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Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 – 16.00 

Lokal: Lärosal Björken, Campus US 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Fredrik Elinder ordförande 

 Peter Söderkvist vice ordförande 

 Mikael Benson professor 

 Carina Berterö professor 

 Helena Hemmingsson professor 

 Toste Länne professor 

 Karin Öllinger professor 

 Angelika Holm doktorand 

 Emina Vorkapic doktorand 

 Cynthia Veenstra doktorand 

 

 Ersättare:  

 Joanna Kvist professor 

 

 Övriga:  

 Anita Larsson mötessekreterare 

 Annelie Lindström utbildningsledare 

 Johan Jäger föredragande p. 60 

 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 

 

Ej närvarande: Ersättare:  

 Stefan Stenfelt professor 

 Erik Hilborn doktorand 

 Riccardo Barchiesi doktorand 

 

 Övriga:  

 Margaretha Stenmarker landstingskommunal verksamhet 

 Jan Marcusson landstingskommunal verksamhet 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Toste Länne 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 



 Sammanträdesdatum 2015-05-04 
PROTOKOLL 

FUN 2015-4 
2(5) 

 

 
 
 
 

 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

 

Mötesformalia 

53 Utseende av justeringsperson 

 

 Utses Toste Länne som justeringsperson. 

 

 

54 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

föregående protokoll 

 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av 

följande punkter: 

- Beslut - Kursplan Klinisk interventionsforskning med 

tillämpning inom fysioterapi, 5 hp 

Föredragande: Peter Söderkvist 

- Spridning av information till doktorander vid fakulteten 

Föredragande: Fredrik Elinder 

Protokollet från 2015-03-30 läggs till handlingarna med 

kommentaren till p.37 att titeln för Lennart Nilsson ska vara 

universitetslektor.  

 

 

55 Meddelanden 

 

 Ordföranden meddelar att 

- Doktorandundersökningen är nu klar men ännu så länge har 

ordföranden inte fått tillgång till fakultetens siffror. Överlag är 

doktoranderna nöjda men stressade. Handledaren är den enskilt 

viktigaste faktorn för en lyckad forskarutbildning. Doktorand-

undersökningen presenteras i detalj vid nästa FUN-möte. 

- Universitetet har beviljats 150 Mkr från Wallenbergstiftelserna för 

ett ”Wallenberg Centre for Molecular Medicine”. Medfinansieringen 

ligger på samma nivå. Sex nya grupper inom preklinisk forskning 

kommer att rekryteras till medicinska fakulteten. Tekniska fakulteten 

kommer att rekrytera tre grupper. Sex kliniska tjänster kommer att 

riktas in mot centrets verksamhetsområde. Fokus kommer att ligga i 

gränsskiktet mellan medicin och teknik. Stefan Thor blir director och 

Jan-Ingvar Jönsson co-director. 

- Det regionala ALF-avtalet är klart sedan 1 maj. Under hösten 

kommer FUN:s ordförande att leda en grupp som skall se över hur 



  Sammanträdesdatum 2015-05-04 
PROTOKOLL 

FUN 2015-4 
3(5) 

 

 
 
 
 

 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

 

ALF-medel till klinisk forskning skall fördelas. 

 

 

56 Beslut på delegation och anmälningar 

 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2015/4.  

Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2015/41-65.  

 

Beslutsärenden 

57 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt ordförande 

vid Shadi Jafaris disputation den 4 september 2015 kl 09.00 

Dnr LiU-2015-00849 

Föredragande: Annelie Lindström 

 

 Utses som fakultetsopponent associate professor Bassem Hassan, 

Leuven.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Torbjörn Ledin, 

IKE (sammankallande vid förhandsutlåtande och ordförande vid 

disputationen), professor Ruth Palmer, Göteborg och professor Peter 

Söderkvist, IKE.  

Till ersättare utses docent Urban Friberg, IFM. 

