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Utlysning: Utvärdering av kost-
strategier som motverkar barnfetma 
Antalet barn och unga med övervikt och fetma ökar världen över. Barn med fetma löper högre 
risk att utveckla astma, tidig pubertet, psykisk ohälsa, icke-alkoholorsakad fettlever, 
insulinresistens och nedsatt glukostolerans. Många bär med sig en rubbad ämnesomsättning in i 
vuxen livet, vilket ökar risken för typ 2-diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.  

Kostfonden utlyser nu medel till en högkvalitativ interventionsstudie som på ett strukturerat vis 
utreder hur barns övervikt och fetma kan förebyggas eller behandlas med kostens hjälp. Målet är 
att hitta strategier som kan vända trenden så att färre barn drabbas av övervikt och fetma.  

Vem kan söka? 

Bidraget kan sökas av enskilda forskare som är projektledare. Sökande ska ha svensk 
doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Vi ser gärna projekt som innebär regional 
eller nationell samverkan. För medverkande forskare eller läkare ska CV bifogas. 

Bidraget 

Kostfonden är en ideell insamlingsorganisation. I egen regi beräknar vi att kunna dela ut minst 
600 000 kronor under 2017 och 2018. Vi ser gärna att sökande ansöker om medel från flera 
finansiärer.  

Studiens kvalitet och bedömning 

Bedömningen av ansökan görs av Kostfondens Vetenskapliga råd (www.kostfonden.se/om-
kostfonden/#vetenskapligt_rad). Kostfondens mål är att initiera forskning som kan ligga till 
grund för nationella folkhälsostrategier eller behandlingsrekommendationer. Därför lägger vi stor 
vikt vid studiedesign och att frågeställningen är tydligt strukturerad enligt PICO-formatet (läs 
mer: http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Stall-tydligare-fragor-sa-far-
du-battre-svar). Studien ska uppfylla de kvalitetskrav som SBU ställer i sina systematiska 
kunskapsöversikter (Mer info här: www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf). 

Eftersom barnfetma har visat sig svårbehandlat, ser vi gärna projekt som utvärderar strategier som 
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kan förebygga problem. Vi kommer att prioritera projekt som utvärderar preventiva insatser eller 
behandlingar som är samhällsrelevanta och/eller fyller viktiga kunskapsluckor, se bland annat 
SBU:s rapport Mat vid fetma från 2013. 

Sökande får gärna utforska nya innovativa metoder för att hjälpa deltagarna att följa olika 
koststrategier och för att utvärdera följsamheten. 

Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor, 
publiceringskostnader, mindre utrustning och kostnader för bidrag till mat till studiedeltagare.  

Om en doktorand deltar i projektet får bidraget inte betalas ut som lön för den tid som 
doktoranden undervisar. 

Bedömningsförfarandet kommer att ske i två steg. Efter en första ansökan kommer fonden (om så 
behövs) att begära in en mer detaljerad beskrivning av projektet. Fonden eftersträvar studier som 
kan ge konklusiva resultat och kan passera framtida granskningar av SBU och liknande 
organisationer. Därför är det viktigt att studien är utformad för detta.  

Förvaltning och redovisning 

Kostfonden kräver att ekonomisk slutredovisning lämnas in inom angiven tid för de projekt som 
finansieras av oss.  

Ansökan 

Ansökan kan vara på svenska eller engelska. Du mejlar ansökan som pdf till 
utlysning@kostfonden.se senast den 15:e september 2017.  

Ansökan ska innehålla: 

1. En sammanfattning om maximalt en halv A4 med följande uppgifter: 

• vad som ska göras 
• en beskrivning av studiedesign och metoder 
• vilka kliniska effektmål som ska uppnås genom projektet 

2. En övergripande budget för projektet: beräknad totalkostnad med specificering av olika poster 
som löner, resor, matbidrag med mera.  

3. En mer detaljerad beskrivning av projektet där teori, metod, tidplan, genomförande, 
projektorganisation och medverkande forskares roll i projektet framgår. Specificera projektets del- 
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och effektmål noga och ge en sammanfattning av studieprotokollet. Redogör för de 
forskargrupper och sjukvårdshuvudmän som ingår och beskriv på vilket sätt de förväntas bidra. 

Projektbeskrivningen får vara maximalt fyra A4-sidor lång (med en marginal på 25 mm och 
typsnitt Times eller liknande storlek 11). Vi vill i detta skede ha tillräckligt med information för 
att kunna bedöma projektets relevans, kvalitet och genomförbarhet. Ställer vi oss positiva till 
projektet kommer vi eventuellt att kräva in mer detaljer.    

4. Bifoga projektledares och medverkandes CV. Varje CV får vara maximalt två A4-sidor.  

5. Bifoga publikationslista för projektledare och medverkande.  

6. Redovisa andra källor till finansiering. Ange typ av bidrag, finansiär, innehavare/projektledare, 
bidragsperiod samt aktuella belopp (i tkr). 

 

Vid frågor mejla: utlysning@kostfonden.se 

Vi ser fram emot din ansökan! 
 

Om Kostfonden 

Kostfonden är en ideell insamlingsorganisation som grundades i juni 2014. Fondens syfte är att 
öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen beträffande kostens påverkan på människors hälsa 
och sjukdom huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna kostforskning. 

 


