
Tegger Stiftelsens stipender för 

POSTDOKTORAL FORSKNING 

Stipendierna är avsedda för levnadskostnader för postdoktoral vetenskaplig 

utbildning inom folksjukdomar, i första hand utomlands och utdelas till lä-

kare eller forskare verksamma vid Skånes Universitetssjukhus i Lund eller 

Malmö eller verksamma vid Malmös eller Lunds universitet.  

Stipendie kan lämnas för helår eller för halvår eller för del av år.  

För stipendiat som erhåller finansiering också från annat håll tillämpar  

Teggerstiftelsen regler om reducering av tilldelat stipendium, vilket redovi-

sas i samband med beslut om stipendium. 

Stipendierna kommer att vara disponibla från den 1 januari 2023.  

Postdoc-utbildningen skall påbörjas senast 1 oktober 2023.  
 

Stipendie utgår med högst 600.000:-/helår   300.000:-/halvår   150.000:-/kvartal 

Tegger Stiftelsens 

FORSKNINGSSTIPENDIER FÖR UNGA FORSKARE 

Stipendierna är avsedda för doktorander som befinner sig i början  

av sin forskargärning.  

Teggerstipendiet avser att stödja doktorandens avhandlingsarbete inom 

området klinisk patientnära forskning inom området folksjukdomar, med 

syfte att leda fram till disputation. 

Sökande måste vara verksamma vid Skånes Universitetssjukhus i Lund eller 

Malmö.  

Stipendiet gäller för forskning, minst 2 månader per kalenderår och skall 

avse lönemedel under forskningstiden. 

Stipendierna kommer att vara disponibla från den 1 januari 2023.  

Forskningen skall påbörjas senast 1 oktober 2023.  

Stipendie utgår med 150.000:-          För 2023 utlyses fyra stipendier. 

Ansökan, som ska ske på särskild blankett, sänds i ett exemplar till: 

Tegger Stiftelsen 

c/o Swedbank Stiftelsetjänst 

404 80 GÖTEBORG 

Alternativt skickad som PDF, i en sammanslagen fil inkluderat alla dokument 

och bilagor, då skickad via mail till info@teggerstiftelsen.se  

Ansökan skall vara oss tillhanda  

senast måndagen den 10 OKTOBER 2022 kl 12:00. 

För ytterligare information, villkor och blanketter: 

se Teggerstiftelsen hemsida:   www.teggerstiftelsen.se 

För frågor kontakta: 

Professor Lars Edvinsson           Professor Elisabet Englund 

via e-post:  info@teggerstiftelsen.se 

Stipendiaterna förutsätts personligen ta emot stipendiet den 17 november 

och i samband därmed lämna en kort presentation av sin forskning. 

Observera!  Till följd av oförutsedda händelser, som påverkar verksamheten, kan styrelsen utan förvarning komma att ändra villkoren för ansökan. 


