
Forskningsfokuserade Fellows fylkas 
 
Det blev ett snöigt vårmöte när vi träffades på Läkaresällskapet för årets vårmöte med Bengt 
Ihre Research Fellowship. Det var verkligen kul att se den mycket höga forskningsaktivitet som 
finns i denna utvalda grupp och dagen präglades av mycket högklassiga presentationer av 
pågående projekt. 
 
Övergång i nätverket 
Hanna Nyström och Axel Josefsson avslutar denna termin sina perioder som Fellows och vi är 

glada att i och med detta välkomna dem in i 
nätverket. Vi fick höra spännande sammanfattningar 
av de projekt som de drivit inom ramen för sitt 
Fellowship och det är ingen tvekan om att denna 
satsning, som vi många gånger noterat, givit en 
mycket bra utdelning i form av att stimulera 
högklassig gastroforskning. 
 
Kjell Asplund 
Med sina djupa erfarenheter av svensk sjukvård och 
forskning som fond, kunde Kjell Asplund bjuda på en 
mycket uppskattad föreläsning om vad som 
utmärker individer som bedriver forskningsfusk och 
hur vi som kollektiv tillsammans kan bygga system 
som minskar risken för att fusk uppstår. Vi talade 
också om de incitamentsstrukturer som kan ligga 

bakom att fusk uppkommer och att det verkligen inte alltid är svart eller vitt i dessa 
sammanhang. 
 
Forskningsfinansiering 
Ett tema som belystes från flera håll 
under dagen var hur man ska kunna gå 
från att vara en del av en forskargrupp till 
att etablera egen finansiering. Detta är 
en fråga som innehåller många nivåer av 
utmaningar och vi fick höra Fellow 
Fredrik Klevebro berätta om hur han 
tacklat dessa utmaningar. 
Ett längre seminarium av Dan Csontos på 
Elevate Science fokuserade på hur man, 
ur bedömarens perspektiv, kan göra sin 
ansökan så framgångsrik som möjligt. 
Flera matnyttiga exempel på hur man 
ramar in sitt projekt, och hur man gör 
avvägningar mellan risken för 
upprepningar och risken för otydlighet diskuterades och övriga deltagare uppskattade dessa 
råd mycket. 
 

Diplom och blomma för att fira övergång från 
Fellow till Nätverk 

Högklassig diskussion om ansökningsstrategier 



Planerade aktiviteter 
 
Styrgruppen beslutade om nytillsättning av Fellowship och detta kommer offentliggöras inom 
kort. Vi har antagit tre utmärkta kandidater i hård konkurrens. I framtiden kommer 
ansökningsprocessen likriktas med tydligare instruktioner. Vi kommer att inventera den 
impact som Fellowship gjort hos de som genomgått det och publicera detta på lämplig 
plattform. Vi planerar dessutom för ett internat under hösten på Noors slott den 22-23/9. 
Boka in detta datum redan nu så ses vi då! 
 
Med varma hälsningar! 
 
Jakob Hedberg 
Director 


