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Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 29 september 2014 kl. 14.00 – 16.00 

Lokal: Lärosal Björken, Campus US 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Fredrik Elinder ordförande 

 Peter Söderkvist vice ordförande 

 Mikael Benson professor 

 Helena Hemmingsson professor 

 Toste Länne professor 

 Karin Öllinger professor 

 Angelika Holm doktorand 

 Emina Vorkapic doktorand 

 

 Övriga:  

 Anita Larsson mötessekreterare 

 Maria Sundkvist utbildningsledare 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Carina Berterö professor 

 Jenny Vegfors doktorand 

 

 Ersättare:  

 Per Ask professor 

 Joanna Kvist universitetslektor 

 Mikael Sigvardsson professor 

 Cynthia Veenstra doktorand 

 

 Övriga:  

 Jan Marcusson FoU-chef, landstinget i Östergötland, 

adjungerad 

 Margaretha Stenmarker landstinget i Jönköping, adjungerad 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Mikael Benson 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 

 

112 Utseende av justeringsperson 

 

 Utses Mikael Benson som justeringsperson. 

 

 

113 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

föregående protokoll 

 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

p. 126: Corresponding author, föredragande Karin Öllinger.  

Protokollet från 2014-08-25 läggs till handlingarna.  

 

 

114 Meddelanden 

 

 Fredrik Elinder meddelar att: 

- Emina Vorkapic är ny ledamot/studeranderepresentant i FUN och 

Cynthia Veenstra är ny ersättare/studeranderepresentant.  

- Fakultetsstyrelsen har genomfört ett internat för FSM, 

institutionsledningar, vetenskapliga rådgivningsgruppen m fl. Fokus 

låg på diskussioner kring framtida forskningsstrategier, inklusive 

finansiering, strategiområden, infrastruktur och karriärprogram.  

- Universitetet har för ett par veckor sedan haft besök från 

internationella friidrottsförbundet kring Athletics Research Centre 

för idrottsskadestudier. Förhoppningen är att ett samarbetsavtal 

mellan Linköpings universitet och internationella friidrottsförbundet 

ska tecknas.  

- Swetox har också nyligen besökt universitetet. Swetox har sin 

verksamhet i Södertälje och elva universitet ingår i styrgruppen för 

Swetox. Tanken är att framtida doktorandkurser på nationell basis 

ska kunna erbjudas vid Swetox. 

- Ett nytt nationellt ALF-avtal har nu tecknats och nu fortsätter ALF-

arbetet på regional nivå. I det nya avtalet är forskningen i högre grad 

i fokus, i relationen forskning- utveckling – undervisning och mer 

spets än bredd. 

- Resultatet från den infrastrukturenkät som tidigare i år 
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genomfördes vid fakulteten är nu klart. 

Peter Söderkvist meddelar att: 

- Förslag till ämnesspecifika forskarutbildningskurser har nu samlats 

in och nu går en ”rålista” ut till doktoranderna för intresseanmälan. 

Beslut avseende kurser inklusive finansiering tas vid FUN:s 

sammanträde den 27 oktober.  

 

 

115 Anmälningar 

 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2014-8. 

 

 

116 Beslut på delegation 

 

 Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 95-113. 

 

Beslutsärenden 

 

117 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Markus Karlssons disputation den 28 november 2014 kl 13.00 

Dnr LiU-2014-01648 

Föredragande: Annelie Lindström 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Andes Kvanta, Karolinska 

institutet.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Christer Tagesson, 

IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Sten Andréasson, Lund och adj professor 

Karin Roberg, IKE. 

Till ersättare utses docent Peter Jakobsson, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Per Fagerholm, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  
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118 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Daniel Wilhelms disputation den 5 december 2014 kl 9.00 

Dnr LiU-2014-01649 

Föredragande: Annelie Lindström 

 

 Utses som fakultetsopponent associate professor Kazuhiro 

Nakamura, Kyoto.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Jan Ernerudh, IKE 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Edward Högestätt, Lund och professor 

Stefan Thor, IKE. 

Till ersättare utses docent Mats Söderström, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Anders Blomqvist, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

119 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Josefine Åhsbergs disputation den 12 december 2014 kl 9.00 

Dnr LiU-2014-01650 

Föredragande: Annelie Lindström  

 

 Utses som fakultetsopponent MBBS (Hons) Charles G. Mullighan, 

Memphis.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor em Erik Kihlström, 

IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Eva Hellström Lindberg, Karolinska 

institutet och professor Inga Lill Mårtensson, Göteborg.  

Till ersättare utses professor Maria Sunnerhagen, IFM. 

