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 ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 3 maj 2021 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet plan 1, Med Fak kansli, Sandbäcksgatan 7/ 

Zoom 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Anna Strömberg Ordförande 
 Christina Ekerfelt Vice ordförande 
 Finn Bengtsson Professor 
 Michelle Chew Professor 
 Tiny Jaarsma Professor 
 Anneli Peolsson Professor 
 Oliver Gimm Professor 
 Riccardo Barchiesi Doktorand 
 Sandra Lilja Doktorand 
 
 Ersättare:  
 Charlotta Enerbäck Professor 
 Martin Hägglund Professor 
 
 Övriga:  
 Ewa Westny Mötessekreterare 
 Annelie Lindström Föredragande, p. 38 
 Bijar Ghafouri Föredragande, p. 39-40 
 Lasse Jensen Föredragande, p. 41-42 
 Siw Carlfjord Föredragande, p. 43-44 
 Mathilda Björk Föredragande, p. 48 
 Ann-Britt Wiréhn Region Östergötland, adjungerad 
 Staffan Hägg Region Jönköping, adjungerad 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 -  
 
 Ersättare:  
 -  
 
 Övriga:  
 Jonas Lind Region Jönköping, adjungerad 
 Cecilia Fagerström Region Kalmar, adjungerad 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Ewa Westny  Anna Strömberg  Michelle Chew 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
 

34 Utseende av justeringsperson 
 

 Utses Michelle Chew att vara justeringsperson vid dagens 
sammanträde. 

 

 

35 Fastställande av föredragningslistan samt genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa föredragningslistan. 

Protokollet från FUN:s sammanträde 2021-03-29 läggs till 
handlingarna. 

 

 

36 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt MF-FUNA 2021/4. 

Anmäles och godkännes MF-FUNP 25-37. 

 

 

37 Meddelanden 
 

 Information om UKÄ:s platsbesök avseende LiU:s kvalitetsarbete där 
man gått igenom och granskat: 

- Självvärdering och fakultetsanalyser 
- Studentinlagor 
- Intervjuer medarbetare 
- Fokus på doktorandernas arbetssituation, fungerar eISP 

studentmedverkan i olika nämnder och grupper, etc 
- Forskarutbildningens kvalitet – hur vi utvärderar och 

kommunicerar resultaten. 

Synpunkter från Annelie Lindström, Tiny Jaarsma och Christina 
Ekerfelt med anledning av att de intervjuats och som bör beaktas i 
FUN: 

- Karriärplanering för doktoranderna 
- Hur kommunicerar FUN information till doktoranderna 
- Doktorandombudsman utreds centralt av LiU 
- Rättvisekrav för doktoranderna, t. ex. att förlängning av 

doktorandtjänst är beroende av forskargruppens ekonomi. 
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Finn Bengtsson informerar om att rektor planerar dialog med 
departementet i syfte att komma till rätta med underfinansieringen 
(snedsits) av forskningsmedel.  

Anna Strömberg informerar att det har påbörjats ett arbete med att ta 
fram en ny hemsida för forskarutbildningen vid MedFak. 

 

 

Beslutsärenden 
 

38 Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 16 september 2021 
Dnr LiU-2021-01897 
Föredragande: Annelie Lindström 
 

 Disputationsärende avseende Albert Duvetorp 

Till fakultetsopponent utses professor Mona Ståhle, Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Jonas Broman, BKV 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Toomas 
Talme, Karolinska institutet och professor emeritus Chris Anderson, 
BKV. 

Till förste ersättare utses professor Bernt Lindelöf, Karolinska 
institutet. 

Till andre ersättare utses docent Ingrid Synnerstad, BKV/Region 
Östergötland. 

Till värd vid disputationen utses professor Charlotta Enerbäck, BKV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 20 maj 2021. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

 

39 Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 24 september 2021 
Dnr LiU-2021-01898 
Föredragande: Bijar Ghafouri 
 

 Disputationsärende avseende Fredrik Granström 

Till fakultetsopponent utses professor Urban Janlert, Umeå universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden biträdande professor Siw 
Carlfjord, HMV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
professor Per-Olof Östergren, Lunds universitet och professor Carina 
Mood, Stockholms universitet. 
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Till förste ersättare utses docent Jesper Löwe, Göteborgs universitet. 

Till andre ersättare utses professor Toomas Timpka, HMV. 

Till värd vid disputationen utses professor emerita Margareta 
Kristenson, HMV. 

Nämnden rekommenderar doktoranden att utveckla sitt resonemang 
kring etiktillstånd i sin ramberättelse. 

FUN uppdrar till FUS att komplettera till ordföranden med uppgifter 
om innehavare av etiktillstånd. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 20 maj 2021. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

 

40 Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 6 september 2021 
Dnr LiU-2021-01899 
Föredragande: Bijar Ghafouri 
 

 Disputationsärende avseende Sofia Hammarström 

Till fakultetsopponent utses docent Gisela Priebe, Lunds universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden biträdande professor Pia 
Tingström, HMV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
professor Lars Wallin, Högskolan Dalarna och professor emerita Anna-
Karin Dykes, Lunds universitet. 

