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Forsknings- och forskarutbilclningsnämnden 

Tid: 
Lokal: 

Närvarande: 

Ej närvarande: 

Måndagen den 24januari 2022 kl. 15.00 - 17.00 
Konferensrummet plan 1, Med Fak kansli, Sandbäcksgatan 7 / 
Zoom 

Ledamöter: 
Anna Strömberg 
Christina Ekerfelt 
Michelle Chew 
Anneli Peolsson 
OliverGimm 
Petter Hedlund 
Sandra Lilja 
Signe Skog 

Ersättare: 
Charlotta Enerbäck 
Martin Hägglund 

Övriga: 
Ewa Westny 
Siw Carlfjord 
Annelie Lindström 
Ioannis Spyrou 
Bijar Ghafouri 
Lasse J ensen 
Anita Kärner Köhler 
Jonas Lind 
Cecilia Fagerström 

Ledamöter: 
Tiny J aarsma 

Ersättare: 

Övriga: 
Ann-Britt Wirehn 
Staffan Hägg 

Ordförande 
Vice ordförande 
Professor 
Professor 
Professor 
Biträdande professor 
Doktorand 
Doktorand 

Professor 
Professor 

Mötessekreterare 
Kurskoordinator FUN 
Föredragande,p.5 
BKV, adjungerad bitr FUS 
Föredragande, p.6 
Föredragande,p.7-8 
HMV, adjungerad bitr FUS 
Region Jönköping, adjungerad 
Region Kalmar, adjungerad 

Professor 

Region Östergötland, adjungerad 
Region Jönköping, adjungerad 

Justeras datum: __________ _ 

dJaJur 
Ewa Westny 

\__L ~ .~ 
'.i%ina Strömberg Sandra Lilja 

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

Utses Sandra Lilja att vara justeringsperson vid dagens sammanträde. 

Fastställande av föredragningslistan och genomgång av 
föregående protokoll 

Beslutas att fastställa föredragningslistan med tillägg av mötespunkt 
under Övriga frågor. 

Protokollet från FUN:s sammanträde 2021-11-29 läggas till 
handlingarna. 

Beslut på delegation och anmälningar 

Anmälningar enligt MF-FUNA 2022/ 1. 

Anmäles och godkännes MF-FUNP del 2021/ 118-127, 2022/ 1. 

Meddelanden 

Ordföranden informerar: 

Inom fakulteten satsar man på olika initiativ för att stärka 
forskningsanknuten utbildning genom utveckling och 
utvärdering. Man har gjort en studentutvärdering för den 
forskningsförberedande kursen 2017-2021. Svarsfrekvensen 
blev ca 30% och resultatet ska analyseras utifrån 
utbildningskvalitet samt frågor om de studerande fortsatt med 
någon forskning efter kursen. Petter Hedlund är kursansvarig 
och jobbar vidare med detta. 
Man jobbar vidare med att marknadsföra forskarlinjen; många 
studenter upplever svårigheter att hitta handledare och/ eller 
forskargrupper som vill ta sig an studenter på 
läkarprogrammet. Man ser över de administrativa processerna 
samt efterforskar möjligheter att koppla studenterna vid 
forskarlinjen till MedFak:s styrkeområden. 
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Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 31 mars 2022 

Dnr LiU-2022-00106 
Föredragande: Annelie Lindström 

Disputationsärende avseende Karin Roos Ljungberg 

Till fakultetsopponent utses professor Per-Johan Jakobsson, Karolinska 
institutet, Stockholm. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Ioannis Spyrou, BKV 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Lotta 
Ljung, Umeå universitet och professor Jorma Hinkula, BKV. 

Till förste ersättare utses docent Åsa Keita, BKV. 

Till värd vid disputationen utses docent Alf Kastbom, BKV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 februari 2022. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 28 mars 2022 

Dnr LiU-2022-00107 
Föredragande: Bijar Ghafouri 

Disputationsärende avseende Isa N orvell Gustavsson 

Till fakultetsopponent utses professor Tomas Berglund, Göteborgs 
universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden biträdande professor Siw 
Carlfjord, HMV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
senior professor Birgitta Eriksson, Karlstad universitet och docent 
Erika Wall, Mittuniversitetet. 

Till förste ersättare utses docent Marcus Persson, IBL. 

Till andre ersättare utses docent Charlotte Wåhlin, HMV. 