Till värd vid disputationen utses professor Mikael Sigvardsson, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

120 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Johan Rosells disputation den 19 december 2014 kl 9.00 

Dnr LiU-2014-01652 

Föredragande: Annelie Lindström  
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 Utses som fakultetsopponent professor Lars Holmberg, London.   

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Eva Swahn, IMH 

(sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), docent Håkan Jonsson, Umeå och professor Charlotta 

Dabrosin, IKE.  

Till ersättare utses docent Gun Wingren, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Olle Stål, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

121 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Mats Johanssons disputation den 12 december 2014 kl 13.00 

Dnr LiU-2014-01651 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Stefan Lundin, Göteborg.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Christina Eintrei, 

IMH (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Göran Hedenstierna, Uppsala och professor 

Toste Länne, IMH. 

Till ersättare utses docent Lena Nilsson, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Lena Jonasson, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

122 Utseende av ledamöter i betygsnämnden samt ordförande vid 

Ida Seings disputation den 19 december 2014 kl 13.00 

Dnr LiU-2014-01653 

Föredragande: Elisabeth Skargren 

 

 Utses som fakultetsopponent professor Lotta Dellve, Stockholm.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor CarlJohan Östgren, 

IMH (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), docent Helena Olofsdotter Stensöta, Göteborg och 
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docent Björn Johnsson, Malmö.  

Till ersättare utses professor emeritus Elisabeth Sundin, IEI. 

Till värd vid disputationen utses professor Kerstin Ekberg, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 oktober 2014.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

123 Fastställande av kursplan - forskarutbildningskurs 

Gastrointestinalkanalens adaptiva immunsystem (Adaptive 

immunity of the GI tract), 1,5 hp (Forum GIMIICum, National 

Research School) 

Dnr LiU-2014-00213 

Föredragande: Peter Söderkvist 

 

 Beslutas att med mindre redaktionella ändringar fastställa kursplanen 

enligt förslag.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

124 Utformning av handledarintyg inför ansökan om disputation 

Föredragande: Helena Hemmingsson, Fredrik Elinder 

 

 Eftersom det nya regelverket för forskarutbildningen (från 2012) har 

öppnat för möjligheten att disputera på både tre och två delarbeten 

har en viss osäkerhet kring omfattningen av det vetenskapliga 

innehållet uppstått. FUN diskuterade detta och uppmanar FUSarna 

att se till att handledarintyget i disputationsansökan noggrant 

beskriver doktorandens egen insats och att denna beskrivning tydligt 

kommer med i sammanfattningsdokumentet inför godkännande av 

förhandsgranskningen som fattas av FUN. I övrigt konstaterades det 

att det är upp till betygsnämnden att bedöma om innehållet räcker för 

disputation.  

 

 

125 Uppföljning SWOT-analys 

Föredragande: Maria Sundkvist 
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 Synpunkter från fyra FUN-ledamöter hade inför dagens möte 

inkommit som reaktion på Maria Sundkvists sammanfattande 

dokument från vårens SWOT-analys. Fredrik Elinder sammanfattade 

dessa synpunkter och föreslog tre åtgärder för att bemöta de farhågor 

som kommit fram: (1) Fakulteten föreslås delfinansiera 

forskarutbildningsplatser (max 50 %) som annonseras öppet och där 

doktorander (och handledare) antas i konkurrens. Detta förväntas 

leda till är att starka doktorander skall komma till starka 

forskningsmiljöer. (2) Forskningsnätverken i fakultetens 

strategiområden föreslås ansvara för delar av forskarutbildningen, 

bl.a. ämnesspecifika forskarutbildningskurser. (3) Ett välutvecklat 

program för yngre forskare förslås. Detta förväntas leda till att 

förtydliga karriärvägar inom akademin efter disputation, men även 

till att förbereda för verksamhet utanför akademin. 

Diskussion följde denna presentation och FUN fann att stödja dessa 

tre punkter. Ämnet kommer att tas upp på fakultetskollegiet den 4 

november och dessförinnan kommer Fredrik Elinder att informera 

FUN vid sammanträdet den 27 oktober.  

Fredrik Elinder informerade om att han fått en inbjudan till ett 

nordiskt möte den 6 november kring forskarutbildning och flera av 

punkterna i FUN:s SWOT-analys återfinns även på agendan för det 

nordiska mötet. 

 

 

126 Corresponding author 

Föredragande: Karin Öllinger 

 

 Diskussion kring synen på vem (handledare eller doktorand) som ska 

stå som corresponding author vid insändande av manuskript. Frågan 

tas upp vid nästkommande fakultetskollegium.  

 

 


