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Mötesprotokoll 

CIMED styrelsemöte  
Tid: 22 juni 2022, kl. 15.00-17.00 
Plats: Zoom/C2:94 

Närvarande: Amanda Klein (AK, adjungerad), Anna Martling (AM), Annika Bergquist (AB, 
adjungerad), Anders Gustafsson (AG), Annika Tibell (AT), Maria Eriksdotter (ME), Peter Lönnroth (PL), 
Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).  

Beslut: § 2-5

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PL. 

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

ME valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes. 

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. PL undrade om styrelsen mottagit några 
reaktioner kring beslut om tilldelning av strategiska rekryteringsmedel. Viss 
besvikelse har uttryckts enligt AT och ME. PL påminde att prefekterna är välkomna 
att inkomma med ansökan även nästa år då man har möjlighet att äska medel för 
samma kandidat två gånger. Peter kommenterade att han fortsatt kommer ha kontakt 
med politiken bl.a. genom att delta i Flemingsberg Sciences styrelsemöte efter 
sommaren. Protokollet godkändes och lades till handlingarna utan ytterligare 
justeringar. 

§4 CIMED projektbidrag 2023-2025

Beredningsprocessen 

AB beskrev processen för beredning av ansökningar. Efter avslutad utlysning 
genomfördes behörighetskontroll av alla inkomna ansökningar. Två ansökningar 
godkändes inte pga. behörighetsproblem då ingen kliniskt aktiv forskare med 30% 
anställning inom Region Stockholm fanns beskriven i ansökan.  
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Efter behörighetskontroll anmälde granskarna jäv genom ansökningswebben 
(researchweb). Vid jäv avstod granskarna från beredningen av de aktuella 
ansökningarna. Sammanlagt 133 ansökningar genomgick vetenskaplig bedömning av 
CIMEDs granskare enligt de fyra bedömningskriterierna  

1. Projektets kliniska frågeställning
2. Metod och vetenskaplig kvalitet
3. Kompetens och genomförbarhet
4. Patientnytta och patientmedverkan

Granskarna hade drygt sju veckor på sig att bedöma ansökningar varefter 
granskningsmöten hölls för de fyra granskningsgrupperna. Efter avslutade 
granskningsmöten hölls ett ordförandemöte där ordförande i samtliga ordförande i 
granskningsgrupperna träffades för att stämma av beloppsnivåer mellan grupperna. 

Beslut: Styrelsen godkände beredningsprocessen för projektbidrag 2023-2025. 

Beslut om tilldelning  
Se särskilt protokoll för §4 Beslut om tilldelning av CIMED projektbidrag 2023-2025. 

Statistik 

I årets utlysning av CIMED projektbidrag inkom totalt 133, varav 63 junior och 70 
senior ansökningar. Antal kvinnliga sökande var 63 och manliga sökande var 70. Den 
totala beviljandegraden var 27 %, 27 % för juniorer respektive seniorer och 24 % för 
kvinnor och 30 % för män. Fördelningen av antal sökande och tilldelade inom Jr/Sr 
nivå och uppdelat på män och kvinnor syns i nedanstående tabell.  

Antal sökande Antal tilldelade Beviljandegrad 

Jr kvinnor 32 8 25 % 

Sr kvinnor 31 7 23 % 

Jr män 31 9 29 % 

Sr män 39 12 31 % 

Sett till tilldelade belopp var beviljandegraden tämligen lika mellan kvinnor och män 
men kvinnor sökte i snitt lägre belopp än män.  

