
Ledigkungörelse 

Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset MAS  

Ledigförklarar till ansökan medel för konferens/studieresor 
höstterminen 2018. 

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 Malmödelen 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, företrädelsevis till yngre forskare, ges till konferensresor med eget 
bidrag samt till studieresor.  

Stiftelsen vill uppmuntra ansökningar från personer med varierande 
bakgrund och inriktning.  

Rapport inlämnas till styrelsen senast 3 månader efter resan. 
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 reseanslag inlämnas  
senast 2018-04-30 kl 17.00 till kristina.berndtson@med.lu.se 

Medicinsk strålningsfysik, Inga Marie Nilssons gata 49, plan 4, SUS Malmö. 

mailto:kristina.berndtson@med.lu.se


Ansökan om reseanslag från Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset MAS.  

Skickas till kristina.berndtson@med.lu.se senast den den 30 april 2018 kl 17.00 

Anslag beviljas för deltagande i konferenser och studiebesök under höstterminen 2018. 

Sökande: 

Befattning: 

Institution/klinik: 

Tel: Fax: 

Resmål: 

Projekttitel (resans ändamål): 

Tidsperiod som ansökan avser: 

Abstract är insänt till kongressen, bifogas 

Abstract är accepterat 

Preliminärt abstract bifogas ansökan 

Kostnadsberäkning Kr 

Resekostnader (färdväg, färdsätt m m) 

Hotellkostnader 

Registreringsavgift (gäller kongresser etc.) 

Summa 

mailto:kristina.berndtson@med.lu.se


Motivering för det äskade reseanslaget (ev. ytterligare motivering på separat bilaga):

Från annat håll sökt eller erhållet anslag: 

Anslagskälla: 

Sökt belopp: 

Ev. erhållet belopp: 

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 
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