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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

Närvarande 

Ledamöter Företräder/utses av 

Peter Söderkvist, vice ordf verksamheten 

Carina Berterö verksamheten 

Helena Hemmingsson verksamheten  

Joanna Kvist verksamheten, suppl  ersätter Länne 

Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl   ersätter Benson  

Jenny Vegfors forskarstuderande  

Simon Jönsson forskarstuderande 

Angelika Holm forskarstuderande 

Elin Karlsson forskarstuderande, suppl   

   

  

Övriga 

Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj  p 10-14  

Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj, p 1-12 

Annelie Lindström FUS IKE  p 3-5 

Elisabeth Skargren FUS IMH  p 6, 10 

Pia Brink fakultetskoordinator sekreterare  

 

Ej närvarande 

Fredrik Elinder, ordf verksamheten, ord 

Mikael Benson verksamheten, ord 

Toste Länne verksamheten, ord 

Karin Öllinger verksamheten, ord 

Per Ask verksamheten, suppl  
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  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

      

1 Utseende av justeringsperson 

 Utses Elin Karlsson som justeringsperson. 

 

2:1 Fastställande av föredragningslistan 

 Beslutas att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägget,  

 

Punkt 14, Diskussion angående forskningsamanuensprogram för masterstudenter 
Föredragande: Jenny Vegfors 

 

2:2 Meddelanden 

 Vice ordföranden informerar:  

- 14-16 maj: Dekanmötet och Nationella forskarutbildningskonferensen genomfördes i 

Linköping. Bland annat beslutades det att de medicinska fakulteterna skall ha en gemensam 

portal för forskarutbildningskurser. LiU ansvarar för att denna portal blir till. 
- 28 maj: Möte med ansvariga för de allmänvetenskapliga forskarutbildningskurserna. 

Schema lades för både VT och HT 2014 för att möjliggöra att gå så många kurser som 

möjligt under första året. 

- 10 juni: Ordförande i Göteborg på möte med AstraZeneca för att diskutera hur de 

medicinska fakulteterna kan samarbeta med AZ. 

 

2:3 Anmälningar 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2013/2.2:3 

 

2:4 Beslut på delegation 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2013/66-79. 
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Beslutsärenden 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Martin Ulanders disputation i Klinisk 

neurofysiologi den 4 oktober 2013 kl 09.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01013 

Utses som fakultetsopponent docent Göran Kecklund, Stockholms universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Christer Tagesson, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Anne-Marie Landtblom, IKE och docent Jan-Erik Broman, Uppsala 

universitet. Till ersättare utses docent Leif Hergils, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Eva Svanborg, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 19/8 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Gunilla Jarkman Björns disputation i 

Pediatrik den 4 oktober 2013 kl 13.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01014 

Utses som fakultetsopponent professor Cécile Rousseau, Université McGill, 

Montréal, Canada. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Karl-Eric Magnusson, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet och professor Preben Bendtsen, 

IMH. Till ersättare utses docent Lennart J Nilsson, IKE. 
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Till värd vid disputationen utses professor Carl Göran Svedin, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 19/8 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Annika Samuelssons disputation i 

Klinisk mikrobiologi den 11 oktober 2013 kl 13.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01015 

Utses som fakultetsopponent professor Bo Söderquist, Örebro universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Olle Stendahl, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), docent 

Christina Åhrén, Göteborgs universitet och docent Hans Fredlund, Örebro 

universitet. Till ersättare utses professor Peter Söderkvist, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Erik Kihlström, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 19/8 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Karin Skoglunds disputation i 

Medicinsk vetenskap den 25 oktober 2013 kl 09.00 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

Dnr: LiU-2013-01016 

Utses som fakultetsopponent docent Jörg Cammenga, Lunds universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Ulla Edell Gustafsson, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), docent 

Sören Lehmann, KI och professor Maria Sunnerhagen, IFM. Till ersättare utses 

docent Karin Roberg, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Staffan Hägg, IMH. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 19/8 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Forskningsamanuensprogram – beslut 

Föredragande: Jenny Vegfors 

Dnr: LiU-2013-00888 

Beslutas att anta följande studenter till forskningsamanuensprogrammet med start 

höstterminen 2013: 

