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RIKTLINJER FÖR UNDERSTÖD AV FÖRDJUPADE STUDIER 
 

Styrelsen för Odontologiska Samfundet i Finland rf. beviljar föreningens juniormedlemmar understöd 
för utförande av fördjupade studier. 
 

Understödet är i första hand avsett som kompensation för inkomstbortfall i det fall att arbetet utförs 
utanför det akademiska läsåret (mao under sommaren) men även för direkta utgifter som uppkommer 
av arbetet (reagenser etc). 
 

Understöd kan beviljas för forskningsarbete som främjar finländsk odontologisk forskning samt även 
för litteraturöversikt eller rapport(er) om patientfall med litteraturöversikt. 
 
Maximibeloppet för understödet är 5000 €. 
 

En fritt formulerad ansökan på svenska tillställd styrelsen för Odontologiska Samfundet i Finland rf. 
bör innehålla följande: 
Forskning 

- en fritt formulerad forskningsplan (se närmare instruktioner nedan) 
- en förteckning över övriga bidrag som beviljats den aktuella studien eller sökanden 

personligen 
- etiska kommitténs utlåtande 
- då försöksdjur används tillstånd för detta 
- handledarens/forskningsgruppens ledares utlåtande, där sökandens roll i projektet framgår  
- belopp som ansökes 

Litteratusöversikt: 
- rubrik på översikten 
- en kort översikt av projektet med målsättning för översikten  
- innehållsförteckning 

- preliminär referenslista 

- handledarens utlåtande 

- tidtabell för arbetet 
- belopp som ansökes 

- information om eventuella andra understöd som ansökts/mottagits 

-  

Forskningsplanen, som bör vara skriven på svenska, skall innehålla: 
- namn på studien  
- bakgrund och introduktion 
- kort litteraturöversikt 
- problemuppställning och mål för studien, samt ha forskningshypotes(er) formulerad(e) 
- material och metoder, inklusive statistiska metoder 
- plats och tidtabell för studien 
- budget  
- referenslista 

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att be om förtydligande information. 
 

Endast ett understöd per juniormedlem kan beviljas. 
 
Mottagaren förbinder sig att rapportera om sitt arbete samt hur bidraget använts inom ett år efter 
utbetalningen av understödet 
 
Mottagare av understödet förbinder sig till att leverera en kopia av det färdiga, godkända 
arbetet till Odontologiska Samfundet i Finland rf. 
 


