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Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

Närvarande 

Ledamöter Företräder/utses av 

Fredrik Elinder, ordf verksamheten 

Peter Söderkvist, vice ordf verksamheten 

Mikael Benson verksamheten 

Carina Berterö verksamheten 

Helena Hemmingsson verksamheten  

Karin Öllinger verksamheten 

Jenny Vegfors forskarstuderande  

Joanna Kvist verksamheten, suppl  ersätter Länne 

Elin Karlsson forskarstuderande, suppl   

   

  

Övriga 

Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj  

Annelie Lindström FUS IKE, p 3-6 

Pia Brink fakultetskoordinator sekreterare  

 

Ej närvarande  

Toste Länne verksamheten, ord 

Simon Jönsson forskarstuderande, ord 

Angelika Holm forskarstuderande, ord 

Per Ask verksamheten, suppl 

Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl 

Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj 
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  Hälsouniversitetet 

 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

      

      

1 Utseende av justeringsperson 

 Utses Jenny Vegfors som justeringsperson. 

 

2:1 Fastställande av föredragningslistan 

 Beslutas att fastställa föreslagen föredragningslista. 

 

2:2 Meddelanden 

 Ordföranden informerar att:  

- Projektet Swetox – Astra Zenecas toxikologilabb – kommer att bli av. Det kommer att vara 

en vetenskaplig och en kommersiell del, och ordförande är engagerad i den vetenskapliga 

delen. 

- Det har varit möte med det fasta betygskollegiet. Det diskuterades bl.a. angående 

förändring av forskarutbildningskurser (tas upp senare på mötet), nominering till 

förtjänstmedalj i silver samt om vi på fakulteten bör upprätta ett dokument angående 

kriterier för vetenskaplig avhandling. De två sista punkterna kommer att diskuteras på 

kommande FUN-möte den 30 september.  

- Forskningsamanuensprogrammet som initierats av ordförande och FUN, är i gång.  

 

2:3 Anmälningar 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2013/6.2:3 

 

2:4 Beslut på delegation 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2013/80-95 
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Beslutsärenden 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Mikael Pihls disputation i  

Pediatrik den 8 november 2013 kl 09.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01290 

Utses som fakultetsopponent professor Marianne Quiding-Järbrink, Göteborgs 

universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Tommy Sundqvist, IKE. 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen), 

professor Olle Stål, IKE och docent Malin Flodström-Tullberg, KI.  

Till ersättare utses professor emeritus Ingemar Rundquist, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Peter Bang, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 23/9 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Roza Chairetis disputation i  

Klinisk kemi den 22 november 2013 kl 13.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01292 

Utses som fakultetsopponent professor Per-Morten Sandset, Oslo universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Jan Ernerudh, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen),  

docent Håkan Wallén, KI och professor em Margareta Blombäck, KI.  

Till ersättare utses professor Anders Rosén, IKE. 
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Till värd vid disputationen utses professor Elvar Theodorsson, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 23/9 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Jörg Schilchers disputation i  

Medicinsk vetenskap den 29 november 2013 kl 09.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01293 

Utses som fakultetsopponent professor Olle Svensson, Norrlands 

universitetssjukhus, Umeå. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Erik Kihlström, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen),  

professor Magnus Karlsson, Lunds universitet och docent Hans Tropp, IKE.  

Till ersättare utses docent Olof Risto, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Per Aspenberg, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 23/9 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Anna Ansells disputation i 

Medicinsk vetenskap den 29 november 2013 kl 13.00 

Föredragande: Annelie Lindström 

Dnr: LiU-2013-01294 

Utses som fakultetsopponent professor Göran Landberg, Göteborgs universitet. 

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

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen),  

docent Lars Ekblad, Lunds universitet och professor Marie Larsson, IKE.  

Till ersättare utses professor Olle Stål, IKE. 

Till värd vid disputationen utses docent Karin Roberg, IKE. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 23/9 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Jonatan Erikssons disputation i 

Medicinsk vetenskap den 22 november 2013 kl 09.00 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Dnr: LiU-2013-01291 

Utses som fakultetsopponent professor Gianni Pedrizetti, University of Trieste, 

Italien. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Eva Swahn, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen),  

och docent Bengt Johansson, Umeå universitet.  

