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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 27 februari 2017 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Lärosal Almen, Campus US 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder ordförande (p. 16-21, 23-28) 
 Peter Söderkvist vice ordförande (p. 16-19, 21-28) 
 Mikael Benson professor 
 Carina Berterö professor 
 Helena Hemmingsson professor 
 Toste Länne professor 
 Karin Öllinger professor 
 Cynthia Veenstra doktorand 
 Riccardo Barchiesi doktorand 
 
 Ersättare:  
 Joanna Kvist professor 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Jonas Lind landstingskommunal verksamhet 

(p. 16-19, 21-28) 
 Annelie Lindström föredragande p. 20-22 
 Anneli Peolsson föredragande p. 23 
 Martin Henriksson föredragande p. 24 
 Gunilla Liedberg föredragande p. 25 
 Maria Leijon föredragande p. 27 
 
 
Ej närvarande: Ersättare:  
 Stefan Stenfelt professor 
 
 Övriga:  
 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 
 Annika Bergquist landstingskommunal verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Mikael Benson 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötet inleds med presentation av ny adjungerad ledamot från Region Jönköpings 
län, Jonas Lind. Nämndens ledamöter presenterar sig.  

Mötesformalia 
16 Utseende av justeringsperson 

 
 Utses Mikael Benson som justeringsperson. 

 

 

17 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista. 

Dagens ärenden behandlas i följande ordning: 

p. 16-25, 27, 26, 28. 

Protokollet från FUN:s sammanträde 2017-01-23 läggs till 
handlingarna.  

 

 

18 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2017/2. 

Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2017/1-2, 4-14. 

 

 

19 Meddelanden 
 

 Ordföranden meddelar att 

- ett seminarium om forskningsansökningar med ca 40 deltagare 
hölls den 26 januari med lyckat resultat. Fredrik Elinder och 
Stefan Thor höll presentationer och en expertpanel svarade på 
frågor.  

- ett seminarium kring de obligatoriska 
forskarutbildningskurserna hölls den 2 februari med få 
deltagare men bra diskussioner. Siw Carlfjord kommer till 
FUN:s möte den 3 april och redogör för seminariet och hur vi 
går vidare. 

- han har besökt MAX IV-laboratoriet i Lund, som är världens 
ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, den 8 februari. Hittills 
har anläggningen huvudsakligen använts inom fysik och kemi 
men nu är det dags att utveckla den för medicinska 
tillämpningar. Det finns enorma möjligheter att avbilda olika 
strukturer från molekyler upp till hela organismer och nu 
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planeras ett nytt strålrör för biologiska/medicinska 
tillämpningar - MedMAX. Den 8-10 mars kommer en workshop 
att genomföras i Uppsala för att diskutera hur detta skall 
planeras.  Detta är en unik möjlighet att påverka framtida 
medicinsk avbildningsforskning. 

- regeringen föreslår en ny myndighet som ska utreda 
forskningsfusk. I ett utredningsbetänkande från regeringen Ny 
ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning föreslår utredningen att en självständig myndighet, 
Oredlighetsnämnden, inrättas. Oredlighetsnämnden ska ha en 
ordförande och tio ledamöter som utreder misstanke om 
oredlighet inom statliga universitet och högskolor, enskilda 
utbildningsanordnare, övriga statliga organ samt kommuner 
och landsting. Enskilda individer ska kunna anmäla misstanke 
om oredlighet i forskningen direkt till den nya myndigheten, 
utan att behöva gå via rektor. Oredlighetsnämnden ska också 
kunna initiera ärenden om det finns en misstanke. Nämnden 
beslutar om det handlar om oredlighet och vem som är skyldig.  

 

 

Beslutsärenden 
20 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 

ordförande vid Maria Nords disputation den 19 maj 2017 
Dnr LiU-2017-00915 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Filip Bergquist, Göteborg. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden docent Simin Mohseni, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Charlotte 
Dahle, IKE och professor Johan Lökk, Karolinska institutet. 

Till ersättare utses docent Yumin Link, IKE. 

Till värd vid disputationen utses docent Nil Dizdar, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 

Peter Söderkvist och Jonas Lind deltar inte i beslutet.  

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

21 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Sudeep Chenna Narendras disputation den 4 
maj 2017 
Dnr LiU-2017-00912 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Natacha Bessis, Paris. 
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Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Jonas Broman, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), Associate 
Professor Katharina Lahl, Technical University of Denmark och 
professor Marianne Quiding-Järbrink, Göteborg.  

Till ersättare utses professor Jorma Hinkula, IKE. 

Till värd vid disputationen utses bitr professor Mattias Magnusson, 
IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

22 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Nina Ottossons disputation den 24 maj 2017 
Dnr LiU-2017-00995 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Bertil Hille, Washington.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Xiao-Feng Sun, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Håkan 
Olausson, IKE och professor Lena Eliasson, Lund.  

Till ersättare utses docent Petter Hedlund, IMH.  

Till värd vid disputationen utses professor Fredrik Elinder, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 

Fredrik Elinder deltar inte i beslutet.  

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

23 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Dimitros Venetsanos disputation den 5 maj 
2017 
Dnr LiU-2017-00913 
Föredragande: Anneli Peolsson 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Sigrun Halvorsen, Oslo. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Henrik Ahn, IKE 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Emil 
Hagström, Uppsala och professor Dick Wågsäter, IMH.  

Till ersättare utses docent Anders Fernström, IMH.  

Till värd vid disputationen utses professor Lena Jonasson, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 
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Punkten justeras vid mötet. 

 

 

24 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Armin Sprecos disputation den 19 maj 2017 
Dnr LiU-2017-00914 
Föredragande: Martin Henriksson 

 Utses som fakultetsopponent professor Jonas Ludvigsson, Karolinska 
institutet.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Lars-Åke Levin, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Ankica 
Babic, IMT och professor Gunnar Nilsson, Karolinska institutet.  

Till ersättare utses professor emeritus John Carstensen, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Toomas Timpka, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

25 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Charlotte Angelhoffs disputation den 21 april 
2017 
Dnr LiU-2017-00911 
Föredragande: Gunilla Liedberg 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Gudrún Kristjánsdóttir, 
University of Iceland.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Tiny Jaarsma, ISV 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Agneta 
Anderzen-Karlsson, Örebro och professor Tomas Faresjö, IMH. 

Till ersättare utses bitr professor Ingrid Hellström, ISV.  

Till värd vid disputationen utses professor Katarina Hjelm, ISV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 16 mars 2017. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

26 Beslut - Försöksdjurskurs för studenter på grund- och 
avancerad nivå  
Dnr LiU-2017-00997 
Föredragande: Fredrik Elinder 
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 Intentionen är att göra de teoretiska delarna (modul A-C) i 
forskarutbildningskursen Laboratory Animal Sciences (5 hp) fritt 
tillgängliga för samtliga studenter vid Linköpings universitet. Efter 
diskussion beslutar nämnden att utreda frågan vidare och ärendet tas 
upp för beslut vid FUN:s sammanträd den 3 april 2017. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
27 FUN:s ekonomi - bokslut 2016, budget 2017  

Föredragande: Maria Leijon 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

28 Kvalitetssäkringsarbete  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Information. Ytterligare information kommer att skickas ut inför nästa 
FUN-sammanträde den 3 april 2017.  
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