
 Sammanträdesdatum 2017-10-23 
PROTOKOLL 

MF-FUN 2017-8 
1(5) 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 23 oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet Med Fak kansli, plan 1, Sandbäcksgatan 7 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder Ordförande 
 Peter Söderkvist Vice ordförande 
 Toste Länne Professor 
 Stefan Stenfelt Professor 
 Karin Öllinger Professor, föredragande p. 123 
 Riccardo Barchiesi Doktorand 
 
 Ersättare:  
 Ingrid Hellström Biträdande professor 
 
 Övriga:  
 Ewa Westny Mötessekreterare 
 Siw Carlfjord Föredragande, p.118-119 
 Martin Henriksson Föredragande, p. 115 
 Gunilla Liedberg Föredragande, p. 116 
 Annelie Lindström Föredragande, p. 117 
 Jonas Lind Landstingskommunal 

verksamhet 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Mikael Benson Professor 
 Carina Berterö Professor 
 
 Ersättare:  
 Joanna Kvist Professor 
 
 Övriga:  
 Staffan Hägg Landstingskommunal 

verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Ewa Westny  Fredrik Elinder  Riccardo Barchiesi 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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 ______     ______     ______ 
 

Mötesformalia 
111 Utseende av justeringsperson 

 
 Utses Riccardo Barchiesi som justeringsperson. 

 

 

112 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa föredragningslistan med tillägg av punkterna 120-
123. 

Protokollet från FUN:s sammanträde 2017-09-25 läggs till 
handlingarna. 

 

 

113 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga MF-FUNA 2017/8. 

Anmäles och godkännes MF-FUNP del 85-111. 

 

 

114 Meddelanden 
 

 Doktorandundersökningen: Handlingsplan har skickats till FSM. 
Fakulteten har bara en punkt som handlar om de obligatoriska 
forskarutbildningskurserna. Institutionernas punkter kommer direkt 
från institutionerna. 

Forskningsrådet på LiU läggs ner. Funktionen tas över av rektor, 
dekaner och forskningsdirektör. 

Fakultetsval. Ej klart. FUN kommer att utses av nyvald dekan i 
november/december. Troligtvis blir det en del rotationer för att 
harmoniera med andra råd och nämnder. 

KAW: Inget projekt till LiU i år. Ny omgång med preliminära förslag 
skall vara inne till Forskningsdirektöran 6/11. 

Budgetförändringar på fakulteten: Lärare kommer att få ökad 
garanterad tid för kompetensutveckling/forskning. 
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Beslutsärenden 
115 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 

ordförande vid Alexandru Grigorescu Fredrikssons 
disputation den 19 januari 2018 
Dnr LiU-2017-03135 
Föredragande: Martin Henriksson 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Bengt Johansson, Umeå. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emeritus Karl-Eric 
Magnusson, IKE (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
docent Odd Bech-Hanssen, Göteborg och professor Örjan Smedby, 
Karolinska institutet. 

Till ersättare utses professor Michelle Chew, IMH. 

Till värd vid disputationen utses biträdande professor Carl-Johan 
Carlhäll, IMH. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 november 2017. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

116 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Johan Lundgrens disputation den 12 januari 
2018 
Dnr LiU-2017-03133 
Föredragande: Gunilla Liedberg 
 

 Utses som fakultetsopponent docent Cecilia Fagerström, Karlskrona. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden biträdande professor Evalotte 
Mörelius, ISV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
docent Dan Malm, Jönköping och docent Margareta Bachrach-
Lindström, IMH. 

Till ersättare utses docent Micha Milovanovic, ISV. 

Till värd vid disputationen utses biträdande professor Peter Johansson, 
ISV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 november 2017. 

Punkten justeras vid mötet. 
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117 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Anna Mathia Klawonns disputation den 12 
januari 2018 
Dnr LiU-2017-03134 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Paul Kenny, New York, USA. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emeritus Olle 
Stendahl, IKE (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
docent Mattias Magnusson, IKE, professor Per Svenningsson, 
Karolinska institutet och docent Jonas Wetterö, IKE. 

