
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lund Univers i ty Medica l  Laser  Centre  
  

Protokoll 
 

för Styrelsemöte, Lunds Universitets Medicinska Lasercentrum 
Tisdagen den 20 februari, 2007 

Avdelningen för Atomfysik, Lunds Tekniska Högskola, Lund 
 
Närvarande:  
Jesper N. Andersen 
Stefan Andersson-Engels 
Niels Bendsoe 
Per-Olof Larsson 
Katarina Svanberg 
Sune Svanberg 
 
§1 Stefan Andersson-Engels förklarade mötet öppnat.  
 
§2  Utsänd dagordning fastställdes. Till övriga frågor anmäldes följande 

ärenden, nämligen 1) kommittée för seminarier, 2) årsberättelse för 
centret och 3) sommarskolan Biophotonics, Ven, Juni 2007.  

 
§3  Katarina Svanberg valdes till mötessekreterare.  
 
§4 Hälsningar från icke-närvarande ledamöter framfördes. 
 
§5  Diskussion av aktuella ansökningar skedde. Stefan Andersson-Engels 

redogjorde kortfattat för pågående EU-projekt (BRIGHTER, Nano-
UB och Molecular Imaging), där centret finns involverat. Redogörelse 
skedde för Centrets möjliga engagemang avseende nya EU-
utlysningar inom det 7:de ramprogrammet. Relativt stor aktivitet råder 
med kontakter mellan flera europeiska grupper inom angränsande fält- 
och intresseområden.  

 
 Sune Svanberg redogjorde för initiativet att utforma en ny 

Linnéansökan. En föransökan har insänts till LTH, där den också 
passerat vidare centralt till Lunds Universitets rektorsämbete. Denna 
ansökan kan ses som en uppföljning av tidigare insänd ansökan till 
Strategiska Forskningsstiftelsen, där Lunds Lasercentrum fick  
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 placering som projekt nummer 19, där tilldelning skedde till och med 

projekt nummer 18. Senare bortföll projekt nummer 18, men Lunds 
Lasercentrum flyttades inte upp på tilldelningsbar plats. Den nya 
Linnéansökan kommer således, liksom relaterad ansökan till SSF, att 
ligga i gränssnittet mellan medicin- och miljötillämpningar, nu med 
Stefan Andersson-Engels som koordinator.  

 
 Biomedical Engineering ansökningar från en ansökningsomgång, i 

vilken VR, SSF och Vinnova gjort en gemensam utlysning har fått sin 
slutliga utvärdering. Totalt inkom drygt 100 projektansökningar, varav 
5 tilldelades medel med en totalbudget på 76 miljoner SEK på 4 år. I 
ett av de framgångsrika projekten finns Lunds Medicinska 
Lasercentrum med som medsökande och en mindre tilldelning avsätts 
till Lund. Projektet avser neurokirurgisk applikation med flera optiska 
och spektroskopiska tekniker. Karin Wårdell från Linköpings 
Universitet är koordinator för detta projekt och första konsortiemötet 
är planerat till maj 2007. Detta nya projekt bygger delvis på ett långt 
tidigare etablerat samarbete mellan Lund och Linköping.  

 
§6 Ett nytt kontrakt har signerats mellan Lunds Medicinska Lasercentrum 

och läkemedelsföretaget Astra Zeneca, Mölndal avseende en 
forskarassistenttjänst. Förslag har även väckts att inlemma Jonas 
Johansson från Astra Zeneca som adjungerad professor vid 
Fysik/Centret.  

 
§7 Två doktorandtjänster har varit utlysta inom ämnesområdet fysik med 

inriktning mot medicinsk laserfysik. Nio ansökningar mottogs. En av 
tjänsterna kommer att tillsättas med start medio mars 2007. Avseende 
utlyst ”post doc” tjänst har den starkaste kandidaten tackat nej och den 
som står näst i tur har ytterligere tid för svar.  

 
§8 En redogörelse gjordes för presumtiva seminarie/föredragshållare 

inom Centret. Dessa är Karin Wårdell och Irene Georgakoudi (Tufts 
University) för seminarium den 10 maj 2007. Vidare föreslogs Stanley 
Brown (Leeds University) för seminarium den 11 september (datum 
preliminärt). För seminarium den 18 oktober anfördes som förslag den 
opponent, som kommer att utses för planerad disputation för Linda 
Persson. Ytterligar förslag gjordes att ge ett seminarium inom området 
hudsjukdomar och metoder att icke-invasivt kartlägga humana 
hudförändringar. Som föredragshållare till detta seminarium föreslogs 
Qian Peng (Radiumhospitalet, Oslo) och Jeff Bamber (London). 
Preliminärt datum för detta seminarium föreslogs till 5 december och 
att då förläggas på Hudkliniken. Dessutom borde en möjlighet finnas 
att få ett seminarium av ytterligare en fakultetsopponent i samband 
med Ann Johanssons disputation. För våren (maj månad) finns ett 
ytterligare seminarium preliminärt planerat, nämligen i samband med 
besök av Lars Svaasand (Trondheims Universitet).  
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§9 Övriga punkter avseende årsberättelse, hemsida och sommarskola togs 

upp.  
 Årsberättelse. Det beslutades att inge en berättelse inkluderande den 

aktivitet som skett inom Centret. Detta inkluderar seminarier, möten, 
ansökningar och publikationslista.  

 Hemsida. Stefan Andersson-Engels redogjorde för det datorprogram 
som använts för upprättande av nu aktuell hemsida, varvid framkom 
att det föreligger svårigheter att utvidga och förändra hemsidan med 
detta program. Det förslogs att skapa en helt ny hemsida. Diskussion 
fördes om Minna Ramkull kunde arvoderas för att deltaga i detta 
arbete.  

 Sommarskola. Stefan Andersson-Engels redogjorde för 
planläggningen av den sommarskola, som kommer att hållas i 
gemensam regi mellan Lund och Risö National Laboratory (Peter 
Andersen). Ansökningstiden för deltagande går ut den 2 april och 
förhoppningen är att deltagarantalet blir fulltaligt. Minna Ramkull 
avses att bisträcka i planeringen av denna skola.  

 
§10 Mötet avslutades av Stefan Andersson-Engels.  
 
Lund den 21 februari 2007 
 
 
 
Katarina Svanberg 
Föreståndare 

Justeras 
 
Stefan Andersson-Engels 
Styrelseordförande 


