
 

Reumatikerförbundet Riktlinjer beslutade 2022 

 

Reumatikerförbundets forskningspartners riktlinjer gällande ersättning 

• Vad får man arvode/förlorad arbetsförtjänst för 

o Möten med forskargruppen eller styrgruppen, samt tid för förberedelse inför möten 

o Tid som används för forskningsaktiviteter, exempelvis granskning av texter 

o Det utbetalas ej för att genomgå utbildning eller fortbildning. Inte heller för att 

lyssna på föreläsningar ej direkt kopplade till forskningsprojektet  

• Summa 

o Arvode: 131 kr/timme 

o Förlorad arbetsförtjänst: beräknas individuellt, upp till 2 000 kr/dag.  

▪ Intyg om timersättning och anställning av sin arbetsgivare krävs. 

▪ Har man eget företag så ska man skicka intyg på sin SGI, 

sjukpenninggrundande inkomst, som man begär ut från Försäkringskassan. 

▪ Där uppdraget inkluderar resa/logi, exempelvis för möten med 

forskargruppen, så ersätts den kostnaden 

• Vem ska stå för kostnaden 

o I första hand ska forskargruppen stå för kostnaden. Vi föreslår att det inkluderas i 

budget när de ansöker om anslag till Reumatikerförbundet 

o Har forskargruppen inga medel, exempelvis för att det är ett nytt projekt som inte 

ännu har fått finansiering, så står Reumatikerförbundet för kostnaden 

• Processen 

o Förfrågningar från forskare om att inleda ett samarbete ska gå via 

Reumatikerförbundet 

o Om forskarna namnger en forskningspartner så tillfrågas de först 

o Om de inte är intresserade så läggs projektet upp på Inloggad 

o Vid inledande av projekt så stäms av vem som står för arvode (Reumatikerförbundet 

eller forskarna) 

o Tidsredovisning för projektet skickas till forskningskoordinatorn varje kvartal. Datum 

då den senast ska vara inskickad: 

▪ 1 januari  

▪ 1 april 

▪ 1 juli 

▪ 1 oktober 

o Utbetalning sker en gång per kvartal (slutet på januari, april, juli och oktober) 

• Tidsredovisning 

o Reumatikerförbundets uppdaterade mall ska användas 

o Markeras om Reumatikerförbundet eller forskarna står för arvode 

o Antal timmar som har lagts ner på projektet senaste kvartalet noteras 

 

Exempel; Om forskargruppen betalar ut ersättning (arvode, förlorad arbetsförtjänst, övrig ersättning). 

De betalar ut forskningspartners arvode via deras system, baserat på det timarvode som finns i riktlinjerna. 

Forskningspartnern redovisar sedan antal timmar till Reumatikerförbundet en gång per kvartal – det gäller alla 

projekt som forskningspartnern är involverad i. Det hjälper Reumatikerförbundet att förstå vad som pågår i 

forskningspartnersverksamheten. I mallen som forskningspartners använder så anger hen att det är 

forskargruppen som betalar ut ersättningen (arvode, förlorad arbetsförtjänst, övrig ersättning), så att vi vet att 

det hanteras av forskargruppen. 


