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Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 8 maj 2017 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksg 7 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder ordförande 
 Carina Berterö professor 
 Karin Öllinger professor 
 Joanna Kvist professor (ersättare för Peter 

Söderkvist), p. 51-65 
 Stefan Stenfelt professor (ersättare för Mikael 

Benson) 
 Cynthia Veenstra doktorand 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Siw Carlfjord universitetslektor 
 Ewa Westny  samordnare 
 Marcus Larsson p. 52, föredragande p. 53 
 Annelie Lindström föredragande p. 54-57 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Peter Söderkvist vice ordförande 
 Mikael Benson professor 
 Helena Hemmingsson professor 
 Toste Länne professor 
 Riccardo Barchiesi doktorand 
 
 Övriga:  
 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 
 Jonas Lind landstingskommunal verksamhet 
 Annika Bergquist landstingskommunal verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 
     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Karin Öllinger 

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

 
 Utses Karin Öllinger som justeringsperson. 

 

 

49 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa föredragningslistan med tillägg av punkt 65: 

Doktorandundersökningen 2017  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

Protokollet från FUN:s sammanträde 2017-04-03 läggs till 
handlingarna.  

 

 

50 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga MF-FUNA 2017/4. 

Anmäles och godkännes MF-FUNP del 2017/29-44.  

 

 

51 Meddelanden 
 

 Ordföranden meddelar att 

- läkarstudenter på T4 har informerats om forskarlinjen både 
muntligen och skriftligen. Sista ansökningsdag var 30 april.  
Fem studenter har sökt. Fakultetsledningen har utsett Daniel 
Wilhelms (akutkliniken) till koordinator för forskarlinjen. 
Intervjuer kommer att hållas i månadsskiftet maj-juni. 

- Nationellt etikmöte för de medicinska fakulteterna: 
Ordföranden deltog 28/4 i ett uppföljande möte. Ett mål är att 
under hösten 2017 skapa en webbaserad etikkurs för 
internationella post docs och gästprofessorer. Ett annat mindre 
formaliserat mål är att sammanställa en lista över alla 
etikmoment i våra utbildningar från grundnivå till 
forskarutbildningsnivå + handledarutbildning. 

- Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM): 
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Av nio rekryteringar inom Biomedicin/teknologi är fyra klara. 
Tre är på plats. Långt gångna förhandlingar förs med ytterligare 
fyra kandidater. För den nionde platsen är rekrytering 
påbörjad. Detta innebär att vi i princip kan ha samtliga nio på 
plats till sommaren 2018, troligtvis snabbare än övriga orter 
(Lund, Göteborg och Umeå). Däremot ligger vi efter i 
rekryteringen av sex kliniska forskare. Två är pågående. 

- han har valts in i SciLifeLabs styrelse för perioden 2017-07-01—
2019-03-31. 

- Nationellt dekanmöte samt forskarutbildningskonferens 3-5 
maj i Uppsala:  
-ALF-utvärdering skall genomföras under det närmsta året. 
Sköts av VR. Tidplanen/omfånget kritiserades. 
- Etik/oredlighetsdiskussioner: Etikprövningslagen, 
oredlighetsutredningen, etikfrågor i samband med 
forskarutbildningen, predatortidskrifter (diskussion kring dessa 
borde läggas in i handledarutbildningen). Vad gör vi för att 
förhindra plagiat? Alla kappor borde förhandsgranskas. 
- UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen: UKÄ har dålig koll 
på detaljerna men är öppen för diskussion. (i) Svårt att 
definiera djup och bredd i medicinsk vetenskap. Olika knep 
diskuterades. forskarspår i UU. Ordföranden föreslår att 
definiera våra 42 ämnen – supplement till allmänna 
studieplanen och/eller se över de individuella studieplanerna. 
(ii) Hur säkerställer vi att vi når de nationella målen? 
- Antagning och dimensionering av FoU: KI – variant med upp 
till 6 månaders anställning innan antagning. Groningen – andra 
året på master förbereder för PhD. Dimensionering – 
ordföranden har börjat analysera detta. Alumnundersökning 
borde vi genomföra (kolla med UU, LU som har erfarenhet). 
- Nationell konsensus kring kvalitetskrav på FoU? Bra att 
diskutera men ej krav.  

- Ewa Westny blir sekreterare i FUN fr o m höstterminen 2017. 
 

  

 

 

Beslutsärenden 
52 Beslut- rutiner vid antagning och disputation för doktorand 

vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT) i 
forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap 
Dnr LiU-2017-01790 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att fastställa rutiner vid antagning och disputation för 
doktorand vid IMT i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap 
enligt förslag.  
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Punkten justeras vid mötet.  

