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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

Närvarande 

Ledamöter Företräder/utses av 

Fredrik Elinder, ordf verksamheten  

Peter Söderkvist verksamheten 

Mikael Benson verksamheten 

Carina Berterö verksamheten 

Toste Länne verksamheten  

Karin Öllinger verksamheten   

Jenny Vegfors forskarstuderande  

Angelika Holm forskarstuderande 

Per Ask verksamheten, suppl ersätter H Henningsson 

Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl  

  

Övriga 

Elisabeth Skargren FUS IMH  p 5-6 

Margaretha Birgerson fakultetssamordnare   p 3-6 

Pia Andersson fakultetskoordinator sekreterare 

 

Ej närvarande 

Helena Hemmingsson verksamheten, ord 

Simon Jönsson forskarstuderande, ord 

Joanna Kvist verksamheten, suppl 

Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj 

Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj   

Annelie Lindström FUS IKE   
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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

  

1 Utseende av justeringsperson 

 Utses Carina Berterö som justeringsperson. 

 

2:1 Fastställande av föredragningslistan 

 Beslutas fastställa utsänd föredragningslista, med följande ändring. Till punkt 9 lägga till 

2 ytterligare delbeslut - Beslut om allmänvetenskapliga kurser (9:1), samt förslag på 

ämnesspecifik forskarutbildningskurs (9:2), examinatorer i forskarutbildningskurser 2013 

(9:3). 

Vid punkt 15 även diskutera Mikael Sigvardssons utskick om sommarforskarskola. 

Som punkt 18 diskutera rutin för nominering till förtjänstmedalj i silver, och som punkt 

19 diskutera hur man kan förkorta FUNs möten. 

 

2:2 Meddelanden 

 Ordföranden informerar:  

- att medicinska fakulteten den 4 december hade ett möte med tekniska fakulteten för att 

diskutera gemensamma frågor 

- att Forum för forskarutbildning (FFF) hade möte den 4 december. FFF är ett bra forum för 

att diskutera med de andra fakulteterna vid Linköpings universitet. 

- att medarbetarundersökningen skickas ut till alla anställda vid universitetet i slutet av 

februari. I den ingår frågor som vänder sig till doktorander, den ersätter den tidigare NDI-

enkäten. 

- att nästa möte med FFF är den 1 februari, då kommer frågorna till doktoranddelen i 

medarbetarundersökningen diskuteras. Peter Söderkvist ersätter ordförande på mötet. 

- att fakultetsstyrelsen och ledningen för universitetssjukhuset skall träffas den 27-28 

februari för att diskutera samverkan och gemensamma strategiska frågor. 

- att det är dekanmöte och nationell forskarutbildningskonferens i Linköping den 14-16 

maj. FUN välkomnas att lyfta frågor som kan vara av intresse att diskutera vid 

konferensen. 

- om siffror från LiU’s årsredovisning, bland annat är antal doktorander vid HU konstant 

under de senaste åren, medan antal professorer vid fakulteten har ökat. 

 

2:3 Anmälningar 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2013/1.2:3 

 

2:4 Beslut på delegation 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2012/164-176, 2013/1-5, 2013/7-10. 
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Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Thommie Karlssons disputation i 

Medicinsk vetenskap den 5 april 2013 kl 09.00 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Dnr: LiU-2013-00122 

Utses som fakultetsopponent professor Roger Karlsson, Stockholms universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Erik Kihlström 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Claes Dahlgren, Göteborgs universitet och professor Marek Los, IKE. 

Till ersättare utses professor Olle Ståhl, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Olle Stendahl, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 25/2 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 
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Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Fredrik Hammarskjölds disputation 

i Infektionsmedicin den 12 april 2013 kl 13.00 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Dnr: LiU-2013-00125 

Utses som fakultetsopponent docent Bengt Gårdlund, KI. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Chris Anderson, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

docent Lars Berggren, Örebro och docent Hans Fredlund, Örebro. Till ersättare 

utses adj professor Hans Rutberg, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Pia Forsberg, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 25/2 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Emma Nilsing Strids disputation i 

Medicinsk vetenskap den 5 april 2013 kl 13.00 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

Dnr: LiU-2013-00123 

Utses som fakultetsopponent docent Birgitta Grahn, Lunds universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Lars Christer Hydén, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Gunvor Gard, Lunds universitet och docent Mats Foldevi, IMH. Till 

ersättare utses professor Preben Bendtsen, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Birgitta Öberg, IMH. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 25/2 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Theresa Holmgrens disputation i 

