
Ledigkungörelse 

Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset MAS  

Ledigförklarar till ansökan medel för forskningsändamål för 2019. 

Behörig att söka är den som ”är anställd vid onkologiska kliniken samt den 
som vid institutionen för radiologi och fysiologi bedriver forskning inom 
ramen för dess verksamhet”. Med onkologiska kliniken vid UMAS avses i 
dag Malmö-delen av Skånes onkologiska klinik. Institutionen för radiologi 

och fysiologi är liktydigt med de nuvarande forskargrupperna för 
diagnostisk radiologi, klinisk fysiologi och medicinsk strålningsfysik inom 

ITM. 

Bidrag ges företrädesvis till yngre forskare. 
Stiftelsen vill uppmuntra ansökningar från personer med varierande 

bakgrund och inriktning.  
Rapport från tidigare bidrag måste ha kommit in till styrelsen för att den 

sökande ska komma i fråga för nytt bidrag. 

Ansökan på bifogad blankett för forskning resp. resor/studiebesök inlämnas 
senast 2018-10-29 kl 17.00 till kristina.berndtson@med.lu.se 

eller lämnas till Kristina Berndtson, Medicinsk strålningsfysik, Inga Marie 
Nilssons gata 49, plan 4 i Malmö 

mailto:kristina.berndtson@med.lu.se


ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG från Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska 
kliniken vid Universitetssjukhuset MAS.  

Skickas till kristina.berndtson@med.lu.se senast den 29 oktober 2018 kl 17.00. 

En kortfattad sammanfattning av forskningsprogrammet skall alltid anges på sid. 2 oavsett ev. 
bilagor. 

Sökande:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Befattning:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Institution/klinik:………………………………………………………………….. Kostnadsställe:………………………….. 

Adress (ing.):………………………………………………………………………. Tel:………………………………………….. 

Medsökande: 

Projektets titel (max 20 ord) (på svenska och engelska): 

Ansökan avser fortsatt bidrag till tidigare av stiftelsen understött projekt: 

Ja                  Nej 

För ograduerad sökande anges här handledarens namn och adress: 

………………………………………………………………. 
Ort och datum 

………………………………………………………………. 
Namnteckning 

mailto:kristina.berndtson@med.lu.se


Sökandens namn:………………………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattning av forskningsprogrammet (bakgrund, målsättning, arbetsplan, preliminära resultat – 
betydelse): 

Tidigare vetenskapliga publikationer inom området för ansökan: 



Sökandens namn:………………………………………………………………………………………………………………. 

Kostnadsberäkningar med motiveringar 

Apparatur:  

Personalkostnader: 

Driftskostnader: 

Övrigt: 

Motivering för apparatur, personalkostnader och driftskostnader: 

Total summa: 

Medel för ovanstående ändamål: 

(  ) har icke sökts från annat håll 

har sökts från annat håll:………………………………………………………………………………………………. 

har erhållits från: ………………………………………………………………………………………………………… 

(  ) 

(  ) 
Härmed försäkras att de i ansökan lämnade uppgifterna är med verkligheten 
överensstämmande och att de beräknade summorna fastställts med vederbörlig 
noggrannhet.  



……………………………………………………. 
Ort och datum 

…………………………………………………… 
Namnteckning 

Bilaga 1 (Forskningsprogram, max 8 sidor) 

Om ansökningsblanketten inte är ifylld på ett korrekt sätt utifrån instruktioner och praxis, kommer 
sådan ansökan inte att behandlas. 
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