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Granskningsprocessen
Anna gick igenom hur granskningsprocessen gått till.
Beslut om att till nästa ansökningsomgång lägga till en tidsgräns efter
disputation på 10 år. Undantag för föräldraledighet.
Diskussion om bedömningsmallen – ”Klinisk relevans”. Det har inkommit förslag
att skalan ska ändras till 1-3. Efter diskussion beslöts dock att behålla skala 0-2.
Innehåll och program fellowship 2014-2015
Presentation av fellows kommer att ske i samband med Gastrodagarna och
Kirurgveckan, dock inte i år då detta inte hann komma med i programmet.
Fellows kommer detta år istället presenteras kort med foto i Gastrokuriren och
Svensk Kirurgi när fellowshipen har dragit igång.
Diskussion om behov av mentor för fellow. Vetenskaplig coach kan eventuellt
utses efter ungefär ett år när man känner varande lite bättre, på så sätt får vi en
bättre individanpassning. Vid behov kan man göra en matchning tidigare utifrån
fellows förväntningar/behov.

Det kommer att finnas möjlighet för fellows att medverka i Forum GIIMICum
post doc Ledarskapsutbildning för alla fellows med inriktning på
forskargruppsledning, Gunilla Zettergren och Lotta Lovgren-Markör håller i
utbildningen. Deadline för ansökan 3 juli 2014. Vi anmäler alla sex fellows i
första omgången efter överenskommelse med Johan Söderholm, Marie Carlson
och Jonas Halfvarsson.
Diskussion i grupper angående tänkbart innehåll i fellowprogram:
∗ Presentationsteknik
 Oral
 Poster
 Skriva artikel
 Moderera
∗ Ansvar för vetenskapligt program
 Planering session Gastrodagarna/Kirurgveckan
 Aktivt deltagande
∗ Modern teknik – hur utnyttjar vi den?
 Appar
 Innovation, Horizon 2020
 Kommunikation
 Kreativ framtidsverkstad för nya idéer
 Sociala medier
∗ Ansökningsverkstad
 Skriva ansökan och få feedback
 How to do?
 Konkret – ge exempel från verkligheten
 Bjuda in VR, Cancerfonden, ALF
 Opponera på egen ansökan
 Forum GIMIICum – samarbete
 Paneldebatt
∗ Karriärplanering
 Målbild
 Prioriteringar i karriären
∗ Personlig utveckling – går in i ledarskapsutbildning

∗ Forskningshistorik
 Inledning på en temadag?
 Paradigmer/stora genombrott
 Exempel på goda forskarmiljöer
 Svenskars bidrag till den gastroenterologiska världsbilden?
Förslag på lämpliga föreläsare:
Åke Danielsson, Umeå (hepatolog)
Mauro Dámato, genetiker Huddinge
 Knyta an mot fellowprojektets innehåll – individualiserat för
fellowsprojekt?
∗ Retreat




Förslag: Igelösa utanför Lund, vårterminen 2015 (april)
Återkommande en gång/år
Fellows + nätverk

Nätverksmöte och workshop läggs ihop två gånger/år och då medverkar såväl
fellows som nätverk. Planeringen är att lägga upp ett tvåårigt program som
sedan kan rulla med återkommande aktiviteter.
Nästa nätverksmöte
I samband med kick-off för fellows och nätverk i början av hösten 2014. Vi
skickar ut en Doodle med några datum och återkommer inom kort med beslut. I
samband med denna kick-off kommer fellows att presenteras och program +
innehåll för kommande år.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Minnesanteckningarna förda av Christina Edberg

