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Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskaps-
rådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i 
Sverige. Den är ett samarbete mellan universiteten i Umeå, 
Linköping och Göteborg och administreras från Umeå. Vi gör 
nu det fjärde intaget av fem. Forskarskolan har idag 30 dok-
torander från landets samtliga medicinska fakulteter och vi 
hoppas att även denna gång få sökande från hela landet.

Allmänmedicin är det forskningsområde som har sin kliniska 
bas i primärvården. Förenklat kan man säga, att skolan skall 
ge det som doktoranderna inte får på hemmaplan. Vi erbjuder 
högklassiga kurser, seminarier och workshops samt möjlighet 
att utveckla forskarnätverk. Forskarskolan ger även ett inter-
nationellt perspektiv genom att flera lärare kommer från USA 
(NIH), Holland och Storbritannien (MRC och Lancet). 

De forskarstuderande får utveckla färdigheter att planera och 
genomföra forskning, samarbeta inom forskning, kommu-
nicera forskningsresultat, utveckla internationella kontakter 
samt samarbeta internationellt. Doktoranderna får även an-
vända modern teknik för kommunikation - stora delar av ut-
bildningen är webbaserad.

Kurser, resor och uppehälle bekostas av forskarskolan. Däre-
mot betalas inga löner för de forskarstuderande. Utlysningen 
vänder sig till Dig som är aktiv inom kliniskt inriktad forsk-
ning inom primärvården. Forskarskolan är öppen för alla 
yrkesgrupper som har sin kliniska bas inom primärvården.  
 
Sista ansökningsdag är den 30 april 2012. Forskarskolan 
börjar med ett internat den 11-14 september i Alingsås. 
Din ansökan ska bestå av: ett kort CV, kopior av intyg om an-
tagning till forskarstudier, individuell studieplan, projektplan 
(högst 8 sidor) samt Dina främsta skäl att söka forskarskolan 
(högst en sida).

Mer information om forskarskolan gällande kursutbud och 
antagning finns på: www.forskarskolanallmanmedicin.se.

Du kan även kontakta huvudkoordinator Olov Rolandsson 
090- 785 35 71 eller administratör Maria Boström 090-785 
35 49.

Ansökan skickas till: 
Nationella forskarskolan i allmänmedicin 
Allmänmedicin/Maria Boström 
NUS, By 9A,  
901 85 Umeå

Här bor de nu antagna 
doktoranderna