Till värd vid disputationen utses biträdande professor David Engblom, 
IKE. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 9 november. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

118 Beslut - kursplan 8FO0098 Forskningsperspektiv på 
interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom 
hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjänsten, 5 hp 
Dnr LiU-2017-01448 
Föredragande: Siw Carlfjord 
 

 Beslutas fastställa kursplanen enligt förslag. 

 

 

119 Beslut - kursplan 8FO0099 Flödes- och masscytometrisk 
analys av enskilda celler, 3 hp 
Dnr LiU-2017-01448 
Föredragande: Siw Carlfjord 
 

 Beslutas fastställa kursplanen enligt förslag. 

 

 

120 Beslut - Bidrag till DOMFIL:s genomförande av HURS 2018 
Dnr LiU-2017-03243 
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Beslutas att stödja DOMFIL:s genomförande av HURS 2018 med 
25 000 kr. 
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Informations- och diskussionsärenden 
 

121 Bästa avhandling - förslag till utmärkelse 
 

 Informerades om inkomna nomineringar från 
betygsnämndsordföranden för aktuell period. En bedömargrupp 
bestående av Fredrik Elinder, Toste Länne, Riccardo Barchiesi och 
Karin Öllinger har granskat nomineringarna. Nämnden beslutar att 
utifrån bedömargruppens synpunkter lämna förslag till dekanus som 
därefter beslutar om utmärkelsen. 

 

 

122 Doktorsexamen - benämningar svenska/engelska. Förfrågan 
från Medicinska biblioteket 
 

 Information och diskussion. 

 

 

123 Plagiatgranskning 
Föredragande: Karin Öllinger 

  

Information och diskussion. 

Plagiatkontrollen URKUND visas av Ingrid Hellström vid FUN:s 
sammanträde 27 november. 
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8FO0098 

Forskningsperspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och 
samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjänsten, 
5 hp 

Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and 
Collaboration within Practices of Health Care and Social Services,  
5 credits 

 

Forskarutbildningskurs 

 
 

Medicinska fakulteten 

Gäller från: vårterminen 2018 

 

 

Kursplan 

 
 

 
 
 
Fastställd av Fastställandedatum 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2017-10-23 
Reviderad av Revideringsdatum 
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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har 

− avlagt en examen på avancerad nivå, 
− fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 

hp på avancerad nivå, eller 
− på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

− Analysera och kritiskt granska den globala diskurs inom hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst som beskriver interprofessionell utbildning och 
samverkan.  

− Identifiera hur globala avsiktsförklaringar och riktlinjer realiseras i lokala 
interprofessionella praktiker inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.  

− Jämföra teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning och 
samverkan och jämföra deras implikationer för handledning, lärande och 
forskning i olika nationella kontexter.  

 
Färdighet och förmåga 

− Motivera och tillämpa teorier om lärande och metoder i utformning av en 
empirisk studie av interprofessionellt lärande och samverkan.  

− Analysera och kritiskt granska forskningsevidens gällande handledning av 
interprofessionellt lärande.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

− Värdera empirisk forskningsevidens som kunskapsbas för kommunikation i 
interprofessionella praktiker.  

− Värdera gruppdynamik och samverkansprocesser vid interprofessionellt 
lärande. 

 
Kursinnehåll 
Kursens innehåll är utformat så att deltagarna aktivt och kritiskt kommer att 
granska teori och empirisk evidens som utgångspunkt för forskning om 
interprofessionell samverkan, så väl inom hälso- och sjukvårdens samt 
socialtjänstens utbildningar som inom dess professionella praktiker.  
Innehållet belyser samspelet mellan beslut på olika policynivåer och hur lokala 
praktiker utformas och genomförs samt ger en översikt om tillämpning av teorier 
och forskningsmetodik inom forskningsfältet i olika nationella kontexter.  
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Undervisnings- och arbetsformer 
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade 
lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande 
genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens 
roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  
 
Undervisnings- och arbetsformerna i kursen är webbaserade. Hela kursen 
genomförs digitalt på en gemensam kursplattform. I kursen gör man individuella 
studieuppgifter och gruppbaserade moment, både inom den egna kursen och i 
samarbete med studenter antagna vid annat lärosäte.  Studentgruppen möts i 
basgrupper online och i webinarier. 

