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Utlysning – stipendium på grund-/avancerad nivå 
 
Sektionen för klinisk neurovetenskap, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, utlyser 
härmed ett stipendium på grund-/avancerad nivå inom projektet klinisk 
hjärntumörforskning, stipendium A. 
 
Ämne: klinisk hjärntumörforskning, stipendium A 

Bakgrund: Forskargruppen inom klinisk hjärntumörforskning är i tillväxt och det finns många 
stora och mindre kliniskt relaterade projekt som har behov av stöd under sommarmånaderna 
då många annars har ledigt. Vi ser detta som en möjlighet att engagera och utbilda 
läkarkandidater från Sahlgrenska akademin i forskningsvärlden. 
 
Syfte: Ge inblick i klinisk neuro-onkologisk forskning. Stipendiemottagare förväntas fördjupa 
sig i olika löpande projekt. 

Metod: Uppföljning av projekt, datainsamling samt medverka vid inklusion av patienter i 
kliniska studier. Evaluering av radiologiska undersökningar under handledning. 

Arbetsplan/Tidsplan: Upplärning inom de specifika områden stipendiaten skall medverka i 
och sedan utföra under handledning. Medverka vid multidisciplinär tumörrond i 
utbildningssyfte för att rekrytera patienter till olika studier. 

Lärandemål: Vid fullföljd stipendietid skall stipendiaten kunna grundläggande 
forskningsmetodik. Ämnesspecifikt kommer stipendiaten få inblick inom neuro-onkologin 
med huvudvikt på radiologiska evalueringar.  

Period: 2021-06-14 till 2021-08-13 
 
Stipendiebelopp: 1 utbetalning á 24 000 kr. Totalt 24 000 kr för hela stipendieperioden.   
 
Om du önskar mer information, vänligen kontakta handledare Asgeir Jakola, 
jakola.asgeir@gu.se 
 
Ansökan  
Ansökan sker via blanketten “Ansökan om stipendium”. En ansökan till respektive 
stipendium. Ansökan sänds till handledare Asgeir Jakola jakola.asgeir@gu.se  
 
 

Sektionen för klinisk neurovetenskap  
Handläggare: Kirsten Toftered 
Telefon: 031-342 24 38 
E-post: kirsten.toftered@neuro.gu.se 
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Sista datum för ansökan: 2021-05-07 
 
Om du under stipendietiden är registrerad student vid Göteborgs universitet, andra svenska 
universitet eller ett internationellt universitet som Göteborgs universitet har ett samarbetsavtal 
med, bifoga en kopia av ditt registreringsbevis tillsammans med din ansökan. 
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