Till värd vid disputationen utses professor Anders Blomqvist, IKE. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 21 maj 2015. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

58 Beslut- antagning till forskningsamanuensprogrammet med start 

höstterminen 2015 

Dnr LiU-2013-00888 

Föredragande: Fredrik Elinder 

 

 Beslutas att anta följande studenter till forskningsamanuens-

programmet med start höstterminen 2015: 

Robin Mirdell (handledare Erik Tesselaar) 

Edvin Ström (handledare Fredrik Nyström) – antas under 

förutsättning att självständigt arbete på T6 godkänts).  
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59 Beslut - Kursplan Klinisk interventionsforskning med 

tillämpning inom fysioterapi, 5 hp 

Dnr LiU-2014-01859 

Föredragande: Peter Söderkvist 

 

 Beslutas att fastställa kursplanen enligt förslag, dock ska 

lärandemålet under Kunskap och förståelse ändras till tidigare 

formulering.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 

60 Utvärdering av forskarutbildningskurser via Survey & Report 

Föredragande: Johan Jäger 

 

 Information och diskussion. Frågan tas upp vid nästkommande FUN-

sammanträde och inför mötet skickas befintliga utvärderingsfrågor ut 

till nämnden.  

 

 

61 Etiska rådet inom Region Jönköpings län - uppgifter, arbetssätt 

Föredragande: Staffan Hägg 

 

 Information och diskussion. Det finns ett stort antal vetenskapliga 

projekts om görs inom grundutbildning på universitet och högskolar 

som inte behöver prövas enligt lag av regional 

etikprövningsnämnden. På grund av etisk problematik, behov av 

extern granskning samt att studenter och handledares önskan att 

publiceras i tidskrifter som kräver ett godkännande så finns på flera 

håll forskningsetiska kommittéer knutna till lärosäten.  En 

forskningsetisk kommitté, i samarbete mellan Högskolan i 

Jönköping, Region Jönköpings län och den kommunala FoU-

enheten, finns sedan hösten 2011 i Jönköping. Denna kommitténs 

primära uppgift är att avge rådgivande forskningsetiska yttranden 

över studier som ej omfattas av etikprövningslagen och i viss mån 

bistå forskare med rådgivning inför ansökan till regional 

etikprövningsnämnd samt att i övrigt bidra till att sprida kunskaper i 

forskningsetik.  Om man skall införa denna typ av verksamhet 

behöver uppgiften preciseras och man behöver säkerställa att 
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verksamheten inte tar över projekt som måste prövas enligt lag. 

Ordföranden tar upp frågan i fakultetsledningen om denna modell är 

aktuell för medicinska fakulteten. 

 

 

62 Ändring av tid för FUN:s sammanträde 24 augusti - ny tid 13-15 

Föredragande: Fredrik Elinder 

 

 Beslutas att ändra tiden för sammanträdet den 24 augusti till kl 13-

15.  

 

 

63 Doktorandernas framtida karriärer 

Föredragande: Fredrik Elinder  

 

 Information. En genomgång av de doktorander som tagit ut examen 

2000, 2005 och 2010 görs nu. Andelen som publicerat sig i 

vetenskapliga tidskrifter och som varit sisteförfattare har följts upp 

och nu pågår en analys av vilka anställningar dessa personer har 

idag.  

Ordföranden har också gått igenom vilka kategorier av doktorander 

som antagits under 2015. En lägre andel doktorander inom 

medicinska grundvetenskaper noteras medan andelen inom 

hälsovetenskap ökar kraftigt.  

 

 

64 Spridning av information till doktorander vid fakulteten 

Föredragande: Fredrik Elinder 

 

 Diskuteras hur information på bästa sätt ska spridas till fakultetens 

doktorander. Detta bör lämpligen ske via forskarutbildnings-

administratörerna vid respektive institution då de har tillgång till 

uppdaterade e-postlistor till doktoranderna.  

 

 