Till värd vid disputationen utses professor Christian Ståhl, IBL. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 februari 2022. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 1 april 2022 

Dnr LiU-2022-00108 
Föredragande: Lasse Jensen 

Disputationsärende avseende Maria Ericsson 

Till fakultetsopponent utses docent Emil Hagström, Uppsala 
universitet. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Carina Berterö, HMV 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), docent Axel Wolf, 
Göteborgs universitet och docent Margret Leosdottir, Lunds 
universitet. 

Till förste ersättare utses docent Lennart Nilsson, HMV. 

Till andre ersättare utses biträdande professor Eva Tamas, HMV. 

Till värd vid disputationen utses professor Ebo de Muinck, HMV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 februari 2022. 

Anna Strömberg anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Beslut om utseende av betygsnämnd samt ordförande vid 
disputation den 8 april 2022 

Dnr LiU-2022-00109 
Föredragande: Lasse Jensen 

Disputationsärende avseende Jon athan Siverskog 

Till fakultetsopponent utses professor Werner Brouwer; Erasmus 
University, Rotterdam, Nederländerna. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden biträdande professor Barbro 
Krevers, HMV (sammankallande och ordförande vid disputationen), 
professor Peter Lindgren, Karolinska institutet och docent Emil 
Persson, IEI. 

Till förste ersättare utses adjungerad professor Jan Liliemark, HMV. 

Till andre ersättare utses docent Roger Bandick, IEI. 

Till värd vid disputationen utses docent Martin Henriksson, HMV. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 februari 2022. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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Sammanfattning FUN 2021 

Föredragande: Anna Strömberg 

Nya riktlinjer för forskarutbildning vid LiU från november 2020 - vid 
LiU pågår för närvarande en revidering avseende regler vid digitala 
disputationer och plagiatkontroll. 
MedFak kommer under våren att fastställa ett kortfattat 
beslutsdokument samt upprätta en "doktorandhandbok" med mer 
utförlig information till forskarstuderande. 

Det nationella systemet med eISP är under införande för alla 
forskarstuderande vid LiU. Några erfarenheter från institutionerna vid 
MedFak: 
Ett pågående arbete med att upprätta eISP och man fokuserar på 
nyantagna forskarstudenter. Många handledare är ovana vid processen 
vilket gör att handlingar kan "fastna" i systemet. I nuläget får delar av 
planen endast fyllas i av huvudhandledaren; det vore mycket 
fördelaktigt om doktoranden själv och även biträdande handledare fick 
fylla i större delar av dokumentet. 
Dokumentationen är omfattande, men många upplever det i 
förlängningen som positivt att all information finns samlad på ett ställe 
för doktoranden. 
Man planerar att ha en årlig uppföljning, både vid HMV och BKV. 

Antalet nyantagna doktorander är på uppgång och en viss ökning inom 
det kliniska området; övriga inom vårdvetenskap/ prekliniker på 
samma nivå. Däremot sjunker antalet disputationer märkbart vilket 
kan bero på att under 2016/ 2017 antogs färre doktorander, men också 
eventuellt på pandemiläget. Se även Anna Strömbergs presentation 
(bifogas protokollet). 

Digitala disputationer 
Föredragande: Anna Strömberg 

Information. Många disputationer sker nu på plats och det är helt i 
enlighet med LiU:s pandemiregler. Man förlänger även beslutet om att 
disputationer kan genomföras digitalt - helt eller delvis. Om man har 
disputation på plats med mingel, så rekommenderas att mingel sker på 
ett så smittsäkert sätt som möjligt. 
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11 Övriga frågor 
Föredragande: Anna Strömberg 

Budget - information om överskott av medel - information. 

De områden som för närvarande erhåller medel från FUN :s budet: 

Prekliniskt stöd till doktorander; när detta är fullt utbyggt 
kommer det att kosta ca 5 mkr/ år, 
Forskarutbildningskurser; ca 3 mkr/ år, 
Forskarlinjen; ca 1-1.5 mkr/ år, 
Forum Scientium; ca 500 tkr/ år, 
Delfinansiering för samarbete med Moi University i Kenya har 
inte kommit igång - Anna reser till Moi om några månader för 
diskussioner om ett samarbete kan komma till stånd. 

Frågan om FUN:s budget tas upp igen vid kommande sammanträde. 
Ordföranden ber ledamöterna fundera över fler områden som skulle 
kunna dra nytta av överskottsmedel. 