Medicinsk vetenskap den 12 april 2013 kl 09.00 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

Dnr: LiU-2013-00124 

Utses som fakultetsopponent professor Jon Karlsson, Göteborgs universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Eva Swahn, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Ola Wahlström, IKE och docent Karin Grävare Silbernagel, Samson 

College of Health Professions, USA. Till ersättare utses Anders Kalén, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Birgitta Öberg, IMH. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 25/2 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Fastställande av kursplaner 

7:1- Avancerad ljusmikroskopi och avbildning av levande celler, 3 hp 

(svensk och engelsk version) 

7:2 - Opiaters farmakologi och toxikologi, 5 hp 

7:3 -  Utveckling och validering av metoder inom forensisk  

toxikologi, 5 hp 

7:4 - Laboratory animal science 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Dnr LiU-2013-00133 

Kursplanerna fastställs enligt förslag. 

 

Ändring av antal högskolepoäng i fastställd kursplan 

Föredragande: Peter Söderkvist 
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Dnr LiU-2013-00133 

Det beslutas att ändra antal högskolepoäng för forskarutbildningskursen 

Implementering – teori och praktik i hälso- och sjukvård till 5 hp. 

Per Nilsen utses till examinator för kursen. 

 

Forskarutbildningskurser 2013 

Föredragande: Peter Söderkvist, Pia Andersson  

Dnr LiU-2013-00132 

 

9:1 Beslut angående allmänvetenskapliga kurser, samt examinatorer för dessa kurser 

Beslutas erbjuda följande allmänvetenskapliga forskarutbildningskurser 2013 

(föreslagen budget inom parentes), samt att utse följande examinatorer för dessa 

kurser 2013. 

 

Grundläggande biostatistik, 5 hp, 2ggr/år (315 000 kr) – Mats Fredrikson 

Forskningsmetodik, 5 hp, 2 ggr/år (315 000 kr) – Eva Swahn 

Bioetik och forskningsetik, 3 hp, 2 ggr/år (189 000 kr) – Stellan Welin 

Vetenskaplig kommunikation och informationssökning, 3 hp, 2 ggr/år (189 000 

kr)  – Återkommer med besked om examinator för kursen. 

Epidemiologi, 5 hp, 1 g/år (157 500 kr) – Gun Wingren 

Försöksdjurskurs, 5 hp, 1g/år (157 500 kr) – Siv Nilsson 

Multivariat statistik 5 hp, 1 g/år (157 500 kr) – Mats Fredrikson 

Planning and Design of Clinical Research Studies, 3 hp, 1 g/år (94 500 kr) – Eva 

Swahn 

Good Clinical Practice, 3 hp, 1 g/år (94 500 kr) – Eva Swahn 

Good Laboratory Practice, 2 hp, 1 g/år (63 000 kr) – Per Hultman 

 

Medlen betalas ut efter fastställd kursplan, genomförd kurs, inlämnad 

kursutvärdering och deltagarförteckning inkommit till sekreteraren. 

Minimiantalet studenter är 12 för att kurs ska genomföras med fastställd 

ersättning. Vid mindre antal deltagare ska FUN kontaktas innan kursen startar 

(enligt tidigare beslut FUN 2008-10-06, p 12). 

 

9:2 Förslag på ämnesspecifik forskarutbildningskurs 

Beslutas att erbjuda forskarutbildningskursen Economic Evaluation of Health 

Care Programs, som en ämnesspecifik kurs 2013, 5 hp (157 500 kr).  

Jenny Alwin utses till examinator för kursen. 

 

9:3 Examinatorer för ämnesspecifika forskarutbildningskurser 2013 

Beslutas att utse följande examinatorer till de ämnesspecifika forskarutbildnings- 

kurserna 2013. 

 

Forskarutbildningskurser som även ges som masterskurser 

Advanced Immunology – Maria Jenmalm 

Bioinformatics – Peter Söderkvist 

Infection Biology – Maria Lerm 

Neurobiology – Simin Mohseni 

Forskarutbildningskurser 

Basic Qualitative Methodology, 5 hp – Carina Berterö 

Microarray analys och genomsekvensering, 3 hp – Peter Söderkvist 

Basic and Advanced Light Microscopy and Live Cell Imaging, 3 hp – Kajsa 

Holmgren Peterson 

http://www.hu.liu.se/forskning/fun/forskarutbildningskurser/bioinformatics?l=sv
http://www.hu.liu.se/forskning/fun/forskarutbildningskurser/neurobiology?l=sv
http://www.hu.liu.se/forskning/fun/forskarutbildningskurser/basicqualitativ?l=sv
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Medicinsk pedagogik, 5 hp – Madeleine Dahlbrandt Ahlgren 

 

Beslut om examinator för de kurser som återstår, tas på kommande möte. 

