NBCNS Clinical Fellow
NBCNS utlyser kliniska fellowships för kliniskt verksamma
yrkesgrupper inom barnonkologi eller associerade verksamheter,
med inriktning på CNS-tumörer eller neuroblastom
Ett kliniskt fellowship i barnonkologi är ett individuellt utbildningsprogram
vilket syftar till en klinisk och vetenskaplig utveckling för framtida specialister
med ambition att använda sina kunskaper i en framträdande roll i ämnet såväl
nationellt som internationellt. Fellowship kan sökas av läkare eller andra
kliniskt verksamma inom barncancerområdet. Sökande är färdig
specialist/forskarutbildad eller under specialistutbildning/forskarutbildning.
Anslaget beviljas för ett år, men ett fortsättningsanslag för ytterligare ett år kan
sökas.
Upp till tre fellowships är budgeterat, men slutligt antal beviljade anslag
bestäms av ansökningarnas kvalitet.
Programmet är individuellt utformat men förväntas innefatta:
1. Fortbildning vid utländsk klinik/forskningsenhet under 2-4 veckor.
2. Ett eget vetenskapligt arbete/kliniskt utvecklingsarbete med anknytning
till ämnet motsvarande ca en månad.
3. En kurs på max en vecka i ämnet (i Sverige eller annat land) och/eller
aktivt deltagande vid internationell konferens eller arbetsmöte inom
ämnet.

Ansökan som skrivs utan specifik ansökningsblankett ska innehålla:
1. Ansökan med motivering (maximalt 1 sida).
2. Forskningsplan/klinisk utvecklingsplan (sammanfattning på maximalt 1
sida, komplett program kan bifogas som ytterligare bilaga i så fall på
maximalt 6 sidor).
3. Utbildningsplan (kliniska och vetenskapliga utvecklingsmål, maximalt 1
sida).
4. Programförslag (hur anslaget planeras användas, maximalt 1 sida).
5. CV (maximalt 2 sidor).
6. Intyg från klinisk chef samt från klinisk handledare och vetenskaplig
handledare (det senare endast om sökande är doktorand).
7. Intyg från mottagande klinik/forskningsenhet (om tillgängligt, ej
obligatoriskt vid ansökningstillfället men ska föreligga innan anslaget kan
utnyttjas).

Behörig att söka är läkare eller annan klinisk profession såsom exempelvis
psykolog eller sjuksköterska, som arbetar inom barncancerområdet eller
associerade områden, vilket innefattar t.ex. rehabilitering, omvårdnad, kirurgi,
strålbehandling och patologi. Ersättning utgår med ordinarie lön samt
resekostnader. En individuell budget görs av den som antages till programmet;
anslagssumman är upp till 200 000 kr exklusive indirekta kostnader (indirekta
kostnader får dock inte överstiga 18%). Tiden för auskultation vid utländsk
klinik gäller ca en månad men kan utformas efter önskemål och kombineras
med andra anslag. Slutrapport efter ett år samt eventuell fortsättningsansökan
lämnas till NBCNS. Medel som kvarstår efter dispositionstidens utgång
återbetalas till NBCNS.
Sista ansökningsdag: 29 maj 2020.
Ansökan skickas elektroniskt till malin.wickstrom@ki.se
Beslut tas i NBCNS-styrgrupp under juni 2020.
För ytterligare information kontakta malin.wickstrom@ki.se eller se
www.nbcns.se.

