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Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 9 juni 2014 kl. 14.00 – 16.00 

Lokal: Lärosal Almen, Campus US 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Fredrik Elinder ordförande 

 Peter Söderkvist vice ordförande 

 Carina Berterö professor 

 Helena Hemmingsson professor 

 Toste Länne professor 

 Karin Öllinger professor 

 Per Ask 

 

Angelika Holm 

professor (ersättare för Mikael Benson), p. 

77-88 

doktorand 

 Simon Jönsson doktorand 

 Jenny Vegfors doktorand 

 

 Ersättare: 

- 

 

 

 Övriga:  

 Anita Larsson mötessekreterare 

 Maria Sundkvist 

Margaretha Stenmarker 

utbildningsledare 

landstinget i Jönköpings län, adjungerad 

 Jan Marcusson FoU-chef, landstinget i Östergötland, 

adjungerad 

 Elisabeth Skargren föredragande p. 84, 86 

 Christer Tagesson föredragande p. 82-83, 85, 87 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Mikael Benson professor 

 

 Ersättare:  

 Joanna Kvist universitetslektor 

 Mikael Sigvardsson professor 

 Elin Karlsson doktorand 

 

 Övriga:  

 - 
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Justeras datum: __________________ 

 

     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Karin Öllinger 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 

77 Utseende av justeringsperson 

 

 Utses Karin Öllinger som justeringsperson.  

 

78 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

föregående protokoll 

 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista. 

Dagens punkter tas upp i följande ordning: 77-81, 84, 86, 82-83, 85, 

87-91. 

Protokollet från sammanträdet 2014-05-05 läggs till handlingarna.  

 

79 Meddelanden 

 

 Fredrik Elinder meddelar att: 

- nationellt dekanmöte och forskarutbildningskonferens har hållits i 

Stockholm i mitten av maj. Information gavs kring nationella ALF-

förhandlingarna, där ett avtal ska vara klart före sommaren. 

Vetenskapsrådets tf generaldirektör Sven Stafström informerade, 

information om SciLifeLab gavs och om hur ett holländskt 

universitet rekryterar studenter. Lars Haikola gav information om att 

utvärdering av forskarutbildningen kommer att ske. Det är 

fortfarande oklart när och hur utvärderingarna ska ske. Vid 

forskarutbildningskonferensen togs vidare frågan om gemensam 

doktorandportal för forskarutbildningskurser upp. Karolinska 

institutet är tveksamt till medverkan; nu beslutades att portalen 

kommer att införas utan KI:s deltagande.  

- frågan om karriärvägar för yngre forskare tas upp i FUN i höst. En 

träff med företrädare för Junior faculty, Fredrik Elinder och Johan 

Söderholm har hållits. Junior faculty inventerar nu vilka yngre 

forskare som är verksamma vid HU. 

- det finns ett förslag till ett schema för allmänna 

forskarutbildningskurser 2015. Denna modell upplevs positivt av 

kursgivarna.  

Jan Marcusson meddelar att:  

- den forskarutbildningsskola som ordnas inom FORSS (där 

Jönköping tidigare ansvarat) nu drivs via landstinget i 

Östergötland/primärvårdens FoU-center. Frågan ställs hur denna 

utbildning och ingående kurser kan få tillgodoräknas som 
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forskarutbildningskurser. Samma fråga ställs från Margaretha 

Stenmarker/landstinget i Jönköpings län. Frågan tas upp i FUN 

senare, Maria Sundkvist utreder.  

 

80 Anmälningar 

 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNP 2014/5.  

 

81 Beslut på delegation 

 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2014/68-72. 

 

Beslutspunkter 

82 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Jenny Vegfors disputation den 26 september kl 9.00 

Dnr LiU-2014-01112 

Föredragande: Christer Tagesson 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Artur Schmidtchen, Lund.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Jan Ernerudh 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), docent Maria Bradley, Karolinska institutet och 

docent Agneta Jansson, IKE.  

Till ersättare utses professor Karin Roberg, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Chris Anderson, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet. Jenny Vegfors deltar ej i beslutet.  

 

 

83 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Maria Zetterqvists disputation den 3 oktober 2014 kl 09.00 

Dnr LiU-2014-01113 

Föredragande: Christer Tagesson 

 

 Utses som fakultetsopponent Paul Plener, M.D., Universität Ulm, 

Tyskland. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Chris Anderson, 
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IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Åsa Nilsonne, Karolinska institutet och 

docent Mia Ramklint, Uppsala.  

Till ersättare utses professor Tomas Faresjö, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Carl Göran Svedin, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet. 

  

 

 

84 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Sten-Ove Anderssons disputation den 3 oktober 2014 kl 13.00 

Dnr LiU-2014-01114 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

 

 Utses som fakultetsopponent docent Per-Olof Michel, 

Försvarshögskolan Stockholm. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Katarina Hjelm, 

ISV (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), docent Gunilla Hollman Frisman, IMH och professor 

Margareta Ekebergh, Borås.  

Till ersättare utses professor Karin Kjellgren, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Madeleine Abrandt 

Dahlgren, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

85 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Anne Lahdenperäs disputation den 10 oktober 2014 kl 09.00 

Dnr LiU-2014-01115 

Föredragande: Christer Tagesson 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Eva Sverremark Ekström, 

Stockholm.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Torbjörn Ledin, 

IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 
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disputationen), professor Marie-Louise Hammarström, Umeå och 

docent Jonas Wetterö, IKE.  

Till ersättare utses docent Maria Lerm, IKE.  

