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• Forskningsresultat redovisas efter avslutat arbete till Personskadeförbundet RTP i form av 
en projektrapport med ekonomisk slutredovisning samt i form av en populärvetenskaplig 
publikation som kan vara en artikel, film eller podd. I det populärvetenskapliga materialet 
förväntas forskaren presentera resultaten efter den studie som Personskadeförbundet 
RTP beviljat anslag för. Allt underlag skickas till Personskadeförbundet RTP i digital form. 

• Personskadeförbundet RTP har rättighet att använda den populärvetenskapliga 
publikationen i sina informationskanaler. Publikationen ska vara utformad på ett sätt och 
med ett språk som är lättillgängligt. Det populärvetenskapliga materialet publiceras av 
RTP när den vetenskapliga artikeln blivit accepterad för publicering i en vetenskaplig 
tidskrift eller senast två år efter forskningsstudiens ursprungliga tidsplan för 
färdigställande. 

Mottagare av forskningsmedel som inte producerar populärvetenskapligt material kan 
uteslutas från framtida utdelningar av forskningsmedel. 

• Två tredjedelar av beviljat belopp utbetalas efter rekvisition nummer 1. I ansökan om 
utbetalning av beviljade anslag anges till vilken huvudman och vilket konto de beviljade 
medlen ska utbetalas. 

Resterande tredjedel rekvireras (nummer 2) i samband med att projektrapporten skickas 
till Personskadeförbundet RTP. Rapporten ska innehålla det ovan nämnda populärveten-
skapliga materialet, en ekonomisk slutredovisning samt en tidsplan för vetenskaplig 
publicering. Den resterande tredjedelen av beloppet kommer att utbetalas när 
ovanstående redovisningskrav har uppfyllts. 

Personskadeförbundet RTP förbehåller sig rätten att behålla den sista tredjedelen av 
beslutade projektmedel om projektrapporten visar på stora avvikelser från vad som 
överenskommits eller om redovisning inte inkommit enligt reglerna. 

• Forskaren/forskningsgruppen ska ställa sig till förfogande för en intervju som publiceras i 
medlemstidningen LIV och/eller på rtp.se. Forskaren/forskningsgruppen ska också vara 
beredd att hålla en föreläsning om forskningsresultaten om Personskadeförbundet RTP 
efterfrågar en sådan. Dessa åtaganden är inte arvoderade men Personskadeförbundet 
RTP ersätter eventuella rese- och logikostnader. 
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• Personskadeförbundet RTP ska nämnas som finansiell bidragsgivare i samband med 

allmän information kring projektet och när forskningsresultaten presenteras skriftligt eller 
muntligt, exempelvis i vetenskapliga artiklar eller vid vetenskapliga föredrag. Om 
forskningsresultaten presenteras på engelska så ska Personskadeförbundet RTP nämnas 
som ”The Swedish Association for Survivors of Accident and Injury”. 

• Personskadeförbundet RTP förutsätter att beviljade anslag används enligt det ändamål 
som angivits i ansökan. Stora avvikelser beträffande projektens mål, tidsramar och 
ekonomi ska meddelas Personskadeförbundet RTPs forskningsdelegation. 
Personskadeförbundet RTPs förbundsstyrelse eller forskningsdelegationen tar i så fall 
ställning till avvikelsen. 

 