Styrelsen diskuterade resultatet för årets utlysning av projektbidrag och möjligheter 
för att öka kvinnors äskande av forskningsmedel. CIMED kommer fortsatt arbeta för 
att uppnå en så lika beviljandegrad som möjligt mellan män och kvinnor. Arbetet med 
genusperspektivet innebär bl.a. att bedömningsgrupperna ska bestå av lika många 
män och kvinnor, att erbjuda kursen ”Bias in assessment” till alla CIMED granskare 
och att erbjuda forskare seminarier i hur man bäst skriver en forskningsansökan.  
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§5 Föreståndarens rapport

Collaboration in Science 2022 

AB informerade om konferensen Collaboration in Science 2022. Totalt har 201 
vetenskapliga abstract inkommit och 26 abstract för core faciliteter. Utöver detta har 
27 deltagare laddat upp ett videoabstract. Av de inskickade vetenskapliga abstracten 
kommer 30 stycken att erbjudas en möjlighet att presentera muntligt. Bedömningen 
av abstracten görs av konferensens vetenskapliga kommittee och utses i slutet av 
augusti. Antal registrerade deltagare förväntas stiga till mellan 350 och 400 deltagare då 
registreringen är öppen t.o.m. den 9 september.   

Inbjuden talare till konferensen är Tobias Degsell från Nobelmuseet. Tobias kommer att 
tala om vikten av samarbete för framgångsrik forskning.  

Budgetjustering 2022 

AB beskrev ändringar i budgeten för 2022: 

1. Beloppen för CIMED projektbidrag har justerats till 20,25 Mkr för 2023 och
19,6 Mkr för 2024 och 2025 enligt beslut om tilldelning §4.

2. Äskande till konferensen Collaboration in Science 2022 med ytterligare
100 000 kr för att hantera kostnader för konferensen.

3. Nytt äskande för priser på Collaboration in Science 2022 i form av
resestipendier till de sex bästa posterpresentationerna och de sex bästa
muntliga presentationerna (à 25 000 kr styck), totalt 300 000 kr.

4. Kliniska forskarmånader posten för 2023 är justerad ned med 260 000 kr pga.
ett indraget stöd.

Beslut: Styrelsen godkände ovan listade ändringar och äskande. 

Saldo inför Q2 

AB informerade om saldot inför Q2 för CIMED projekt. Medel används i högre takt än 
det första kvartalet och det totala saldot för alla utbetalade bidrag ligger på ett 
underskott.  

Flemingsbergs Science 

AB har under våren träffat VD Johnny Högberg för Flemingsberg Science vid två 
tillfällen som en del i arbetet med att öka samarbetet mellan Region Stockholm och KI 
i syfte att hitta synergier för att utveckla Flemingsberg. Flemingsberg Science arbetar 
för att locka Life Science företag till området och vill bland annat lyfta vilka core 
faciliteter som finns på Campus Flemingsberg. Även CIMED kan bidra till att öka  
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dragningskraften för campuset. För att öka kännedomen om forsknings- och core 
facilitetsutbudet vid Campus Flemingsberg är Flemingsberg Science inbjudna att 
delta i konferensen Collaboration in Science och fortsatt dialog förs.  

Möjliga kommande nya satsningar 

AT informerade om ett kommande äskande om strategiskt infrastrukturstöd till 
Mutationsanalysfaciliteten (MAF) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.   
Det är en facilitet som publicerar i tunga tidskrifter och med många samarbeten med 
forskare. MAF utför idag analyser (bl.a. diagnostiken för Familjär Hyperkolesterolemi) 
för stora delar av landet och utgör en del av den nationellt högspecialiserade 
diagnostiken på Karolinska Universitetssjukhuset. MAFs vision är att främja 
translation och implementering av grundforskning till ny diagnostik. 

MAF ska transformeras in i nya lokaler och byta namn (TAMM) och skulle behöva ett 
övergångsstöd för att kunna fortsätta sin verksamhet och man kommer sannolikt att 
äska medel från CIMED.  

PS tyckte verksamheten verkade intressant och relevant och fick medhåll av andra 
ledamöter i styrelsen. AM påminde om att MAFs verksamhet bör integreras med övrig 
verksamhet inom precisionsmedicin. Styrelsen välkomnar ett konkret förslag med 
äskande som lämpligen presenteras vid styrelsemötet den 30 augusti.  

Vid protokollet, 

Amanda Klein 

Protokollet justeras, 

…………………………        …………………………      

Maria Eriksdotter, styrelseledamot   Peter Lönnroth, ordförande 
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