Till värd vid disputationen utses professor Karin Fälth-Magnusson, 

IKE. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

86 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Lise-Lott Lundvalls licentiatseminarium den 10 oktober 2014 kl 

13.00 

Dnr LiU-2014-01116 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

 

 Utses som ledamöter i betygsnämnden utses professor professor 

Torbjörn Andersson, Örebro och docent Charlotte Silén, Karolinska 

institutet.  

Till ordförande och värd vid licentiatseminariet utses professor Örjan 

Smedby, IMH. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

87 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Bergthór Björnssons disputation den 17 oktober 2014 kl 09.00 

Dnr LiU-2014-01117 

Föredragande: Christer Tagesson 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Styrbjörn Friman, Göteborg. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Ola Wahlström, 

IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), docent Bengt Isaksson, Huddinge och docent Lennart 

Nilsson, IMH.  

Till ersättare utses docent Anders Kald, IKE.  

Till värd vid disputationen utses docent Per Sandström, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 14 augusti 2014.  

Punkten justeras vid mötet. 
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88 Regional FORSS-kurs i forskningsmetodik - möjlighet att 

komplettera moment inom etik 

Dnr LiU-2014-01191 

Föredragande: Fredrik Elinder 

 

 Beslutas att komplettering av momenten inom etik kan göras 

individuellt efter kontakt med Stellan Welin. Tillgodoräknande av 

kursen kan därefter medges.  

 

 

Informations- och diskussionpunkter 

89 SWOT-analys, till Svenska läkaresällskapets utvecklingsprojekt 

om forskarutbildning - diskussion 

Föredragande: Maria Sundkvist 

 

 Gruppvis diskussion och redovisning.  Maria Sundkvist 

sammanställer resultaten och lämnar dem till Svenska 

läkaresällskapet. Sammanställningen i alfabetisk ordning inom 

respektive område:  

Styrkor 

 Bra att det finns möjlighet att läsa kurser på andra lärosäten 

 Bra kommunikation, lätt att påverka med hjälp av 

forskarutbildningsnämnden. 

 Bredd 

 Doktorandanställning 

 Kompetenta kursgivare 

 Nära till samarbete 

Svagheter 

 Brist på spetsområden 

 För dålig kvalitet på kurser. 

 För dåligt med tid för de som är kursansvariga. 

 För få doktorander 

 För få kurser 

 För liten bredd 

 För liten kritisk massa inom vissa områden 

 För låg nivå på kurserna. 

 För lätt att komma in på forskarutbildningen 
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 Inget djup och ingen bredd på forskningen på grund av för 

små forskningsmiljöer som försämrar möjligheterna för 

doktoranderna att nå ny, viktig kunskap i sina projekt. 

 Kursansvarighet finns inte med som prestation i share point 

(vilket gör att arbetet osynliggörs). 

 Kvaliteten på handledarskap varierar 

 Liten efterfrågan 

 Liten entusiasm 

 Problem att hitta lärare som vill vara kursansvariga 

 Undervisningen i forskarutbildningskurserna premieras inte, 

vilket leder till dålig kvalitet. 

Möjligheter 

 Fakultetsgemensam seminarieserie med tyngdpunkt på 

metod och olika perspektiv på hälsa. Fördjupning i ämnen 

och i ny kunskap. 

 Fördjupa lärandet med fler PBL-baserade kurser. 

 Integrerade prekliniska kurser med kliniska inslag. 

 Kompetens för att kunna förstå och för att kunna 

tillämpa. 

 Nyfikenhet, kreativitet – försöka skapa system för dessa. 

 Problembaserad. 

 Progression. 

 Rekryteringsbas. 

 Samarbete med andra svenskalärosäten 

 Samarbete. 

 Translationella kurser 

 Tvärvetenskaplig kompetens. 

 Verksamhetsnära kunskap. 

 Verksamhetsnära. 

 Även prekliniska forskningsprojekt. 

 Ökat internationellt utbyte – både ut och inresande 

doktorander. 

Hot 

 Allt för formaliserad forskarutbildning. 

 Andra lärosäten har ”bättre” forskarutbildning. 

 Begränsat rekryteringsunderlag? 

 Brist på samarbete. 

 Doktoranden blir bara arbetskraft i projektet. 

 Dålig kvalitet. 

 Dåligt rykte. 

 Falla in i det redan etablerade. 

 För få doktorander. 
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 För få karriärvägar. 

 För lågt ställda krav i samband med antagning? 

 Handledarberoende 

 Isolerade forskargrupper. 

 Komplicerade regelverk. 

 Konkurrens från andra lärosäten och andra länder. 

 Kvalitet. 

 Låg attraktionskraft. 

 Låg konkurrenskraft. 

 Lägre krav på studenter i grundutbildningen. 

 Lärarrekrytering 

 Minskad finansiering. 

 Självständigheten begränsas av handledare och projektet. 

 Transparens? Små forskargrupper och begränsat 

samarbete med andra grupper. 

 Trötta lärare 

 Urval till utbildningen. 

 Överdriven byråkrati och administration  

 

 

90 Dagens doktorander - diskussion 

Föredragande: Fredrik Elinder 

 

 Information och diskussion om dagens doktorander utifrån bl a kön, 

tid från antagning till disputation samt antal disputerade doktorer per 

handledare m m. Frågan tas upp för ytterligare genomlysning under 

hösten.  

 

 

91 Övriga frågor 

 

 Inga övriga frågor togs upp.  

 

 


