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Forskningsutrymme för 
Yngre Kliniska Forskare inom Wal-

lenberg Centrum för Molekylär 
Medicinsk forskning vid Lunds Uni-

versitet (WCMM LU) 2019-2023  

Anvisningarna har utarbetats gemensamt av representanter från Medicinska Fakulteten, 

Region Skåne och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) i WCMMs styrgrupp: 

Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne  Tel: 040-675 31 13 
E-post: hannie.lundgren@skane.se 
 

Erik Renström, Dekan medicinska fakulteten, ordförande Tel: 046-222 80 84 
E-post: erik.renstrom@med.lu.se 
 

Gunilla Westergren-Thorsson, Director   Tel: 046-222 86 95 
E-post: gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se 
 
Lars B. Dahlin, Clinical Co-director    Tel: 040-33 17 24 
E-post: lars.dahlin@med.lu.se 
 

Freddy Ståhlberg, adjungerad tidigare Director  Tel: 0706-88 31 19 el 046-173119 

E-post: freddy.stahlberg@med.lu.se 
 
Anders Malmström, adjungerad, tidigare Co-director Tel: 046-222 85 74 
E-post: anders.malmstrom@med.lu.se 

 
 
Postadress: WCMM/Medicinska fakultetens kansli, BMC F13, 221 84 Lund  
Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund 
Internpost: ALF-enheten, hämtställe 66, BMC F13 
 
Hemsida: http://www.med.lu.se/wcmm (här finns anvisningar)  
Hemsida: http://ww.ansok.med.lu.se  (här finns det elektroniska formuläret) 
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1. ALLMÄNT 
 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) startade 2015 en rikstäckande satsning för att 

återföra Sverige till en världsledande position inom medicinsk forskning. Satsningen inklude-

rar universiteten i Lund, Göteborg, Umeå och Linköping där man i samarbeten med sjukvår-

den etablerat s.k ”Wallenberg Centra för Molekylär Medicin (WCMM)” i syfte att skapa för-

utsättningar för optimalt nyttjande av resurser och kompetens inom svensk life science-

forskning. 

Med fokus på regenerativ medicin investerar KAW tillsammans med Lunds universitet och 

Region Skåne drygt 500 miljoner kr under en sammanlagd 10-års period. Satsningen innefat-

tar rekrytering av unga framgångsrika forskare som finansieras under 4 år inom ramen för 

WCMM vid Lunds universitet (WCMM LU). Medel kommer att delas ut i form av 10 ”paket” 

där en experimentell forskare tillsammans med en halvtids klinisk forskare verkar i en miljö 

med hela det translationella spektrat från ”molecule-to-man” representerat. Med den expe-

rimentella tjänsten, som annonseras separat, följer två postdoc tjänster, två doktorandtjäns-

ter och medel för drift. Den kliniska forskaren kommer, förutom ersättning på 50% av löne-

kostnad, att erhålla ett anslag, f.n 1500 tKr/år, att användas till drift, doktorand, lokalhyra 

etc. 

Samordningen med universitetssjukvården i Region Skåne är i sammanhanget central och 

genom den integrerade forskningsmiljön skapas förutsättningar för världsledande, och trans-

lationellt driven, forskning. 

WCMM LU fokuserar på regenerativ medicin, såväl grundläggande forskning som klinisk till-

lämpning, avseende skador och sjukdom. I denna utlysning har efter ett letter-of-intent för-

farande ett område utsetts: 

Translation av preklinisk regenerativ medicin till avancerade terapier för medi-

cinska produkter (ATMP) 

Det kliniska forskningsutrymmet avser en person med god erfarenhet kring rutiner vid tillva-

ratagande av celler och vävnader för tillverkning av ATMP eller av klinisk-translationell ut-

veckling av ATMP inom ramen för kliniska studier och sjukhusundantaget. Utveckling av cell- 

och vävnadsterapier skall ske i nära samarbete med forskare som tagit fram experimentella 

terapier och läkare som genomför kliniska studier. 