 

 

53 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Johan Richters disputation den 1 september 
2017 
Dnr LiU-2017-01742 
Föredragande: Marcus Larsson 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Peter Siesjö, Lund. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emeritus Henrik Ahn, 
IMH (sammankallande och ordförande vid disputationen), docent 
Pekka Mellergård, Örebro och professor emeritus Eva Lund, IMH.  

Till ersättare utses docent Anders Johansson, IMT. 

Till värd vid disputationen utses professor Karin Wårdell, IMT. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 26 maj 2017. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

54 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Jacob Kuruvillas disputation den 8 september 
2017 
Dnr LiU-2017-01366 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Jean Armengaud, CEA, 
Frankrike. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Maria Engström, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputatione), docent Hanna L 
Karlsson, Karolinska institutet och docent Joachim Sturwe, Göteborg.  

Till ersättare utses docent Karin Enander, IFM. 

Till värd vid disputationen utses professor Susana Christobal, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 26 maj 2017. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

55 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Ayman Osmans disputation den 13 september 
2017 
Dnr LiU-2017-01743 
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Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Kaj Fried, Karolinska institutet.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Ebo de Muinck, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Katarina 
Kågedal, IKE och Associate Professor Christian Bjerggaard, Aarhus.  

Till ersättare utses professor Jonas Broman, IKE. 

Till värd vid disputationen utses docent Simin Mohseni, IKE. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 26 maj 2017. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

 

56 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Abdul Maruf Asif Aziz disputation den 15 
september 2017 
Dnr LiU-2017-01744 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Elisabeth Jerlhag Holm, Göteborg.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Giannis Spyrou, IKE 
(ordförande och sammankallande vid disputationen), docent Jakob 
Ström, IKE och docent Erika Roman, Uppsala.  

Till ersättare utses docent Mattias Alenius, IKE.  

Till värd vid disputationen utses docent Annika Thorsell, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 26 maj 2017. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

 

57 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Lina Wirestams disputation den 22 
september 2017 
Dnr LiU-2017-01745 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Per-Johan Jakobsson, 
Karolinska institutet.  
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Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emeritus Chris 
Anderson, IKE (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
docent Rille Pullerits, Göteborg och professor Charlotta Enerbäck, IKE.  

Till ersättare utses docent Åsa Nilsdotter, IKE. 

Till värd vid disputationen utses docent Jonas Wetterö, IKE.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 26 maj 2017. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

58 Beslut - byte av examinator för forskarutbildningskurs 
Implementation - Theory and Application in Health Care 
höstterminen 2017 
Dnr LiU-2017-00415 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att utse Siw Carlfjord som examinator för ovannämnda 
forskarutbildningskurs under höstterminen 2017, då ordinarie 
examinator Per Nilsen är tjänstledig.  

 

 

59 Beslut - kursplan för forskarutbildningskurs Molekylär och 
Marin Virologi, 1 högskolepoäng (8FO0095)  
Dnr LiU-2017-01448 
Föredragande: Anita Larsson 
 

 Delegeras till ordföranden att fastställa kursplanen efter diskussion 
med kursplaneförfattaren avseende kursens mål.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
60 Förslag till forskarutbildningskurser 2018  

Föredragande: Siw Carlfjord 
 

 Information och diskussion.  

Beslut avseende forskarutbildningskurser 2018 tas vid FUN:s 
sammanträde den 12 juni.  

 

 

61 Examination av nationella forskarutbildningsmål 
Föredragande: Fredrik Elinder 
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 Information och diskussion. De nationella målen har inkluderats i 

blanketterna som används vid antagning, halvtidskontroll och 
disputation. FUN ställer sig bakom att de reviderade blanketterna 
införs efter layout och redaktionella ändringar.  

 

 

62 Process kring forskarutbildningskurser - diskussion  
Föredragande: Siw Carlfjord 
 

 Information. FUN ställer sig bakom förslaget som även ska diskuteras 
med institutionernas proprefekter för forskning.  

 

 

63 Kursplanemall för forskarutbildningskurser  
Föredragande: Siw Carlfjord 
 

 Information. FUN ställer sig bakom den föreslagna mallen.  

 

 

64 Behov och nytta med översättningsstöd  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Information och diskussion. Ordföranden får i uppdrag att fundera 
vidare.  

 

 

65 Doktorandundersökningen 2017  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Information. Marginella förändringar från tidigare år: 
forskarutbildningen som helhet får 3.9 på en femgradig skala. Områden 
i topp är frågor som rör (i) handledning och (ii) doktorandernas 
inflytande över sina forskarstudier. Områden i botten är frågor som rör 
kursutbudet.  
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