 

Laboratory Animal Science –uppföljning från förra mötet 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Siv Nilsson önskade i en skrivelse till FUN att nämnden diskuterar bland annat 

hur ersättningen för webbkursen ska hanteras. Peter kontaktar Siv, och frågan tas 

upp på nästa möte. 

 

Forskarutbildningskurser – inför mötet med kursansvariga 

Föredragande: Fredrik Elinder, Peter Söderkvist 

Diskussion inför mötet med kursansvariga tisdagen den 29 januari. På nästa 

möte kommer det att informeras vad som sades. 

 

Anhållan om prövning angående opponent vid disputation 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Dnr IKE-2010-00550 

Enligt regler för utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitets 

medicinska fakultet, ska ej opponenten ha deltagit vid doktorandens 

halvtidsseminarium. 

Efter diskussion konstateras att inte något beslut kan fattas i ärendet. FUN 

kommer att fortsätt diskutera frågan, samt ta reda på hur andra lärosäten har 

beslutat. 

För att förhindra missförstånd angående denna fråga, kommer information att 

läggas ut på FUNs webb, samt blanketter förtydligas.  

 

Angående byte av ämnestillhörighet i forskarutbildningen 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Dnr IMK-145/07-54 

FUN beslutar om byte av ämnestillhörighet för Åse Östholm Balkhed. Åse ska 

bli registrerad i forskarutbildningsämnet Infektionsmedicin. 

 

Delegation till ordförande/vice ordförande  

- Beslut om forskarutbildningskurs annat lärosäte 

Dnr LiU-2012-01954 

- Beslut om vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium 

Dnr LiU-2012-01955 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Delegeras till ordförande/vice ordförande att fatta beslut om ansökan för 

forskarutbildningskurs vid annat lärosäte 2013, samt om ansökan för vistelse 

hos annan forskargrupp/laboratorium 2013. 

 

Diskussion om forskningsamanuenstjänst för läkarstudenter 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Förslaget att införa forskningsamanuenstjänster presenteras. Syftet är att 

möjliggöra för läkarstudenter att forska under utbildningstiden. FUN ställer sig 

positiv till idén, men de praktiska detaljerna ska diskuteras ytterligare. 

 

Sommarforskarskola/sommarforskarstipendium. Stipendiesituationen inom 

universiteten i Sverige ställer till problem, det är enklare förfarande om det är 

ALF-medel eller medel från externa fonder som går till stipendium. Ordförande 
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och Mikael Sigvardsson undersöker finansiering till nästa möte. 

 

Bokslut 2012 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Information om bokslut 2012.  

 

Rektors delegationssordning – forskarutbildning 

Föredragande: Pia Andersson  

Rektors delegationsordning syftar till att bestämma hur beslut ska fattas inom 

universitetet. FSM tog den 29 november beslut om fakultetens 

delegationsordningar. FUN fattar beslut enligt bilaga 1. Det återstår för FUN att 

definiera bland annat punkt 1.2. Sekreteraren förbereder underlag till nästa möte. 

 

Rutin för nominering till förtjänstmedalj i silver 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Diskussion angående rutin för nominering till förtjänstmedalj i silver. Det 

beslutas att information ska gå ut till det fasta betygskollegiet, att de får i 

uppdrag att nominera doktorand som ska få förtjänstmedalj. Nominering 

inlämnas till FUNs sekreterare, och kan ske löpande under året. 

 

Vad kan göras för att förkorta/effektivisera FUNs möten? 

Föredragande: Mikael Benson, Fredrik Elinder  

Vid diskussion föreslogs att dokument som skickas ut till nämnden förbereds 

med förklarande text så att ärendet är förberett till mötet.  

Det förutsätts att dokument som skickas ut med kallelsen läses av ledamöterna, 

så att ärendet inte behöver föredras på mötet. Det gäller till exempel 

disputationsärendena. FUN-ledamöterna förbereder frågor till FUS om något är 

oklart. 

Ordförande ställer sig positiv till att arbeta i mindre grupper, vi återkommer till 

det vid ett senare möte. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Pia Andersson Fredrik Elinder Carina Berterö  


