Ledningsbrev CIMED 2018-06-01
Hej!
Här kommer årets andra ledningsbrev från CIMED som även sammanfattar
informationsmötet den 1 juni.
Under maj månad har Annika Bergquist tillsammans med forskningskoordinator Amanda
Klein individuellt träffat alla infrastrukturer som idag har CIMED anslag. Varje enhet har fått
beskriva sin verksamhet och affärsmodell, vilken slags bidrag som skulle gynna
verksamheten mest och hur faciliteten gynnar den kliniska forskningen vid Campus
Flemingsberg. Vi kan konstatera att samtliga infrastrukturer har en viktig roll för den kliniska
och translationella forskningen vid Campus Flemingsberg men att många efterfrågar större
utbyte med kliniska forskare. Anslagen från CIMED används idag i stor utsträckning för att
täcka upp driftkostnader och bara till viss del för nyetablering eller investering i apparatur.
Efter diskussion i CIMED:s styrelse med inspel från prefektgruppen beslutades att CIMED
kommer att förlänga sitt stöd till infrastrukturer och samordna infrastrukturstödet med den
stora KI/SLL utlysningen som pågår. I framtiden blir inriktningen av CIMEDs infrastrukturstöd
nyetablering och stöd till användare av dessa faciliteter i form av projektbidrag.
Vid CIMED:s styrelsemöte 23 maj diskuterades strategiska rekryteringar med representanter
från prefektgruppen. För att på bästa möjliga sätt skapa en transparent process kommer
beslut om tilldelning till strategiska rekryteringar ske i samråd med prefekter och sjukhusets
forskningschefer.
Uppföljning av forskares sparade CIMED medel sker fortlöpande och vi har noterat
förändringar i saldona på kontona. Vi vill återigen poängtera vikten att följa den budget som
ni lagt.
För att stärka satsningen på den kliniska forskningen i Flemingsberg har CIMED utlyst
forskningstid till kliniker verksamma vid Campus Flemingsberg. Utlysningen ligger ute tom.
den 13 juni på SLL:s ansökningsportal: https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp och
besked om tilldelning sker i oktober.
43 ansökningar till samverkansbidrag 2018 inkom och 29 nya translationella
samverkansprojekt tilldelades 250 tkr var. Syftet med denna utlysning var att stimulera till
nya samarbeten i translationell anda för att i nästa steg kunna ansöka om CIMED
projektmedel. En utlysning av projektmedel som är öppen för alla på Campus Flemingsberg
kommer att öppna våren 2019. Vi har bjudit in sydprefekter, forskningschefer vid KS och
FoU-direktören Jan Hillert till ett möte i oktober för att diskutera CIMED:s nya strategi och
inhämta synpunkter inför framtida utlysningar.
CIMED:s seminariedag arrangeras den 15 november i Birkeaulan. Boka datumet nu!
Information om anmälan kommer i september.
Slutligen vill vi passa på att önska alla en trevlig sommar!
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