
 
Ledningsbrev CIMED 2018-09-10 

 

 1 

Hej! 
 
Här kommer höstens första ledningsbrev från CIMED. 
 
Den 13 juni stängde CIMED:s utlysning av kliniska forskarmånader. Totalt inkom 38 
ansökningar, varav 21 på juniornivå och 17 på seniornivå. Extern bedömning pågår nu och 
beslut om tilldelning meddelas sökande v.43 och annonseras på hemsidan 
(http://cimed.ki.se/). 
 
Tisdagen den 4 september hölls det första lunchseminariet ”Translational research at 
Campus Flemingsberg”. Initiativet till denna seminarieserie kommer från Myriam Aouadi, på 
ICMC och är öppet för alla. Meningen är att seminarierna ska var lättillgängliga och kunna 
fungera som en nätverksplattform för grundforskare och kliniska forskare. Första seminariet 
var uppskattat och serien fortsätter under hösten. Framtida enstaka halv-eller 
heldagsseminarier med tematiska innehåll diskuteras för närvarande i styrelsen och den 
tidigare annonserade seminariedagen i november som tidigare annonserats utgår. 
 

                      
Magnus Tobiasson och Hong Qian (till höger) 
presenterade sin forskning på höstens första 
seminarieserie ”Translational research at 
Campus Flemingsberg”. Till vänster Myriam 
Aouadi, värd för seminarieserien. 
 
 

Hong Qian, Myriam Aouadi, Annika Bergquist 
och Magnus Tobiasson. 
 
 
 
 
 

Infrastrukturbidrag, processen för strategiska rekryteringar och utlysningar för projektmedel 
från CIMED kommer att diskuteras på ett strategimöte med styrelsen, prefekter (Campus 
Flemingsberg) och forskningschefer (K) den 18 oktober. Alla medverkande kommer även att 
ges möjlighet att lyfta särskilda frågor av intresse. Vi vill uppmuntra forskare som har idéer 
eller önskemål om CIMED:s framtida verksamhet att lyfta dessa till sin prefekt eller 
forskningschef. 
 
Infrastukturstöd 
CIMED kommer även i fortsättningen att ge stöd till forskningsinfrastrukturer. Resultatet av 
KI/SLL:s stora infrastrukturutlysning är nu klar och publicerad på SLL:s hemsida. Som redan 
framgått i vårt förra ledningsbrev har CIMED samordnat sitt stöd till infrastrukturer med den 
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stora KI/SLL utlysningen. Baserat på resultaten från KI/SLL:s granskning av inkomna 
ansökningar har CIMED sammanställt ett förslag till additivt stimulansstöd för infrastrukturer 
vid Campus Flemingsberg. Prefekter vid Campus Flemingsberg och forskningschefer (K) 
kommer att ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget och beslut om 
tilldelning meddelas infrastrukturer den 19 oktober. Vi vill betona att CIMED:s 
infrastrukturstöd är ett tillfälligt och tidsbegränsat stimulansstöd för att bygga upp, etablera 
eller konsolidera en forskningsinfrastruktur av betydelse för klinisk forskning i Campus 
Flemingsberg. 
 
Projektutlysningar 
Vid CIMED:s senaste styrelsemöte den 3 september diskuterades framtida projektutlysning. I 
Utlysningen av projektbidrag öppnar i början av 2019 och bedömning sker genom 
oberoende extern granskning.  Projektansökningar kommer att registreras genom SLL:s 
ansökningsportal. Beslut om tilldelning planeras till oktober 2019 med utbetalning i januari 
2020. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Annika Bergquist, föreståndare CIMED 
Peter Lönnroth, styrelseordförande CIMED 
 