 

Härmed utlyses 50% forskningsutrymme för yngre kliniska forskare verksamma som läkare 

inom området ovan med anslagsperioden: 2019-09-01 - 2023-08-31 (4 år). 
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2. BEHÖRIGHET 
 

Behöriga att söka utrymme ovan är disputerade yngre kliniska forskare verksamma som lä-

kare med anställning inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Reg-

ion Skåne. Med ”yngre” menas att sökanden skall ha merparten av sin forskningsverksamma 

karriär framför sig. 

Då sökanden förväntas arbeta synergistiskt med respektive experimentella miljö och ha sär-

skilt ansvar för klinisk translation av den molekylära forskningen, är det en klar fördel om 

vederbörande är specialistkompetent inom specialitet som kan inkluderas i området som 

nämns ovan. Detta är dock inte ett absolut krav för ansökan.  

Efter tilldelning skall forskning ske under sex månader per kalenderår inom sjukvårdsanställ-

ningen. Resterande månader skall ägnas åt klinisk tjänstgöring. Forskningstidens disposition 

(heltid, deltid etc) planeras i samråd med respektive verksamhetschef el. motsvarande. 

Forskningsutrymmet är personligen knutet till den enskilde forskaren och innebär full löne-

kostnadsteckning under de 6 forskningsmånaderna/år i 4 år. 

Den sökande kan vid ansökningstillfället ha en sjukvårdsanställning utanför Region Skåne, 

men förväntas efter tilldelat forskningsutrymme verka kliniskt inom någon av Regionens för-

valtningar. Således blir i dessa fall en rekrytering till klinisk tjänst (tillsvidare anställning) 

inom Region Skåne aktuell. 

 

3. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE  

Ansökan görs elektronisk. Ansökan anses vara ingiven när den har registrerats på 

www.ansok.med.lu.se senast den 15 maj 2019 kl. 23.59. Ändring eller komplettering av an-

sökan kan inte ske efter detta datum. 

Ansökan ska inges av den som önskar utnyttja forskningsutrymmet. Om den sökande ingår 

som medarbetare i ett forskningsprojekt ska projektledaren underrättas om ansökan. Vidare 

ska berörd verksamhetschef/motsvarande underrättas före ansökan skickas in. 

 

3.1 Ansökningsformulär 

Ansökningsformuläret finns på www.ansok.med.lu.se och anvisningar för hur formuläret ska 

fyllas i finns på www.med.lu.se/alf. 

I korthet går det till så här: 
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Om du inte ansökt om ALF-medel eller medel inom WCMM innan, ska du först fylla i ett for-

mulär för att registrera ditt konto (mer information finns på startsidan i ansökningssyste-

met). Observera att du bara kan registrera ditt konto en gång. Du loggar in med e-

postadress. 

Forskningsprogram, CV, publikationslista samt eventuella intyg bifogas som pdf-filer. Forsk-

ningsprogram, CV och publikationslista ska skrivas i typsnitt Arial i teckenstorlek 11 eller typ-

snitt Times New Roman i teckenstorlek 12, enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. OBS 

dessa bilagor skall skrivas på engelska så att vår Scientific Advisory Board kan ta del av 

dem. 

Innan du kan klarmarkera och därmed skicka in ansökan ska du genom att bocka för rutorna 

längst ner i ansökan intyga att verksamhetschef är informerade om att du ansöker om 

WCMM forskningsutrymme för yngre kliniska forskare samt att informationen du angivit i 

ansökan är korrekt och sanningsenlig. 

 

3.2 Ansökan 

Forskningsprogrammet får omfatta högst fem A4-sidor inklusive bilder. Följande rubriker 

bör användas i forskningsprogrammet:  

I. Previous research activities  

II. Background  

III. Purpose and aims  

IV. Workplan 

 - Inkludera beskrivning av hur den prekliniska och kliniska miljön interagerar. 

V. Significance 

Referenser till forskningsprogrammet läggs in i separat ruta längst ned i ansökningsformulä-

ret. 

