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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

Närvarande 

Ledamöter Företräder/utses av 

Fredrik Elinder, ordf verksamheten  

Peter Söderkvist verksamheten 

Carina Berterö verksamheten 

Maria Friedrichsen verksamheten 

Karin Öllinger verksamheten   p 9-14  

Angelika Holm forskarstuderande 

Joanna Kvist verksamheten  ersätter M Benson 

  

Övriga 

Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj  p 6-14 

Gunilla Liedberg FUS ISV  p 3 

Annelie Lindström FUS IKE  p 4 

Elisabeth Skargren FUS IMH  p 5-8 

Pia Andersson fakultetskoordinator sekreterare 

Margaretha Birgerson fakultetssamordnare   p 3-8 

 

Ej närvarande 

Mikael Benson verksamheten 

Toste Länne verksamheten  

Jenny Vegfors forskarstuderande  

Simon Jönsson forskarstuderande 

Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl  

Per Ask verksamheten, suppl 

Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj 

  



Sammanträdesdatum 2012-12-03 
PROTOKOLL 

FSM-FUNP 2012/9 
2(5) 

 

Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

      

 

 

1 

Maria Friedrichsen avtackas för sin insats som ledamot i nämnden. 

 

Utseende av justeringsperson 

 Utses Angelika Holm som justeringsperson. 

 

2:1 Fastställande av föredragningslistan 

 Beslutas fastställa utsänd föredragningslista.  

 

2:2 Meddelanden 

 Ordföranden informerar:  

- om mötet In Futurum, Göteborg, den 8-9 november, en nationell konferens med 

representanter från universitetssjukhusens ledningsgrupper, landsting och medicinska 

fakulteter. Det var intressanta diskussioner bl.a. om forskningspropositionen, vad görs för 

unga forskare m.m. 

- om läkarstämman i Älvsjö den 30/11, då ordförande höll ett föredrag om ”Att forska som 

ung läkare – möjligheter, utmaningar och begränsningar” och bl.a. presenterade 

programmet Från student till docent. 

2:3 Anmälningar 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2012/9.2:3 

 

2:4 Beslut på delegation 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2012/152-163. 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Marie Teders licentiatseminarium i 

Medicinsk vetenskap den 21 februari 2013 kl 14.00 

Föredragande: Gunilla Liedberg 

Dnr: LiU-2012-01990 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Carina Berterö, IMH 

(ordförande och värd vid disputationen), professor Karin Enskär, Högskolan i 

Jönköping, och professor Karin Kjellgren, IMH.  

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Hamideh Addelyan Rasis 

disputation i Socialmedicin och folkhälsovetenskap den 22 februari 2013 kl 09.00 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

Dnr: LiU-2012-01991 

Utses som fakultetsopponent professor Lennart Nygren, Umeå universitetet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Carina Berterö, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

Elisabeth Cedersund, ISV och docent Fredrik Spak, Göteborgs universitet. Till 

ersättare utses docent Katarina Swahnberg, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Preben Bendtsen, IMH. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 7/1 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Amanda Nordigårdens disputation i 

Medicinsk cellbiologi den 26 februari 2013 kl 13.15 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2012-01992 

Utses som fakultetsopponent professor Bengt Hallberg, Umeå universitet. 
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Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Erik Kihlström 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Olle Stål, IKE och professor Eva Hellström-LIndberg, KI. Till 

ersättare utses professor emeritus Curt Peterson, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Jan-Ingvar Jönsson. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 7/1 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Laura Enflos disputation i 

Medicinsk vetenskap den 8 mars 2013 kl 09.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2012-01993 

Utses som fakultetsopponent professor Marc de Bodt, Antwerp University 

Hospital. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emeritus Sven Hammarström 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Paavo Alku, Aalto University och professor Nathalie Henrich, 

Domaine Universitaire, France. Till ersättare utses docent Elina Mäki-Torkko, 

IKE 

Till värd vid disputationen utses professor Anita McAllister. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 7/1 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Jahan Abtahis disputation i Ortopedi 

den 22 mars 2013 kl 09.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2012-01994 

Utses som fakultetsopponent professor Lars Rasmusson, Göteborgs universitet.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Christer Tagesson 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Tomas Albrektsson, Göteborgs universitet och docent Johan Thorfinn, 

IKE. Till ersättare utses docent Olof Risto, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Per Aspenberg. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 7/1 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Georg Janckes disputation i Kirurgi 

den 22 mars 2013 kl 13.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2012-01995 

Utses som fakultetsopponent docent Jan Adolfsson, KI. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Xiao-Feng Sun, IKE  

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

docent Ola Bratt, Lunds universitet och professor Oliver Gimm, IKE. Till 

ersättare utses docent Thomas Gasslander, IKE. 

Till värd vid disputationen utses docent Staffan Jahnson, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 7/1 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Fastställande av kursplaner 

- Implementering – forskning och tillämpning, 5 hp 

- Farmakologisk vetenskapsmetodik, 6 hp 
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- Multidisciplinär cancerforskning, 5 hp 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Dnr LiU-2011-01479 

Diskussion angående nivå på forskarutbildningskurser. Hur ska kravet på nivå 

formuleras vad gäller forskarutbildningskurser av allmän karaktär? Peter 

diskuterar med kursplaneförfattarna. Kursplanerna fastställs ej. 