Andreas Löfberg – handledare David Engblom, IKE 

Fathima Håkansson – handledare Johan Dabrosin Söderholm, IKE 

Maria Bromley Milton – handledare Björn Gerdle, IMH 

 

Magdalena Josefsson antas under förutsättning att en huvudhandledare utses för 

hela amanuensperioden, för att både forskningsstöd och finansiering ska kunna 

garanteras tills kursen slutförts. För studenter i programmet bör det finnas en 

långsiktig tanke om handledning och finansiering för en potentiell efterföljande 

forskarutbildning. Huvudhandledaren ska därmed även kunna vara potentiell 

handledare under den kommande  forskarutbildningen.  

Föreslagen person kontaktas och ombeds inkomma med intygande.  
 

Fastställande av kursplaner 

- Gastrointestinalkanalens fysiologi, 1,5 hp 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Dnr LiU-2013-0133 

Kursplanen fastställs under förutsättning att revideringar enligt förslag utförs. 
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Ändring av kurser 

Föredragande: Pia Brink 

Dnr LiU-2013-00133 

Förslaget till mötet var att ändra en ämnesspecifik kurs till allmänvetenskaplig 

(Vetenskaplig text), samt att ändra en kurs från valbar till obligatorisk 

(Grundläggande biostatistik). Diskussion angående poängkravet för olika delar, 

t.ex för obligatoriska och valbara allmänvetenskapliga kurser mm. Sekreteraren 

undersöker hur poängkrav för olika delar ska ändras. 

Diskussion om portfolio-system. Mikael Sigvardsson skickar information.  

Punkten tas upp på höstens första möte. 

 

Informationsärenden 

 

Forskarutbildningskonferens Prag 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

Elisabeth informerar om deltagande vid Orpheus forskarutbildningskonferens i 

Prag. Orpheus har publicerat ett förslag på internationella standards vad gäller 

forskarutbildning i Europa: Standards for PhD Education in Biomedicine and 

Health Sciences in Europe. För mer information: www.orpheus-med.org.  

 

Diskussionsärenden 

 

Angående indragning av balanserad kapitalförändring hos institutionerna – redovisning av inkomna 

förslag 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Förslag har inkommit att medel kan användas till tjänster till yngre forskare, 

liknande LiU fellows. Diskussion angående bl.a. en satsning på infrastruktur inom 

forskning. Andra förslag är ett rörelsevetenskapligt labb, hjälp med biostatistik, ett 

pedagogiskt språng för forskarutbildningen, samt stärka Core Facility för 

preklinisk verksamhet.  

Peter återkommer med uppföljning samt fortsatt diskussion vid höstens första 

möte. 

 

Studievägledning för forskarstuderande 

Föredragande: Kerstin Hawkins 

Kerstin är intresserad av att höra om det finns intresse för studievägledning för 

forskarstuderande, och vad det skulle kunna innebära. Nämnden tycker att det är 

angeläget för forskarstuderande att ha en neutral samtalspartner att vända sig till 

vid behov. Det skulle kunna handla både om psykosociala frågor, men även tankar 

kring studiesituationen.   

Nämnden är positivt inställd till studievägledning för forskarstuderande. Kerstin 

diskuterar med sin grupp, samt med fakultetsledningen hur studievägledningen 

skulle kunna genomföras. 

 

Ämnesspecifika forskarutbildningskurser 2014 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Peter visar intresseanmälningarna efter årets inventering bland önskemål hos 

doktoranderna. Vissa kursförslag ska undersökas till nästa möte.  

Beslut fattas vid nästa möte. 

 

 

http://www.orpheus-med.org/
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Forskningsamanuensprogram för masterprogram 

Föredragande: Jenny Vegfors 

Jenny fick i uppdrag att se över om forskningsamanuensprogrammet även kan 

anordnas för masterprogram. Diskussion angående bl.a. ansökan och finansiering. 

Jenny skickar ut omarbetat förslag till nämnden för diskussion vid nästa möte. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Pia Brink Peter Söderkvist Elin Karlsson  

 

  

 


