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Närvarande 

Ledamöter Företräder/utses av 
Peter Söderkvist, vice ordf  verksamheten 
Mikael Benson verksamheten  
Carina Berterö verksamheten 
Helena Hemmingsson verksamheten  
Karin Öllinger verksamheten 
Angelika Holm forskarstuderande 
Jenny Vegfors forskarstuderande  
Per Ask verksamheten, suppl ersätter Länne 
Joanna Kvist verksamheten, suppl   
  
Övriga 
Elisabeth Skargren FUS IMH, p 3 
Pia Brink fakultetskoordinator sekreterare  
 

Ej närvarande  
Fredrik Elinder, ordf verksamheten, ord 
Toste Länne verksamheten, ord 
Simon Jönsson forskarstuderande, ord 
Mikael Sigvardsson verksamheten, suppl  
Elin Karlsson forskarstuderande, suppl   
Nina Nelson Landstinget i Östergötland, adj   
Margaretha Stenmarker Landstinget i Jönköping, adj 

Justerandes signatur   
  Hälsouniversitetet 
 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
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1 Utseende av justeringsperson 
 Utses Per Ask som justeringsperson. 

 
2:1 Fastställande av föredragningslistan 
 Beslutas att fastställa föreslagen föredragningslista, med tillägg av punkt 9 angående ny satsning på 

unga forskare, och punkt 10 utse en bedömargrupp för forskningsamanuensprogrammet. 
 

2:2 Meddelanden 
 Vice ordföranden informerar att:  

- Den 4/10 utsågs årets alumn. För medicinska fakulteten: Jonas Ludvigsson, barnläkare vid 
universitetssjukhuset i Örebro och professor på KI. Förebild för forskande kliniker. 

- Den 7/10 lämnades fakultetens handlingsplan för doktorandundersökningen in. 
- Angående forskningsutvärderingen: den 8/10 skickades instruktioner ut till forskare och 

den 16/10 skickades information ut till de strategiområden som skall utvärderas. Sista dag 
för inlämning är 8/12. 

- Den 17/10 var ordförande och Simon Farnebo (ansvarig för forskningsamanuens-
programmet) och informerade T7 Läk om detta program. Det var ett mycket stort intresse. 
Sista ansökningsdag är kl 12.00 den 11/11.  

- Den 21-22/10 hade HU besök från Tromsö universitet. Framförallt handlade det om 
grundutbildningsfrågor men även intressant information om forskarlinjen på 
läkarutbildningen. Norska staten bekostar forskarutbildning till 10 % av alla läkarstudenter. 
Snittålder för MD+PhD är 29,8 år. 

- Den 6/11 kommer VR-MH på besök i Linköping. Först möte med fakultetsledningen och 
ämnesrådsrepresentanter, därefter lunch med representanter från beredningsgrupper, sedan 
öppen hearing (kl 13.15-15.00, Berzeliussalen) och sist avstämning med Junior Faculty. 
Mats Ulfendahl, Teresa Ottinger och Marlene Truedsson deltar från VR-MH. 

- Den 14-15/11 ska ordförande åka på In Futurum, en konferens för ledningarna för Sveriges 
medicinska fakulteter och universitetssjukhus. Syftet är att utveckla samarbetet mellan 
akademi och sjukvård så att Sveriges medicinska och hälsovetenskapliga forskning, 
utbildning och vård når högsta internationella klass. Konferensen är ett forum för att dela 
erfarenheter kring gemensamma frågor om forskning, utbildning, finansiering och 
ledarskap.  

- Den 16-17/12 planeras en workshop Södertälje för att presentera SweTox tänkta 
verksamhet. Inbjudan kommer senare. 
 

2:3 Anmälningar 
 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2013/7.2:3 

 
2:4 Beslut på delegation 
 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2013/110, 118-133 
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Beslutsärenden 
 
Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid Jakob Hagers disputation i  
Medicinsk vetenskap den 31 januari 2014 kl 13.00 
Föredragande: Elisabeth Skargren 
Dnr: LiU-2013-01705 

Utses som fakultetsopponent docent Anders Wanhainen, Uppsala. 
Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Christina Eintrei, IMH. 
(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid disputationen),  
docent Jan Holst, Malmö och docent Rebecka Hultgren, KI.  
Till ersättare utses docent Lars-Peder Kvitting, IMH. 
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Till värd vid disputationen utses professor Henrik Ahn, IMH. 
Beslutas att sista dag för förhandsgranskning är den 14/11 2013. 
Punkten justeras vid mötet. 

