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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 

Helena Hemmingsson verksamheten 

Karin Öllinger verksamheten   

Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl  ersätter Länne 

Angelika Holm forskarstuderande, p 7-10 

Simon Jönsson forskarstuderande 

Jenny Vegfors forskarstuderande  

Per Ask verksamheten, suppl 

Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj, p 3-10 

   

  

Övriga 

Susanne B Karlsson informatör, p 7 

Pia Andersson fakultetskoordinator, sekreterare 

 

Ej närvarande 

Toste Länne verksamheten  

Joanna Kvist verksamheten, suppl 

Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj   
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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

 

1 Utseende av justeringsperson 

 Utses Simon Jönsson som justeringsperson. 

 

2:1 Fastställande av föredragningslistan 

 Beslutas att fastställa föreslagen föredragningslista, med förändringen att punkt 7 behandlas efter 

punkt 9. 

 

2:2 Meddelanden 

 Ordföranden informerar:  

- att det kommer att hållas ett nytt möte angående Astra Zenecas toxikologilabb i Södertälje, 

nästa vecka. 

Sekreteraren informerar:  

- om deltagande på forskarutbildningskonferens i Stockholm den 9-10 april.  

Jenny Vegfors informerar:  

- att Domfil utsett en person som kan vara suppleant i FUN, men som dock ännu inte är 

formellt utsedd av FSM. 

2:3 Anmälningar 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2013/3.2:3 

 

2:4 Beslut på delegation 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2013/19-43. 
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Beslutsärenden 

 

Fastställande av kursplaner 

1. GCP, 5 hp 

2. Translationell cancerforskning, 5 hp 

3. Studiedesign vid gastrointestinal forskning baserad på storskaliga tekniker, 1,5 hp 

4. Vetenskaplig text, 5 hp  

Föredragande: Peter Söderkvist 

Dnr LiU-2013-00133 

Beslutas att fastställa kursplanen Vetenskaplig text/the Art and Science of 

Scientific Writing enligt förslag, under förutsättning att kursplanen utökas med 

”kunskap och förståelse” under ”lärandemål”. Peter Söderkvist återkopplar till 

kursplaneförfattaren. 

Studiedesign vid gastrointestinal forskning baserad på storskaliga tekniker 

fastställs enligt förslag. Övriga kursplaner har inte inkommit. 

 

Utse examinator för ämnesspecifik kurs – tillägg till beslut 2013-01-28 

Föredragande: Pia Andersson 

Dnr LiU-2013-00132 

Per Nilsen utses till examinator för den ämnesspecifika forskarutbildningskursen 

Vetenskaplig text /the Art and Science of Scientific Writing. 

 

Förfrågan om att ge kursen Biosäkerhet, 1,5 hp, 2013 

Föredragande: Pia Andersson  

Dnr LiU-2013-00132 

Beslutas att FUN ska finansiera forskarutbildningskursen Biosäkerhet, 1,5 hp 

(47.250 kr) 2013. 
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Förfrågan från Domfil angående bidrag till HURS 2013 

Föredragande: Pia Andersson 

Dnr LiU-2013-00663 

Domfil har lämnat in en förfrågan till FUN angående bidrag på 30.000 kronor till 

HURS  ”HälsoUniversitetet Research symposium” 2013. Förfrågan inkom till FUN 

den 14 mars, och arrangemanget hölls den 22 mars. Förfrågan kunde tidigast 

diskuteras i FUN vid nämndens sammanträde den 8 april. 

FUN har tidigare år bidragit med 10.000 kronor till arrangemanget. Ökningen med 

20.000 kronor motiveras bl.a. med att de ska bjuda in och anlita en välkänd talare 

som dragplåster till evenemanget – anges inte vem som avses, eller budget för 

detta. 

Efter diskussion i nämnden beslutas att FUN bidrar med totalt 10.000 kronor till 

HURS. Domfil uppmuntras att nästa gång lämna in sin förfrågan i god tid, samt 

bifoga budget. 

 

Informationsärenden 

 

POP-dagarna 22-24 oktober 2013  

Föredragande: Susanne B Karlsson, informatör HU 

Susanne informerar om POP-dagarna, dvs den populärvetenskapliga veckan som 

arrangeras för gymnasiestudenter varje höst då bl.a. lärare presenterar sin forskning 

på ett lättillgängligt sätt. Hon vill gärna få förslag på forskare som kan medverka. 

Förslagen mailas till henne, susanne.b.karlsson@liu.se.  

 

Diskussionsärenden 

 

Tidsgränser: angående regeln att delarbete som ska ingå i avhandling inte får vara publicerat mer än 

fem år före antagning till forskarutbildning  

Föredragande: Fredrik Elinder 

Efter diskussion konstateras att FSM kan bevilja undantag, men att detta ska göras 

restriktivt. 

 

Kvalitetskriterier för en doktorsavhandling  

Föredragande: Fredrik Elinder 

Till nästa möte skriver ordförande ett förslag på kvalitetskriterier för en 

doktorsavhandling. Förslaget skickas ut till nämnden för synpunkter innan mötet. 

 

Forskningsamanuensprogram 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Ordförande presenterar förslag på att införa forskningsamanuensprogram som 

vänder sig till läkarstudenter. Mikael Sigvardsson skriver tillsammans med 

ordförande ett förslag till nästa möte. Jenny arbetar sedan med ett förslag som 

gäller övriga utbildningar, baserat på förslaget för läkarstudenter. Förslaget 

diskuteras i FUN. 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Pia Andersson Fredrik Elinder Simon Jönsson  
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