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CIMED styrelsemöte  
Tid: 31:e mars 2022, kl. 15.00-17.00 
Plats: C2:94/Zoom 
 
Närvarande: Amanda Klein (AK, adj.), Annika Bergquist (AB, adj.), Anders 
Gustafsson (AG), Maria Eriksdotter (ME) Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) 
och Stefan Jacobson (SJ).  
 
Inbjudna: Janne Johansson (§5), Lars Henningsohn (§5), Matti Sällberg (§5), Rula 
Zain (§6), Samir EL Andaloussi (§6) 
 
Ej närvarande: Anna Martling och Annika Tibell 
 
Beslut: § 2-3, 7 

 
§1 Mötets öppnande 
 
Mötet öppnades av ordförande PL.  
 
 
§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson 
 
AG valdes till justeringsperson. ME önskade lägga till en infopunkt om etiksymposiet 
som hon arrangerat tidigare i veckan. Dagordningen godkändes. 
 
 
§3 Föregående protokoll    
 
PL gick igenom föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna utan 
ytterligare justeringar. 

 

§4 Budgetförutsättningar strategiska rekryteringar och äskande    

AB gick igenom budgetförutsättningar de kommande åren för strategiska 
rekryteringar och särskilda satsningar.  

 
 
§5 Strategiska rekryteringar 

Lars H. presenterade kandidaten Gabriel Oniscu för professuren i 
transplantationskirurgi på CLINTEC. Styrelsen undrade om forskningen även kommer 
att innehålla translationella inslag. Planen är att Gabriel ska vara del av 
levercellsforskningen på leverlabbet på CLINTEC. PL undrade om anställningsavtal 
är klart. LH informerade att diskussioner fortfarande förs kring detaljer i 
anställningsavtalet.  

Matti S. presenterade kandidaten Samir EL Andaloussi för professuren i avancerade 
terapier på LabMed.  
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Janne J. presenterade kandidaten Marie Löf för professuren i nutrition på BioNut. PL 
undrade om hennes anknytning till BioNut under de senaste åren. JJ informerade att 
Marie haft en anknytning till institutionen pga. undervisning som hon deltagit i under 
sin tid som anställd vid Linköpings universitet.  

 

§6 Äskande Nucleic Acid Therapeutics Hub (NATh) 

Rula Z. och Samir E.A. presenterade planen för Nucleic Acid Therapeutics Hub 
(NATh) vid Campus Flemingsberg.  

Styrgruppen ställde frågor, bland annat kring hur väl huben dockar in till redan 
existerande liknande nätverk, som precisionsmedicin i Solna och SciLifeLab. RZ och 
SEA menade att NAT-huben har en tydlig nisch tack vare sin särskilda kompetens på 
Campus Flemingsberg inom vissa sjukdomar (bl.a. neurodegenerativa sjukdomar) 
och den kunskap som finns för att kunna föra in terapeutiska nukleotider till 
målvävnader och -celler (”delivery”). Forskare vid NAT-huben har även nära kontakt 
med andra ledande forskningsaktörer inom området, AstraZeneca i Sverige och 
Nucleic Acid Therapeutics center (NATA) vid Oxford University. 

 

§7 Sammanhållen diskussion – äskanden och budget 

Styrgruppen diskuterade de olika kandidaterna och enades om att Marie Löf var den 
kandidat som helt uppfyllde kriterierna för ett strategiskt rekryteringsbidrag och hade 
starkast vetenskapliga meriter.  
 
Samir EL Andaloussi uppfyller inte kriterierna för CIMEDs strategiska rekryteringar 
men har starka vetenskapliga meriter och är en nyckelperson för utvecklandet av 
NAT huben på Huddinge. Styrelsen var enad om att NAT huben är både viktig och 
relevant för forskningsmiljön på Campus Flemingsberg. Huben har en tydlig och unik 
nisch och konkurrerar därmed inte med redan etablerade strukturer i 
Stockholmsområdet (SciLifeLab och precisionsmedicin i Solna) eller med liknande 
satsningar i Sverige. Samarbete är etablerat med AstraZeneca och Göteborgs 
Universitet vilket ökar förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet.  

 
Gabriel Oniscu uppfyller kriteriet avseende extern rekrytering och han uppvisar en 
stark klinisk profil med planerad 50/50 tjänst. Styrelsen bedömde honom inte som 
kvalificerad för att erhålla CIMED rekryteringsbidrag främst pga. tveksamhet till hur 
väl den sökande kommer att kunna stärka befintliga forskningsnät och samarbeten på 
Campus Flemingsberg.  
 
Peter Stenvinkel anmälde jäv för Marie Löf och deltog inte i beslut.  
 
Beslut:  
Marie Löf tilldelas ett strategiskt rekryteringsbidrag på 800 000 kr per år för 2023-
2025.  
 
NAT huben tilldelas ett uppstartsbidrag på 350 000 kr för 2022. Styrelsen välkomnar 
ett nytt äskande i slutet av året inklusive en progressrapport för uppstarten av huben.  
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§8 Föreståndarens rapport 

AK informerade om den nyligen avslutade utlysningsomgången av CIMEDs 
projektbidrag för 2023-2025. Totalt inkom 135 ansökningar, varav 133 ansökningar 
var behöriga och har gått vidare för vetenskaplig bedömning. Beslut om tilldelning 
sker vid styrelsemötet den 22 juni.  

AB informerade om Critical Friend Seminar. Vid seminariet presenterade AB tips för 
hur man skriver en bra ansökan och frågor kring genusperspektivet, varefter Henrike 
Häbel från Centrum för bioinformatik och biostatistik presenterade powerberäkningar. 
Deltagarna arbetade sedan i grupp med feedback på sina forskningsansökningar 
med stöd av två seniora CIMED forskare. Seminariet var uppskattat men kommer att 
behöva utvecklas något för att öka antalet deltagare   

AB presenterade kort en saldorapport för CIMED projekt. Användningen av CIMED 
medel förbrukas som förväntat. 

AB gick kort igenom budgeten för 2022 och föreslog att styrelsen skulle avsätta 
medel för forskningspriser till konferensen Collaboration in Science 2022. 
Styrgruppen uppdrog AB att ta fram ett uppdaterat budgetförslag för 2022 och 
inriktningsförslag för kommande år till styrelsemötet den 22 juni.    

 

§9 CIMEDs framtida budget och förutsättningar 

Styrelsen diskuterade den rådande situationen kring CIMEDs budget från Region 
Stockholm. ME informerade att hon uttryckt en önskan till KI-Region Stockholms 
ledningsgrupp att höja CIMEDs budget till tidigare 80 eller 81 Mkr men budgeten 
framöver verkar hållas vid 77,5 Mkr vilket även intygades av AG. PL har och kommer 
fortsatt vända sig till politiken för att säkerställa CIMEDs budget framöver. Styrelsen 
var enade om vikten av att veta hur CIMEDs budget ser ut minst tre år framåt för att 
kunna planera verksamhet och utlysningar av forskningsmedel.  

 

 

Vid protokollet, 

Amanda Klein 

  
 
Justeras                                 Justeras  
    

 
 
 

……………………………         …………………………….. 
Anders Gustafsson, styrelseledamot         Peter Lönnroth, ordförande 
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