 
Valbara forskarutbildningskurser 2014 
Föredragande: Peter Söderkvist, Pia Brink 

Beslutas erbjuda följande valbara forskarutbildningskurser 2014 (nya), beviljad 
budget inom parentes, samt utsedd examinator 
 
Cytokines and chemokines in inflammation, 3 hp (94.500 kr) – Jan Ernerudh 
Proteomics and mass spectronomy, 4,5 hp (41.750 kr) – Susana Cristobal 
Flow cytometry and cell sorting, 3 hp (94.500 kr) - vakant 
Medicinsk pedagogic, 5 hp (157.500 hp) – Madeleine Abrandt Dahlgren 
Economic evaluation of health care programmes, 5 hp (157.500 kr) – Jenny Alwin 
Microarray analys och helgenomsekvensering, 3 hp (94.500 kr) Ny kurs - Peter 
Söderkvist 
Basic qualitative methodology, 5 hp (157.500 kr) - Carina Berterö 
Advanced qualitative methodology, 5 hp (157.500 kr) – Carina Berterö  
Cardiovascular physiology and pathophysiology for non-medical postgraduates, 5 
hp (157.500 kr) - vakant 
Magnetic resonance imaging and spectroscopy – theory and biomedical 
applications, 5 hp (?), (157.500 kr) Ny kurs - vakant 
 
Masterkurser som även ges som forskarutbildningskurser 
Cardiovascular biology, 5 hp (78.750 kr) - vakant 
Advanced immunology, 5 hp (78.750 kr) – Maria Jenmalm 
Infection biology – clinical perspectives, 5 hp (78.750 kr) – Robert Blomgran 
Neurobiology, 5 hp (78.750 kr) – Johan Brask 
 
Medlen utbetalas efter att fastställd kursplan, genomförd kurs, inlämnad 
kursutvärdering och deltagarförteckning inkommit till sekreteraren i FUN. 
Minimiantalet studenter är 10 för att kurs ska genomföras med fastställd 
ersättning. Vid mindre antal deltagare ska FUN kontaktas innan kursen ges. 
 
 

Återkommande forskarutbildningskurser 2014 
Föredragande: Peter Söderkvist, Pia Brink 

Beslutas utse följande valbara forskarutbildningskurser 2014 (återkommande), 
beviljad budget inom parantes, samt utsedd examinatorer  
 
Obligatoriska forskarutbildningskurser 
Grundläggande biostatistik, 5 hp (157.500 kr/kurstillfälle)  – Mats Fredrikson 
Forskningsmetodik, 5 hp (157.500 kr/kurstillfälle)  – Eva Swahn 
Bioetik och forskningsetik, 3 hp (94.500 kr/kurstillfälle) – Stellan Welin 
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning, 3 hp (94.500 kr/ 
kurstillfälle) – Siw Carlfjord 
 
Valbara återkommande forskarutbildningskurser 
Epidemiologi, 5 hp (157.500 kr) – Gun Wingren 
Försöksdjurskurs, 5 hp (157.500 kr)  – Siv Nilsson 
Multivariat statstik, 5 hp (157.500 kr)  – Mats Fredrikson 
GCP, 5 hp (157.500 kr)  – Eva Swahn 
GLP, 3 hp (94.500 kr) – Per Hultman 
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Vetenskaplig text, 5 hp (157.500 kr)  – Per Nilsen 
 
Medlen utbetalas efter att fastställd kursplan, genomförd kurs, inlämnad 
kursutvärdering och deltagarförteckning inkommit till sekreteraren i FUN. 
Minimiantalet studenter är 10 för att kurs ska genomföras med fastställd 
ersättning. Vid mindre antal deltagare ska FUN kontaktas innan kursen ges. 
 

Nya Ladokkoder för HU från och med 2014 
Föredragande: Pia Brink 

Ladokkod används vid bl.a. registrering av antagen doktorand, och för att 
doktorands aktivitet och försörjning. Ladokkoden används också då LiU 
rapporterar in statistik till SCB, UK-ämbetet och utbildningsdepartementet. 
Dagens system är föråldrat bl.a. som en följd av fakultetens ändring av 
forskarämnen.  
Beslutas att ändra medicinska fakultetens Ladokkoder enligt förslag. De nya 
koderna ska användas för doktorander antagna från och med 1 januari 2014. 

 
Förtjänstmedalj i silver till forskarstuderande 
Föredragande: Peter Söderkvist 

Det har inkommit 5 nomineringar till förtjänstmedalj i silver till 
forskarstuderande. Efter diskussion enas nämnden om ett förslag som överlämnas 
till dekanus. Mikael Benson och Karin Öllinger deltog ej i diskussionen pga 
jävssituation. 

 
Kursutvärdering forskarutbildningskurser 
Föredragande: Pia Brink 

Beslutas att anta kursutvärdering för forskarutbildningskurser enligt förslag, under 
förutsättning att översättningen till engelska ses över. Kursutvärderingen ska 
användas på samtliga forskarutbildningskurser vid medicinska fakulteten från och 
med 1 januari 2014, då den kommer att finnas tillgänglig på webben för 
forskarutbildning. 

 
Satsning på unga forskare 
Föredragande: Mikael Benson 

Diskussion angående vikten av att FUN engagerar sig för att fakultetens 
möjligheter att rekrytera yngre forskare. FUN ska undersöka hur det skulle kunna 
göras, och Mikael Benson, Peter Söderkvist och Per Ask skriver ett förslag till 
nästa möte. 

 
Utseende av en bedömargrupp för forskningsamanuensprogrammet 
Föredragande: Peter Söderkvist 

Beslutas att utse en bedömargrupp som ska gå igenom ansökningarna till 
forskningsamanuensprogrammet, bestående av Fredrik Elinder, Simon Farnebo, 
Mikael Benson, Jenny Vegfors.  

 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Pia Brink Peter Söderkvist Per Ask 
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