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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

 

 

Intresseanmälan: Föreståndare för Forum 
Östergötland – infrastruktur för klinisk forskning 
 

Vi söker en engagerad Föreståndare för Forum Östergötland 

som ska leda och utveckla verksamheten in i framtiden. 

 
Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och translationell forskning vid 

Linköpings universitet och Region Östergötland. Forum Östergötland har som 

uppdrag att ge stöd och rådgivning för att underlätta för forskare och företag att 

genomföra sina studier inom rådande regelverk.  

 

På den kliniska forskningsenheten (KFÖ) inom Forum Östergötland finns sex 

sängplatser. Här finns möjlighet för forskare att hyra undersökningsrum och 

forskningssjuksköterska, för provtagningar och undersökningar samt enklare 

övervakning.  

 

Forum Östergötland är också en del av den regionala noden i sydöstra 

sjukvårdsregionen, Forum Sydost, som i sin tur är en av sex sjukvårdsregionala 

noder i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Inom detta leder Forum 

Östergötland/Forum Sydost en nationell utvecklingssatsning angående 

medicintekniska prövningar och deltar också aktivt i andra nationella satsningar.  

 

Målet med verksamheten vid Forum Östergötland är att fler kliniska studier med 

hög kvalitet ska utföras vid Linköpings universitet, Region Östergötland och hela 

Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Uppdraget 

Föreståndaren för Forum Östergötland ska leda och utveckla verskamheten in i 

framtiden. Du är närmaste chef för personalen inom Forum Östergötland, 

medicinskt ansvarig för KFÖ och enhetschef för dess tre forskningssjuksköterskor 

(som har anställning vid Klinisk farmakologi, Diagnostikcentrum).  

 

Utbildning och erfarenhet 

Vi söker en legitimerad läkare som är kliniskt verksam docent eller professor med 

gedigna erfarenheter och kunskaper inom klinisk forskning, inklusive klinisk 

prövning av läkemedel och/eller medicintekniska produkter.  Uppdraget kräver god 

kännedom om de regelverk som omger klinisk forskning (etikprövning, 

biobankslag, Läkemedelsverkets författningar). Tidigare ledar- och administrativ 

erfarenhet är viktiga kvalifikationer. Erfarenhet av samverkan med Teknisk fakultet 

och av innovationsfrågor är meriterande. 
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Personliga egenskaper 

Vi  söker dig som har ett genuint intresse av att leda människor och skapa 

engagemang kring gemensamma mål.  Som person är du är trygg, stabil och har 

självinsikt samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har förmåga att planera och 

prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och är mål- och resultatorienterad. 

Utvecklingen och uppbyggnaden av framtida infrastruktur för klinisk forskning på 

regional och nationell nivå kräver aktiv medverkan i olika grupperingar och nätverk, 

varför det är viktigt med en god samarbetsförmåga. 

 

Anställning och information 

Uppdraget som föreståndare omfattar 50 % av heltid, med en förordnandetid på tre 
år, med möjlighet till förlängning.  Planerat tillträde är  2019-05-01 eller enligt 
överenskommelse. 

Upplysningar om uppdraget lämnas av: 

Johan D Söderholm, Dekanus, Medicinska fakulteten (tel 013-28 23 11) 

Ylva Böttiger, Verksamhetschef Klinisk farmakologi  (tel 073-985 2556) 

 

Intresseanmälan innehållande CV (max 2 A4-sidor + publikationslista) och 
avsiktsförklaring (max 2 A4-sidor) skickas till dekanus.medfak@liu.se senast 31/3. 
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