 

Vidare krävs ytterligare information: 

�  Curriculum vitae (max 2 sidor). OBS inkludera två referenser som kan kontaktas v.b. 

�  Publikationslista (2012 – 2018) 

Listan för egna publikationer skall omfatta åren 2012 – 2018. Publikationerna ska anges med 

författarnamn i den ordning som de förekommer på publikationen, titel, tidskriftens namn 

(kursiverat), volym, sida och år. Sökandes namn ska markeras med fetstil.  
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Publikationslistan ska ha följande disposition:  

1. Peer-reviewed original articles (arbeten med original data): 1) published, 2) accepted, 3) 

submitted manuscripts  

2. Books, Bookchapters and Reviews: 1) published, 2) accepted, 3) submitted manuscripts  

3. Dissertations with the applicant as main supervisor  

4. Peer-reviewed conference contributions not published elsewhere 

 

4. FRÅGOR  

För frågor ang. själva ansökan, formulär etc. kontakta: 

Liselott Gelkner, Ekonom vid Kansli M 

E-post: liselott.gelkner@med.lu.se 

Telefon: 046-222 47 70 

För övriga frågor kring ansökan, kontakta: 

Lars B. Dahlin, Clinical co-director vid WCMM LU 

E-post: lars.dahlin@med.lu.se 

Telefon: 040-331724, 040-336769 

Gunilla Westergren-Thorsson, Director för WCMM LU 

E-post: gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se 

Tel: 046-222 86 95 

 

5. PRIORITERING  

Prioritering vad gäller tilldelning av forskningsutrymme görs av en särskild prioriterings-

kommitté. Denna kommitté utgörs av ledamöter ur WCMMs styrgrupp, representant för 

Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt ledamot i ALF prioriteringsgrupp: 

Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne 

Ingemar Petersson, forskningschef SUS 

Malin Malmsjö, ordförande prioriteringskommittén för YF-ALF/ST-ALF 

Gunilla Westergren-Thorsson, Director WCMM LU 

Lars B. Dahlin, Clinical Co-director, WCMM LU  

Freddy Ståhlberg, adjungerad, tidigare Director, WCMM LU 

Anders Malmström, adjungerad, tidigare Co-director WCMM LU 

Erik Renström, Dekanus, ordförande i WCMM LUs styrgrupp  

Ulrica Englund-Johansson, forskningskoordinator WCMM LU 
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Vid prioriteringen granskar alla ledamöter varje ansökan. Vid prioriteringsmötet diskuteras 

varje ansökan varefter det bestäms vilka sökande som ska föreslås tilldelande av forsknings-

utrymme. Den vetenskapliga kvaliteten samt möjligheten till preklinisk-klinisk integration i 

miljön är helt central för bedömningen. Kommittén beaktar särskilt att sökanden visat själv-

ständighet, originalitet och kreativitet i forskningsarbetet samt förmåga att genomföra pla-

nerade projekt. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till vetenskaplig produktivitet, handle-

darskap samt förmåga att generera externa anslag. Disputation är ett grundkrav och docen-

tur en stark merit, liksom specialistkompetens inom relevant ämnesområde. 

 

Intervju av toppkandidater kommer att ske innan prioriteringskommittén lämnar över sitt 

förslag till tilldelning av forskningsutrymme till WCMM LUs styrgrupp som därefter tar be-

slut. 

 

6. TILLDELNING  

Tilldelat forskningsutrymme skall användas för 6 månaders forskningstid/år under 4 år och 

täcker kostnaderna för den lön som innehavaren uppbär för sin kliniska tjänst, inklusive soci-

ala avgifter. Forskningstiden fördelas under året i samråd med respektive verksamhetschef. 

Till forskningsutrymmet följer ett anslag, f.n 1500 tKr/år, att användas till drift, doktorand, 

lokalhyra etc. 

Vetenskaplig/ekonomisk uppföljning lämnas in till WCMM LUs styrgrupp årligen. 