Till ersättare utses professor Michael Sandborg, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Eva Nylander, IMH. 

Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 23/9 2013. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

FUN beslutar att inte utse docent Ola Friman, IMT, till ledamot av 

betygsnämnden, med anledning av jäv. Ola är medsökande på handledaren Tino 

Ebbers VR-ansökan i år, varför FUN anser att jäv föreligger. 

 

Efter att ny betygsnämndledamot föreslagits, kan ordförande fatta beslut på 

delegation att utse ny ledamot. Övriga föreslagna ledamöter har utsetts enligt 

förslag. 
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Fastställande av kursplaner  

- Strålningsdosimetri, 3 hp 

Föredragande: Peter Söderkvist 

Dnr LiU-2013-00133 

Beslutas att fastställa kursplanen, under förutsättning att den fjärde punkten under 

Färdighet och förmåga flyttas till Värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 

Diskussionsärenden 

 

NDI – handlingsplan  

Föredragande: Fredrik Elinder 

Enligt universitetsledningens anvisningar kan fakulteten samordna arbetet med 

institutionerna för att eventuellt beakta gemensamma områden. Till dagens möte 

har IKE lämnat in sitt utkast på handlingsplan. De har identifierat tre områden som 

de ska arbeta med. Det vore bra att även känna till vilka områden de andra 

institutionerna har fokuserat på.  

Beslutas att till 16 september begära in även IMH och ISV’s handlingsplaner för 

att kunna se om det går att hitta några gemensamma områden. Jenny får i uppdrag 

att skriva ett förslag. Förslaget diskuteras på nästa möte, den 30 september. 

Fakultetens handlingsplan ska lämnas in den 7/10.  

 

Förändring forskarutbildningskurser  

Föredragande: Peter Söderkvist, Fredrik Elinder, Pia Brink 

Dnr LiU-2013-00133 

Presenteras ett förslag om förändring av fakultetens forskarutbildningskurser. Det 

ska t.ex. finnas obligatoriska och valbara kurser, kursen Grundläggande 

biostatistik ska bli en obligatorisk kurs, och kursen Vetenskaplig text ska bli en 

valbar kurs. Det totala kurskravet ska bli 30 hp, i stället för 33 hp tidigare. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget, och det överenskoms att gå vidare med 

förslaget, och ta upp det på nästa möte i FSM för beslut. 

 

Forskningsamanuensprogram för masterstudenter  

Föredragande: Jenny Vegfors 

Diskussion kring förslaget. Det ansågs vara ett problem med ett 

forskningsamanuensprogram parallellt med det individuella arbete som bedrivs 

under masterutbildningen. Istället diskuterades en stipendiefinansierad 

sommarforskarskola för dessa studenter. Dock är reglerna för stipendier vid LiU 

ett problem – det är svårt att hitta finansiering som kan användas till stipendier för 

en sådan sommarforskarskola inom universitetet. Ordförande tar med sig frågan 

till Forskningsrådet, där man diskuterar gemensamma satsningar mellan 

Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland. 

 

FUNs strategiska satsningar 2013, samt diskussion kring inlämnade förslag angående indragning av 

balanserad kapitalförändring hos institutionerna 

Föredragande: Mikael Benson, Fredrik Elinder 

Diskussion kring inlämnade förslag. Viktigt med nya tjänster till yngre forskare 

liknande LiU Research fellows. Diskussion kring utlysningen av LiU Research 

fellows, bl.a. angående antal platser. Ordförande diskuterar detta med dekanus.  

FUN beslutar tillsätta en arbetsgrupp som noggrannare tittar på de sökande till 

LiU Research fellows och hur det ser ut nationellt med liknande satsningar, 

exempelvis KAW och Söderberg. Mikael Benson, tillsammans med Peter 

Söderkvist och en yngre forskare reder ut detta och presenterar senare i höst. 
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Diskussion angående FUNs strategiska satsningar 2013. Ordförande föreslår en 

utlysning av forskningsanslag till yngre forskare. Nämnden är positiv till förslaget. 

Ordförande skriver ett förslag till nästa möte. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Pia Brink Fredrik Elinder Jenny Vegfors 

 


