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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 23 januari 2017 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet, Medfak kansli , Sandbäcksg 7 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder ordförande 
 Peter Söderkvist vice ordförande (p. 5-15)  
 Mikael Benson professor 
 Carina Berterö professor 
 Helena Hemmingsson professor 
 Toste Länne professor 
 Karin Öllinger professor 
 Cynthia Veenstra doktorand (p. 1-8, 10-15) 
 Riccardo Barchiesi doktorand 
 
 Ersättare:  
 Joanna Kvist professor 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Annelie Lindström föredragande p. 5-9 
 Anneli Peolsson p. 11 
 Anna Asratian p. 11, 12 
 
Ej närvarande: Ersättare:  
 Stefan Stenfelt professor 
 
 Övriga:  
 Annika Bergquist landstingskommunal verksamhet 
 Margaretha Stenmarker landstingskommunal verksamhet 
 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Carina Berterö 

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

 
 Utses Carina Berterö som justeringsperson. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av punkten 

15. Försöksdjurskurs för masterstudenter  
Föredragande: Riccardo Barchiesi 
 
Protokollet från FUN:s sammanträde 2016-11-28 läggs till 
handlingarna.  
 

 

 

3 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2017/1. 

Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2016/115-128. 

 

 

4 Meddelanden 
 

 Ordföranden meddelar att 

- ett möte för kursansvariga för forskarutbildningskurser har 
hållits för planering inför kursutbudet 2018. Fredrik Elinder 
och Siw Carlfjord deltog från FUN. 

- torsdagen den 26 januari hålls ett ansökningsseminarium i 
lärosal Almen, inför vårens ansökningar till de stora nationella 
forskningsfinansiärerna. Fredrik Elinder berättar om 
fakultetens strategier för att öka framgångarna vid ansökningar 
och Stefan Thor ger tips om hur en bra ansökan ser ut. Även 
andra forskare från fakulteten/bedömare av ansökan bidrar 
med kompetens. Denna typ av seminarium hålls årligen.  

- den 2 februari hålls ett seminarium kring fakultetens 
obligatoriska forskarutbildningskurser. FUN:s ledamöter 
uppmanas att delta och även att sprida informationen vidare till 
bl a huvudhandledare, biträdande handledare och doktorander.  
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- en nedgång i antalet antagna doktorander vid medicinska 
fakulteten har noterats. Under 2016 antogs 37 doktorander. 
Flera faktorer kan ha påverkat denna utveckling och man är 
från centralt håll på universitetet intresserad av att veta 
orsaken. En diskussion på nationell nivå behövs och Fredrik 
Elinder kommer att ta upp detta i en av KVAs 
nationalkommittéer.   

 

 

Beslutsärenden 
5 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 

ordförande vid Eline Borch Petersens disputation den 16 
mars 2017 
Dnr LiU-2017-00018 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent Associate Professor Edmund Lalor, 
Rochester. 

Utses som ledamöter i betygsnämnd professor Torbjörn Ledin, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Erik 
Berninger, Karolinska institutet och professor Stefan Debener, 
Oldenburg. 

Till ersättare utses professor Mikael Heimann, IBL.  

Till värd vid disputationen utses professor Thomas Lunner, IBL. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 februari 2017. 

Punkten justeras vid mötet.   

 

 

6 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Shahrzad Bahrampours disputation den 17 
mars 2017 
Dnr LiU-2017-00022 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Simon Sprecher, Freiburg. 

Utses som ledamöter i betygsnämnd professor emeritus Olle Stendahl, 
IKE (sammankallande och ordförande vid disputationen), docent 
Stephan Teglund, Karolinska institutet och docent Urban Friberg, IFM.  

Till ersättare utses professor Jorma Hinkula, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Stefan Thor, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 februari 2017. 
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Punkten justeras vid mötet.   

 

 

7 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Maria Lampis disputation den 17 mars 2017 
Dnr LiU-2017-00024 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Ives Hubloue, Bryssel. 

Utses som ledamöter i betygsnämnd professor Carina Berterö, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Lisa 
Kurland, Örebro och docent Per Örtenwall, Göteborg.  

Till ersättare utses docent Anders Kald, IKE.  