 

Beslut utlysningar 2013 

- Bidrag till forskarstuderande vid HU för deltagande i forskar- utbildningskurs vid annat 

lärosäte 2013, dnr LiU-2012-01954 

- Bidrag till forskarstuderande vid HU för vistels hos annan forskargrupp/laboratorium 

under 2013, dnr LiU-2012-01955 

Föredragande: Pia Andersson 

- Beslutas att fastställa kungörelse för deltagande i forskarutbildningskurs vid 

annat lärosäte enligt förslag. 

- Beslutas att lägga till kategorierna ”anställning som postdok och teknisk 

personal (t.ex. BMA)” som möjliga sökande för bidrag för vistelse hos annan 

forskargrupp/laboratorium. Det delegeras till ordförande och vice ordförande att 

besluta om reviderad formulering i kungörelsen. 

 

Diskussion angående Laboratory Animal Science 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Siv Nilsson önskade i en skrivelse till FUN att nämnden diskuterar hur ofta 

ersättningen för webbkursen ska delas ut, samt att ersättningen för kursen ska 

ligga kvar på samma nivå som tidigare. 

Diskussion angående hur tidskrävande de olika modulerna är. Innan beslut fattas 

önskas klargörande angående kraven för de olika modulerna. Peter kontaktar 

Siv, och frågan tas upp på nästa möte. 

 

Beslut – Ämnesspecifika forskarutbildningskurser 2013 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Beslutas erbjuda följande ämnesspcifika forskarutbildningskurser 2013 

(föreslagen budget inom parentes). 

 

Scientific Writing, 5 hp (157.500 kr), Ny kurs 

Cytokines and chemokines in inflammation, 3 hp (94.500 kr) 

Basic Qualitative Methodology, 5 hp (157.500 kr) 

Microarray analys och genomsekvensering, 3 hp (94.500 kr), Ny kurs 

Basic and Advanced Light Microscopy and Live Cell Imaging, 3 hp (94.500 kr) 

Medicinsk pedagogik, 5 hp (157.500 kr), Ny kurs 

Proteomics and Masspectrometry, 5 hp (157.500 kr) 

Flow Cytometry and Cell Sorting, 3 hp (94.500 kr) 

 

Masterkurser som även ges som forskarutbildningskurser 

Advanced Immunology (m), 5 hp (78.750 kr) 

Bioinformatics (m), 4,5 hp (70.875 kr) 

Infection Biology (m), 5 hp (78.750 kr) 

Neurobiology (m), 5 hp (78.750 kr) 

 

Medlen betalas ut efter fastställd kursplan, genomförd kurs, inlämnad kursutvärdering och 

deltagarförteckning inkommit till sekreteraren. Minimiantalet studenter är 10 för att kurs ska 

genomföras med fastställd ersättning. Vid mindre antal deltagare ska FUN kontaktas innan kursen 
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startar (enligt tidigare beslut FUN 2008-10-06, p 12). 

 

Beslutas att masterkurser (m) som även ges som forskarutbildningskurser erhåller halva 

ersättningsbeloppet, pga att enbart examinationsmomentet är separat, övriga moment samkörs 

med masterkursen. 

 

Beslut om examinator för dessa kurser, kommer att fattas på FUN’s sammanträde i januari 2013. 

 

Budget FUN 2013 

Dnr LiU-2012-00929 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Fakultetsstyrelsen fastställde budget för Hälsouniversitetet på sitt sammanträde 

2012-10-25. FUN tilldelades 3.600 tkr i anslagsbudget för 2013 (jfr 3.570 tkr för 

2012). FUN fastställer därmed sin budget för 2013 enligt följande. 

 

8005000001  Forskarutbildningskurser  2.443.000 kr 

8005000002  Projektsatsningar  800.000 kr 

8005000003  Forskarutb.kurs annan ort  200.000 kr 

8005000004  Vistelse annan forskargrp  200.000 kr    

 

Utvärdering forskarutbildningskurser 

Föredragande: Ordinarie ledamöter FUN 

Utvärderingarna presenteras. De flesta av de allmänvetenskapliga kurserna är 

tänkta att läsas i början av forskarutbildningen. Om doktoranden läser en kurs 

senare under utbildningen framkommer ofta kritik att kursen håller för låg nivå. 

Ett förslag är att handledare och FUS, samt att man på FUNs och institutionernas 

webbsidor, ska poängtera att kurserna ska läsas i början av utbildningen. 

Det framkommer också att flera kurser har liknande moment, t.ex. etikavsnitt 

eller statistikavsnitt, och att dessa är på samma nivå.  

Ordförande föreslår att till början av nästa termin, samla kursansvariga för en 

diskussion bl.a. om hur samma moment i olika kurser kan bygga på varandra för 

att få en progression. Datum tas fram av ordförande och sekreterare, och 

inbjudan skickas ut till kursansvariga. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Pia Andersson Fredrik Elinder Angelika Holm  