 
Examination 
Examinationen är en individuell skriftlig uppgift baserad på en individuell portfolio 
där studenten samlat dokument som evidens för lärprocessen under kursen gång.  
 
Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i 
anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare 
kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid 
ordinarie examination.  
 
Byte av examinator 
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen 
har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om 
inte särskilda skäl talar mot det. 
 

Betygsskala 
Godkänd eller Underkänd. 

 
Intyg 

På students begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig. 

 
Kurslitteratur 
Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före 
kursstart.  

 
Övrig information 
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. 
Kursvärdering samt analys och förslag som rör generell utveckling och förbättring 
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av kursen återkopplas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden av 
kursansvarig lärare. 

 
Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination 
enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer 
som följer. 
 
Förutsättning för deltagande är  tillgång till dator med videokonferensutrustning 
samt internetuppkoppling av god kvalitet. Kursen genomförs på engelska.  
 

Institution 
Institutionen för Medicin och Hälsa 
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8FO0099 

Flödes- och masscytometrisk analys av enskilda celler, 3 hp 

Single Cell Analysis using Flow and Mass Cytometry, 3 credits 

 

Forskarutbildningskurs 

 
 

Medicinska fakulteten 

Gäller från: vårterminen 2018 

 

Kursplan 

 
 

 
 
 
Fastställd av Fastställandedatum 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2017-10-23 
Reviderad av Revideringsdatum 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden  
Diarienummer: LiU-2017-01448   
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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har 

- avlagt en examen på avancerad nivå, 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 

hp på avancerad nivå, eller 
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

För denna kurs krävs dessutom erfarenhet av multiparametrisk flödescytometri. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

− Redogöra för den bakomliggande teknologin för masscytometri och hur 
Cytometry by Time-Of-Flight(CYTOF)-instrumentet fungerar. 

− Bedöma fördelar och nackdelar med flödes- respektive masscytometriska 
metoder. 

− Redogöra för olika analytiska metoder för utvärdering av data erhållna med 
masscytometri. 

 
Färdighet och förmåga 

− Planera experiment på detaljerad nivå. 
− Välja metoder för att bearbeta och analysera data erhållna med 

masscytometri. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

− Inta ett kritiskt förhållningssätt till när masscytometri ska tillämpas. 

 
Kursinnehåll 
Kursen är en introduktion i en ny analytisk teknik, så kallad masscytometri, som 
används för att studera flera proteiner på singel-cell nivå. På kursen kommer 
deltagarna att få färdighet i att jämföra masscytometrisk respektive 
flödescytometrisk metod.  Föreläsningar täcker flera olika aspekter, bland annat hur 
man processar data för efterföljande analys samt vilka olika analysmetoder som 
finns tillgängliga. 

 
Undervisnings- och arbetsformer 
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade 
lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande 
genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens 
roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. 
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Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, individuella 
litteraturstudier, demonstration samt webinar. 

 
Examination 
Examinationen utgörs av en skriftlig hemuppgift som bedöms individuellt. För 
godkänt resultat krävs därutöver deltagande på föreläsningar, demonstration samt 
webinar. 
 
Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i 
anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare 
kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid 
ordinarie examination.  
 
Byte av examinator 
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen 
har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om 
inte särskilda skäl talar mot det. 

 
Betygsskala 
Godkänd eller Underkänd. 

 
Intyg 

På students begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig. 

 
Kurslitteratur 
Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före 
kursstart.  
 
Övrig information 
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. 
Kursvärdering samt analys och förslag som rör generell utveckling och förbättring 
av kursen återkopplas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden av 
kursansvarig lärare. 
 
Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination 
enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer 
som följer. 
 
Institution 
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) 
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