Till värd vid disputationen utses professor emeritus Tore Vikström, 
IKE. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 februari 2017. 

Punkten justeras vid mötet.   

 

 

8 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Kristina Kernells disputation den 24 mars 
2017 
Dnr LiU-2017-00025 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Olof Stephansson, Karolinska 
institutet.  

Utses som ledamöter i betygsnämnd professor Jan Ernerudh, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Thomas 
Gilljam, Göteborg och docent Katarina Bremme, Karolinska institutet.  

Till ersättare utses professor Preben Kjölhede, IKE. 

Till värd vid disputationen utses professor Jan Brynhildsen, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 februari 2017. 

Punkten justeras vid mötet.   

 

 

9 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Cynthia Veenstras disputation den 7 april 
2017 
Dnr LiU-2017-00030 
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Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Kristian Pietras, Lund.  

Utses som ledamöter i betygsnämnd professor emeritus Karl-Eric 
Magnusson, IKE (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
docent Fredrik Wärnberg, Uppsala och professor Karin Öllinger, IKE. 

Till ersättare utses professor Jörg Cammenga, IKE.  

Till värd vid disputationen utses professor Olle Stål. IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 februari 2017. 

Cynthia Veenstra deltar inte i beslutet.  

Punkten justeras vid mötet.   

 

 

10 Beslut - Bidrag till DOMFIL:s genomförande av HURS 2017 
Dnr LiU-2017-00501 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att stödja DOMFIL:s genomförande av HURS 2017 med 
25 000 kr. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
11 Inför kommande doktorandundersökning - förslag till enkät 

Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Diskussion. Synpunkter som skickats in inför mötet och som togs upp 
vid mötet sammanställs av Fredrik Elinder och biläggs protokollet samt 
förmedlas till universitetets utbildningsdirektör.  

Anna Asratian, DOMFIL, samt Annelie Lindström, 
forskarutbildningsstudierektor vid IKE och Anneli Peolsson, 
forskarutbildningsstudierektor vid IMH, deltar vid diskussionen. 

 

 

12 DOMFIL:s verksamhet 2017 - uppföljning från föregående 
möte  
Föredragande: Fredrik Elinder, Anna Asratian 
 

 Diskussion. DOMFIL meddelar att kliniska doktorander i låg 
utsträckning ansluter sig till DOMFIL och när det gäller representation 
i t ex FUN och FSM är det svårt för engelskspråkiga doktorander att ta 
ett sådant uppdrag. Kliniska doktorander planerar bilda en egen 
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organisation. FUN och DOMFIL anser dock det vore klokt att förlägga 
denna organisation som en kommitté under DOMFIL.  DOMFIL 
bevakar detta. Viktigt att doktorander finns representerade som 
studeranderepresentanter i FSM och FUN.  

Fredrik Elinder tar frågan vidare i fakultetsledningen.  

 

 

13 Ska professor emeritus/emerita kunna vara 
huvudhandledare?  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Information. I LiU:s regelverk kring pensionerade lärares verksamhet 
klargörs tydligt att professor emeritus inte kan utses till 
huvudhandledare. Detta framgår också av fakultetens regelverk för 
forskarutbildning. Något avsteg från dessa regler kan inte göras.  

 

 

14 Forskarutbildningskurser med få anmälda deltagare - 
hantering  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Diskussion. När beslut tas om vilka forskarutbildningskurser som ska 
ges anges att FUN ska kontaktas om antalet anmälda understiger 10, 
vilket är gränsen för att full ersättning ska betalas ut. Detta gäller 
fortfarande, men det finns inget hinder att genomföra kurser med färre 
antal deltagare och en lägre ersättning.  

 

 

15 Försöksdjurskurs för masterstudenter  
Föredragande: Riccardo Barchiesi 
 

 En kortkurs för introduktion av arbete med försöksdjur finns tillgänglig 
för läkarstudenter och studenter på kandidatnivå. Studenter på 
masternivå kan dock inte gå denna kurs utan hänvisas till den valbara 
kurs om 7.5 hp som ges inom masterprogrammet. Fredrik Elinder tar 
med frågan till programansvarig för Masterprogrammet Experimental 
and Medical Biosciences.  
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