Till förste ersättare utses biträdande professor Magnus Falk, HMV. 

Till andre ersättare utses docent Eva Elmerstig, Malmö universitet. 

Till värd vid disputationen utses professor Per Nilsen, HMV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 20 maj 2021. 

Punkten förklaras omedelbart justerad.  

 

 

41 Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 9 september 2021 
Dnr LiU-2021-01900 
Föredragande: Lasse Jensen 
 

 Disputationsärende avseende Maria Andreassen 

Till fakultetsopponent utses professor Susanne Guidetti, Karolinska 
institutet. 
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Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Lars-Åke Levin, HMV 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Maria 
Larsson-Lund, Luleå Tekniska Universitet och docent Charlotte 
Magnusson, Lunds Tekniska Högskola. 

Till förste ersättare utses docent Marcus Bendtsen, HMV. 

Delegeras till ordföranden att utse andre ersättare. 

Till värd vid disputationen utses professor Tiny Jaarsma, HMV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 20 maj 2021. 

Tiny Jaarsma anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

 

42 Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 17 september 2021 
Dnr LiU-2021-01901 
Föredragande: Lasse Jensen 
 

 Disputationsärende avseende Sabina Borg 

Till fakultetsopponent utses professor Joep Perk, Linnéuniversitetet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor emerita Margareta 
Kristenson, HMV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
professor Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet och docent Sara 
Svedlund, Göteborgs universitet. 

Till förste ersättare utses professor Carl-Johan Carlhäll, HMV. 

Till andre ersättare utses professor Peter Johansson, HMV. 

Till värd vid disputationen utses docent Maria Bäck, HMV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 20 maj 2021. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
 

43 Presentation av förslag till forskarutbildningskurser vid 
medicinska fakulteten för år 2022 
Föredragande: Siw Carlfjord 

  
Redovisning av de förslag som inkommit till nämnden samt budget för 
forskarutbildningskurserna inför år 2022. 
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Diskussion. Underlaget skickas ut till FUN:s ledamöter och synpunkter 
kan skickas till Siw Carlfjord. 

Beslut om kursutbudet fattas vid FUN:s sammanträde 7 juni. 

 

 

44 Utveckling av forskarutbildningskursen Good Clinical 
Practice - GCP 
Föredragande: Siw Carlfjord 

  
Siw Carlfjord informerar om arbetsgruppens arbete. 

Arbetsgruppen består av Finn Bengtsson, Siw Carlfjord, kursansvariga 
samt en doktorand och man har nyligen haft ett inledande möte. 

Gruppen arbetar med utveckling av kursen utifrån de 
kursutvärderingar som doktoranderna skickat in. Synpunkter har 
funnits avseende att antal hp är för lågt i förhållande till omfattning av 
kursinnehåll. 

Diskussion fortsätter med möten under hösten där man även tittar på 
kursinnehåll, hur kursen ska presenteras, vilken målgrupp som avses, 
etc. 

Ny kursplan ska framställas inför kursstart ht2022. 

Diskussion. 

 

 

45 Uppdatering av riktlinjer för forskarutbildningen 
Föredragande: Anna Strömberg 

  
Kort information om de riktlinjer för forskarutbildningen som 
fastställts centralt 2020-11-23 vid LiU. MedFak:s tidigare regler ska 
harmoniseras med LiU:s riktlinjer för nytt revideringsbeslut i FUN vid 
sammanträde den 30 augusti. 

Presentationen, centrala riktlinjer samt de lokala riktlinjer som ska 
revideras skickas ut till FUN:s ledamöter och synpunkter kan lämnas 
till ordföranden inför diskussion vid FUN:s möte den 7 juni. 

 

 

46 Plagiatcheck av kappa 
Föredragande: Anna Strömberg 

  

Bordlägges till nästa sammanträde. 
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47 Distanskurs i etik 
Föredragande: Anna Strömberg 

  
Bordlägges till nästa sammanträde. 

 

 

48 Information om elektronisk individuell studieplan - eISP 
Föredragande: Mathilda Björk 

  
Mathilda Björk informerade om införandet av eISP vid medicinska 
fakulteten. 

HMV har varit pilotinstitution tillsammans med flera institutioner vid 
LiU och man har tittat på processen från inrättande av doktorandplats 
fram till upprättande av individuell studieplan. 

eISP upprättas när doktoranden antas; uppstartsseminarium senare i 
flödet ersätter det tidigare antagningsseminariet. Dokumentet är även 
integrerat med Ladok, man signerar uppdateringar online och 
studieplanen kan ligga öppen och kan användas interaktivt under hela 
året. 

Bihandledare har dock endast titt-behörighet vilket gör att mycket 
administration läggs på huvudhandledaren. 

Länktips till eISP: 
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv  

Presentationen skickas ut till FUN:s ledamöter. 

 

 

49 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

 

 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv
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