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LENNART PHILIPSONS FORSKNINGSPRIS OCH FORSKNINGSANSLAG  
 
Till minne av Lennart Philipson donerar Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse ett 
pris som i huvudsak utgörs av ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning. 
Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp 
efter postdoktoral utbildning. 
 
 
Anslagssumman är 1 000 000 SEK/år i två år. Av denna summa utgår till mottagaren under första året 
ett personligt pris på 50 000 SEK. Resterande del av anslaget skall gå till mottagarens forskning, dvs. 
950 000 SEK år 1 och 1 000 000 SEK år 2.  
Forskningsanslaget får användas till inköp av material och utrustning eller som lönemedel för 
anställning av doktorand, postdoktor, laboratorieingenjör eller motsvarande. Anslaget får ej användas 
till personlig lön. 
 
Följande kriterier ska uppfyllas:  
 
Den sökande ska  
- ha avlagt doktorsexamen och ha genomgått minst ett års postdoktoral utbildning vid framstående 
utländskt lärosäte.  
- ha sin forskning förlagd till institution vid vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci, Uppsala 
Universitet under anslagsperioden. 
 
Vid ansökningstillfället skall högst 4 år ha förflutit sedan forskaren avslutade sin postdoktorala 
utbildning och 6 år efter disputation (tillägg kan göras för föräldraledighet). Pristagarens lönemedel 
kan komma från institution/fakultet eller från Vetenskapsrådet/Cancerfonden eller motsvarande. 
Medfinansiering av OH från institutionen där mottagaren har sin anställning kommer att krävas, 
eftersom Stiftelsen tillåter att högst 10 % av anslaget går till OH. Forskare som är på väg att avsluta 
sin postdoktorala utbildning kan även söka anslaget förutsatt att hon/han börjar sin forskning vid 
Uppsala Universitet senast 2018-12-31. 
 
Till ansökan skall fogas:  
- Sedvanlig CV, inklusive publikationslista. 
- Utlåtande av doktorand- och postdoktorala handledare.  
- Forskningsplan på högst två sidor.  
- Uppgifter om innehav av forskningsanslag under perioden 2018 - 2020 
- Intyg från prefekt om att den sökande kommer att inneha anställning och disponera lokaler för sin 
forskning 
- En sida med sökandes reflexioner kring ledarskap av forskning och vetenskap.  
 
Vid bedömningen kommer forskarens vetenskapliga meriter att beaktas liksom dennes allmänna 
förutsättningar att som ledare etablera en slagkraftig forskargrupp.  
 

Fullständig ansökan i pappersform (1 exemplar) skall vara inlämnad till Martin Wahlén, Kansliet för 
medicin och farmaci, Box 256, Uppsala universitet, 751 05 Uppsala senast 2018-01-31. Fullständig 
ansökan sänds även in elektroniskt i PDF-format till Martin.Wahlen@uadm.uu.se 
För ytterligare information kontakta ulf.pettersson@igp.uu.se 
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