
Utlysning av stipendium för läkare/vårdpersonal för att besöka en 
”Pigmented lesion clinic” utomlands för att inhämta kunskaper och 
erfarenheter som kan komma till nytta i den svenska vården. 
 
Syfte med utlysningen: 
I syfte att öka kunskapen om hur patienter med misstänkta hudförändringar och 
malignt melanom handläggs och behandlas utomlands vid s.k. ”Pigmented lesion 
clinics” utlyser Melanomföreningen ett stipendium till resa och uppehälle för 
hospitering i maximalt två veckor. 
 
Behöriga att söka: 
Läkare och vårdpersonal som är kliniskt verksamma (minst 50%) vid kliniker där 
patienter med misstänkta hudförändringar handläggs och/eller malignt melanom 
behandlas.  
 
Ansökan ska innehålla: 
1) Ansökan med uppgift om namn, personnummer, hemadress, mobiltelefonnummer, 

arbetsplats och klinik, yrke/tjänstetitel, samt klinisk tjänstgöringsgrad (i %). 
Ansökan ska skrivas under av sökanden, angivande datum och ort. 

2) Inbjudningsbrev eller motsvarande från mottagande ”Pigmented lesion clinic”.  
3) En kort beskrivning av mottagande klinik (max 1 A4, Times New Roman 12 

punkter). 
4) Egen motivering till varför vederbörande är intresserad av att hospitera, samt vad 

hon eller han förväntar sig att få ut av hospiteringen. Dessutom ska en plan ingå 
som beskriver hur man tänker sprida de inhämtade kunskaperna på kliniken (max 1 
A4, Times New Roman 12 punkter).  

5) Ett intyg från chef som är behörig att bevilja ledighet att sådan kommer att erhållas 
under hospiteringen, helst med bibehållen lön. 

6) Budget, inklusive offert gällande resekostnad och boende från resebyrå eller 
motsvarande. 

 
 
Inlämning av ansökan: 
Ansökan skickas elektroniskt till Melanomföreningen info@melanomforeningen.se. 
 
Ansökningstiden är löpande.  
 
Handläggning av ansökan: 
Ansökan bedöms av medlemmar av melanomföreningen, samt av två experter inom 
det kliniska melanomområdet. Svar kommer att ges den sökande inom sex veckor 
efter att ansökan har inkommit. Hospiteringen får inte påbörjas innan ansökan 
behandlats. 
 
Efter avslutad hospitering förväntas stipendiaten sprida kunskaperna till sina kollegor 
och även informera om resan för Melanomföreningens medlemmar i form av en 
kortare reseberättelse som läggs på hemsidan och genom att hålla en föreläsning.  


