017 års stipendier. Om annat än villkoren 
gäller för enskilt forskningsbidrag, anges detta specifikt i beslutet som skickas via brev till 
beviljad ansökan. 

Behörighet att söka 
Ansökan skall gälla forskning inom Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. 
Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt. Ej 
disputerad sökande skall bifoga intyg från handledare till stipendieansökan. Även doktorand 
som fullgjort halvtidskontroll är behörig att söka om intyg härom bifogas ansökan. 

Forskningsbidrag söks av den person som är ansvarig för ansökan/forskningsprojektet. 
Utbetalning av bidrag görs till den berörda institutionen/högskolan och kan inte göras till ett 
privat personkonto. 

 

Innehåll i ansökan om forskningsbidrag (inget särskilt ansökningsformulär 

finns) 

 Ansökan ska innehålla den sökandes CV med personuppgifter, befattning och uppgift 
om institution/verksamhet med adress, samt e-post till den sökande.  

 Projektbeskrivningen ska innefatta bakgrund, syfte, metod, betydelse och ev. hittills 
erhållna resultat samt kostnadskalkyl för projektet som även redovisar övrig 
finansiering för projektet.  

 Ansökan ska även innehålla de sista fem årens publikationslista.  
 För ej etablerade forskare bör handledare eller annan referens anges. 
 Om stipendium beviljats tidigare, bifogas en redovisning.  
 Varje sökande som beviljas stipendium ombeds att skriva en kort populärvetenskaplig 

text om sitt projekt.  
 Att ansöka om Demensfondens stipendium innebär att den sökande som beviljas 

stipendium, ger sin tillåtelse till publicering av namn, projekttitel och kort 
populärvetenskaplig text på Demensförbundets/Demensfondens hemsida.  

 Ansökan ska hållas kortfattad och omfatta högst 3 A4 sidor.  
 Ansökan ska skickas i fyra exemplar och vara oss tillhanda senast det datum som 

finns angivet på Demensfondens hemsida, adresserat till Demensförbundet, 
Lundagatan 42 A, 5 tr. 117 27 Stockholm. 
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Stipendiaterna utses av Demensfondens vetenskapliga råd, tillsammans med Demensfondens 
styrelse, under april månad varje år. 

  

 

Beviljat forskningsanslag 

Beviljat stipendium skall i huvudsak disponeras i enlighet med det som finns angivet i 
ansökan. Om större förändring i dispositionen behövs, skall detta skriftligen godkännas av 
Demensfonden. 

Sökanden som fått sin ansökan beviljad underrättas via post i nära anslutning till beslut i 
vetenskapliga rådet. Demensfonden betalar ut beviljade medel mot en skriftlig rekvisition 
som bifogas beskedet om beviljat forskningsbidrag. Rekvisitionen ska vara underskriven av 
både sökanden och av berörd chef på institution eller motsvarande. 

Forskningsbidraget betalas endast ut till institution eller lärosäte, aldrig till enskilt, 
personligt konto. 

Ej rekvirerade medel återgår, utan föregående avisering, till Demensfonden den 30 juni två 
år efter att anslaget beviljats. Även medel som ej förbrukats skall återbetalas till 
Demensfonden vid denna tidpunkt. 

Projektledaren skall vara anställd av förvaltande institution/lärosäte. Om arbetsgivaren är en 
annan, skall denne godkänna sökandens åtaganden. 

Om sökanden eller sökandens huvudman flyttar eller av andra skäl inte kan fortsätta 
projektet enligt beviljad ansökan, skall Demensfonden underrättas om detta. Beslut om hur 
medlem fortsättningsvis ska förvaltas, alternativt återbetalas, fattas i varje enskilt fall. 

Redovisning 

Den sökande är ansvarig för att redovisa användning av beviljade medel och att dessa 
använts i enlighet med de uppgifter som lämnats i ansökan. Demensfonden har rätt att på 
begäran få en detaljerad redovisning från institution eller lärosäte. 

Vidare skall sökanden på begäran inkomma med en redovisning av forskningsresultat efter 
dispositionstidens utgång, det vill säga två år. Om projekttiden löper över längre tid än två år 
och ny ansökan inkommer för samma projekt, måste en redovisning bifogas för att nya 
anslag skall kunna beviljas. 

Det är institutionen/lärosätets ansvar att tillhandahålla den redovisning som kan komma att 
efterfrågas av Demensfonden. 

Överklagande 

Demensfonden är en ideell och oberoende organisation och beslut fattade av styrelse och 
vetenskapligt råd kan ej överklagas. 
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Har du frågor är du välkommen att kontakta Demensförbundet på telefon 08-658 99 20 eller 
via e-post rdr@demensforbundet.se 

Dessa villkor är beslutade vid Demensfondens styrelsemöte 2017-05-16. 

 


