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Anvisningar för slutrapport till Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm
Slutrapporten ska innehålla
o Ekonomisk redovisning
o Sammanfattning av forskningsprojektet
o Fullständig rapport av forskningsprojektet
Rapporten skickas med e-post till Stiftelsen på adress forskning@stiftelsendjursjukvard.se
Ekonomisk redovisning
I den ekonomiska redovisningen tar projektledaren/huvudsökande upp alla kostnader som belastat
forskningsprojektet och vad som eventuellt återstår av de beviljade pengarna. En aktuell utskrift från
ekonomisystemet av transaktionerna i projektets konto ska bifogas (vid SLU benämns rapporten
”Projektuppföljning”) - som visar vad kostnaderna, övergripande, avser - samt kontots saldo.

Sammanfattning av forskningsprojektet
Sammanfatta projektet klart och koncist på både svenska och engelska (max 1200 tecken inkl blanksteg
per språk). Av sammanfattningen ska framgå syftet med forskningen, de mest väsentliga resultaten,
slutsatserna och nyttan för djursjukvården av hund och katt. Nyttan för djursjukvården ska klargöras
tydligt liksom hur resultaten kan komma till praktisk användning. Texten ska vara lätt förståelig för
allmänheten. Sammanfattningarna av forskningsprojekten kommer att publiceras på Stiftelsens
webbplats när slutrapporten godkänts.

Fullständig rapport av forskningsprojektet
Slutrapporten får vara högst 10 sidor lång inklusive eventuella figurer. Den ska skrivas på svenska med
typsnitt Times New Roman 11, ha enkelt radavstånd och 2,5 cm över-, under-, vänster- och
högermarginaler. Texten ska struktureras med sedvanlig styckeindelning och tydliggörande av
mellanrubriker. Resultat får gärna åskådliggöras i figurer (med förklarande text) som i så fall ska vara
inplacerade i texten.
Eventuella avvikelser i genomförande jämfört med projektbeskrivningen i ansökan ska kommenteras
och motiveras. Resultat och slutsatser ska beskrivas noggrant och lättförståeligt. Det är viktigt att
rapporten beskriver nyttan av forskningen för sällskapsdjursjukvården tydligt - och koncist förklarar hur
resultaten kan komma till praktisk användning i djursjukvården direkt eller på sikt.
Följande rubriker ska ingå i slutrapporten:
 Projektets titel.
 Namn och arbetsställe för de två huvudsökande.
 Rapportens författare (skall vara minst en av de huvudsökande)
 Bakgrund
 Material och metoder
 Resultat
 Diskussion
 Slutsatser
 Redovisning av avvikelser i projektgenomförandet jämfört med beskrivningen i ansökan
 Forskningsprojektets nytta för sällskapsdjursjukvården
 Resultatförmedling, både genomförd och planerad – generellt och till målgrupper inom
djursjukvården.
 Bilagor: Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer och andra rapporter som skrivits
inom projektet. Ange även länkar till dessa och till webbsidor som beskriver projektet.
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