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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 2 maj 2016 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet, Medfak Kansli, Sandbäcksgatan 7 plan 1 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder ordförande 
 Peter Söderkvist vice ordförande 
 Mikael Benson professor 
 Carina Berterö professor 
 Helena Hemmingsson professor 
 Joanna Kvist professor (ersättare för Karin 

Öllinger) 
 Angelika Holm doktorand 
 Cynthia Veenstra doktorand 
   
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Margaretha Stenmarker landstingskommunal verksamhet 
 Anneli Peolsson föredragande p. 49-50 
 Daniel Windre föredragande p. 54 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Toste Länne professor 
 Karin Öllinger professor 
 Riccardo Barchiesi doktorand 
 
 Ersättare:  
 Erik Hilborn doktorand 
 Stefan Stenfelt professor 
 
 Övriga:  
 Jan Marcusson landstingskommunal verksamhet 
 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Mikael Benson 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
45 Utseende av justeringsperson 

 
 Utses Mikael Benson som justeringsperson.  

 

 

46 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista.  

Protokollet från FUN:s sammanträde 2016-03-29 läggs till 
handlingarna.  

 

 

47 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2016/4. 

Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2016/27-44.  

 

 

48 Meddelanden 
 

 Ordföranden meddelar att 

- regelverket för forskarutbildning tas upp för beslut på FSM den 
10 maj. Vi kan inte sänka kravet på att huvudhandledaren skall 
vara docent eftersom det då går emot LiUs centrala regelverk. 
LiU centralt planerar inte ändra detta. Däremot kommer kravet 
på att ha handlett doktorander från dag ett vid ansökan om 
befordran till professor att ses över. Docent på 
universitetssjukvårdenhet föreslås kunna bli huvudhandledare 
utan att det krävs tillsvidareanställd bihandledare. 

- den forskningsförberedande kursen som Christina Eintrei 
ansvarat för görs om från 3 terminer (22,5 hp) till 2 terminer 
(15 hp). Fördelen är att vi slipper överlapp mellan kurserna och 
att vi slipper överlapp med molekylär medicin som går T5. 
Kursen skall starta HT 2016 och ges en gång per år, och därmed 
avslutas till sommaren. Studenterna kan då söka 
sommarforskarstipendier från RÖ. Petter Hedlund har övertagit 
ansvaret för kursen och har under våren skrivit en ny kursplan 
som förhoppningsvis tas av utbildningsnämnden i maj 2016. 
Petter går ut till T1 och T2 och informerar om 
ansökningsförfarandet. 
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- Siw Carlfjord efterträder Peter Påhlsson, men kommer att 
fokusera på forskarutbildningskurser. Siw går på 10 % under 
hösten och 25 % från och med nyår. 

- Möte med kursansvariga för obligatoriska och återkommande 
valbara forskarutbildningskurser har genomförts den 21 april. 
Tider för 2017 har fastslagits. 

- Det har inkommit en remiss till universitetet: ”Trygghet och 
attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden”. FUNs 
ordförande kommer tillsammans med dekanus och FUSarna att 
skriva ett remissvar. Remissen skickas ut till alla i FUN. 
Synpunkter senast 27 maj till Fredrik Elinder. 

- Information om första omgången av forsknings-ALF.  

Cynthia Veenstra meddelar att 

- kandidater till DOMFIL:s styrelse från höstterminen 2016 
saknas.  Nuvarande styrelseledamöter avgår. Intresserade 
doktorander ombeds kontakta board@domfil.liu.se  
Vad skulle det betyda för fakulteten om DOMFIL:s verksamhet 
upphör. Frågan tas upp vid kommande FUN-sammanträde den 
7 juni och Fredrik Elinder tar även med frågan till 
fakultetsledningen.  

 

 

Beslutsärenden 
49 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 

ordförande vid Andrea Johansson Capusans disputation den 
2 september kl 09.00 
Dnr LiU-2016-00884 
Föredragande: Anneli Peolsson 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Jaako Kaprio, Helsingfors. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Carina Berterö, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor 
Susanne Bejerot, Örebro och senior professor Bruno Hägglöf, Umeå.  

Till ersättare utses professor John Carstensen, IMH.  

Till värd vid disputationen utses professor Preben Bendtsen, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 19 maj 2016. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

50 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Micaela Tjäderborns disputation den 9 
september kl 9.00 
Dnr LiU-2016-00886 

mailto:board@domfil.liu.se
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Föredragande: Anneli Peolsson 
 

 Utses som fakultetsopponent Associate Professor Morten Andersen, 
Karolinska institutet/Odense.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Toomas Timpka, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Björn 
Wettermark, Karolinska institutet och professor Arne Gerdner, 
Jönköping.  

Till ersättare utses professor Björn Gerdle, IMH.  

Till värd vid disputationen utses professor Ylva Böttiger, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 19 maj 2016. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

51 Beslut - antagning till forskningsamanuensprogrammet med 
start höstterminen 2016 
Dnr LiU-2013-00888 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att anta  
- Madeleine Asklöf 
- Amanda Dahl 
- Samuelle Fajutrao Valles 
- Thea Wennman 
- Helena Åberg 

 till forskningsamanuensprogrammet med start höstterminen 2016.  
 
Fredrik Elinder och Peter Söderkvist deltar inte i beslutet.  
 

 

 

52 Beslut - forskarutbildningskurser (obligatoriska och 
återkommande valbara) vid Medfak 2017 
Dnr LiU-2016-00959 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att erbjuda obligatoriska och återkommande valbara 
forskarutbildningskurser 2017 enligt bilaga.  

Beslut avseende övriga forskarutbildningskurser 2017 fattas vid FUN:s 
sammanträde den 7 juni 2016. 
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Informations- och diskussionsärenden 
53 Uppföljning av forskningsamanuensprogrammet 

Föredragande: Anita Larsson 
 

 Information. 

 

 

54 Presentation av ny kommunikatör vid Medicinska 
fakulteteten  
Föredragande: Daniel Windre 

 Daniel Windre, som nyligen anställts som kommunikatör vid 
Medicinska fakulteten, presenterar sig och sitt arbetsområde.  

 

 

55 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor togs upp.  
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