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NDI IKE 2017: Analys och handlingsplan 

Arbetet med resultatet av doktorandundersökningen har utförts enligt universitetets direktiv 
”Hantering av resultatet av doktorandundersökning 2017” Dnr LIU-2017-00874 
 
 Resultatet har analyserats och diskuterats, samt jämförts med resultat 2015 
 Resultatet förmedlades vid presentationer där IKEs doktorander och handledare 

inbjöds 7 respektive 9 juni 
 Resultatet förmedlades till IKEs doktorander och handledare via veckobrev juni 2017 
 Resultatet förmedlades till fakultetens doktorander och handledare via veckobrev juni 

2017 
 Resultatet förmedlades till Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden den 12 juni 
 Förbättringsområden identifierades, fyra områden valdes ut 
 Möjliga förbättringsåtgärder identifierades och formulerades 
 Möjliga förbättringsåtgärder har integrerats i IKE´s handlingsplan Arbetsmiljö 
 Resultat av åtgärder analyseras i samband med nästa genomförda 

doktorandundersökning alt annan survey 

Bakgrund 

Enkätundersökningen genomfördes av företaget Ramböll, som skickade enkät till 170 av 
IKE´s närmare 250 doktorander, och av dessa erhölls 97 svar. Svarsfrekvens baserat på 170 
doktorander: 57%; svarsfrekvens i relation till 250 doktorander: 42%. Förändring i 
storleksordningen 0.1-0.2 är inte ett signifikant resultat. Enligt Ramböll behövs en 
svarsfrekvens på minst 70% för att trovärdiga slutsatser ska kunna erhållas. Resultatet för 
IKE tolkas utifrån tendens och indikation mer än reellt resultat.  

Totalt betyg IKE 3.8; lägst på fakulteten (IMH 4.0, ISV 4.1 (sammanslaget alla resultat på 
ISV dvs inte bara den delen som hör till med fak); jämför med 3.9 totalt för LiU. 53% av de 
svarande uppger att de befinner sig på annan plats än ett LiU Campus då de ägnar sig åt sin 
forskarutbildning; 47% vid ett Campus (Norrköping, US, Valla). Av de svarande har 35% 
gjort 25-49% av sin forskarutbildning; 22% 50-74%; 19% 75-100% och 25% 0-24%, vilket 
anses vara en god fördelning för resultatet avsett var i forskarutbildningen doktoranden 
befinner sig. 

Resultat 

 Resultat för IKE skiljer sig inte på något område oroväckande från övriga 
universitetet eller övriga institutioner vid Medicinska Fakulteten. Inom vissa 
områden ligger IKE´s resultat något lägre än LiU och på andra, exempelvis 
resultat avseende individuell studieplan, något bättre än LiU.  

 Korstabellerna avseende anställning som doktorand respektive inte anställning 
som doktorand visar på skillnader mellan grupper för vissa av frågorna, men 
svaren är inte förvånande – exempelvis så är de som inte har anställning som 
doktorand inte oroade över anställning efter avklarad examen vilket är logiskt då 
de redan har en anställning vid ex RÖ. Resultat från undersökningen har tolkats 
försiktigt och med kunskap om heterogenitet i den svarande doktorandgruppen. 
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 Alla svarande doktorander, 97 st, anger att de har en individuell studieplan. 73% 

anser att den individuella studieplanen är ett viktigt och användbart dokument i 
forskarutbildningen. 

 42% av de svarande ger det sammanfattande betyget ”Bra” till sin 
forskarutbildning; 22% mycket bra; 27% acceptabel; 9% svarande ”dålig/mycket 
dålig”. Mycket lika svaret 2015. 

 54% av de svarande säger att de deltagit i internationell konferens de senaste 2 
åren 
 

Positiv utveckling sedan 2015 avseende: 

Jag har fått bra stöd och information från institutionen när det gäller min undervisning 
+0.4 
Resultatet avseende detta var 2.8 2015, nu 3.2, och nu i samma nivå som för LiU. 
Definierades som ett förbättringsområde efter 2013 doktorandundersökning, inkluderades i 
handlingsplanen och doktorander frågades avseende vilken typ av stöd/information de önskar 
men det gav inga tydliga svar/exempel. Resultat från medarbetarenkäten visar relativt lågt 
betyg avseende om pedagogik diskuteras tillräckligt i verksamheten. Stöd/information kan 
kopplas till det och varvid vi identifierat ett organisatoriskt problem som gör att man som 
undervisande doktorand behöver integreras i ett sammanhang så att man får bättre stöd, 
förstår den information som ges och kan efterfråga det som behövs samt att pedagogiska 
diskussioner kan ta fart. Institutionen har arbetat på detta och det verkar ha gett resultat. Ny 
organisation iom 2017 kan ge ytterligare positivt resultat, uppföljning 2019. 

 
Jag bedömer mina möjligheter som goda att få arbete direkt efter min forskarexamen 
+0.4 
Kommentar: Procentuellt fler doktorander med annan anställning gör att den här siffran ökar 
 
Informationen/introduktionen som nyantagen forskarstuderande var relevant och 
tillräcklig  
+ 0.3 
Kommentar: 16% säger att de inte fått information, vi har utökat informationen och ”syns” 
mer, här kan vi göra mer och på ett mer riktat sätt, besöka kliniker/Jönköping/Kalmar för att 
nå fram till doktorander och handledare. 84% svarar att de fått information. 
 
Det erbjuds tillräckligt många kurser inom LiU som ger en breddning inom mitt 
forskningsområde + 0.3 
 
Jag har möjlighet att presentera min forskning vid seminarier + 0.3 
 
Negativ utveckling sedan 2015 avseende: 

Jag är nöjd med uppföljningen av min individuella studieplan -0.3 
Kommentar: Man är fortfarande nöjd med att göra uppföljning ex vid årlig uppföljning 
snittbetyg 3.9 men ger 2.9 på att uppföljningen resulterade i revidering av studieplanen och 
det kan ju bero på att man kanske inte behövde göra revidering? (100% vet att de har en 
individuell studieplan, 73% anser att den är ett viktigt dokument, 88% har haft uppföljning 
det senaste året, svarande ger 3.9 i snittbetyg för uppföljningen). En bidragande faktor kan 
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också vara att antagningskommittén gör ett bra förberedande jobb och begär in 
kompletteringar och förtydliganden så att den individuella studieplanen är noga 
genomarbetad vid antagning – kan vara så att man därför inte behöver göra revidering så ofta; 
revidering görs som regel i samband med halvtidsseminarium; fler lämnar numera in 
revidering i samband med ansökan om disputation eftersom det i senaste regelverket gäller att 
det är den senaste aktuella versionen som ska lämnas med ansökan – man är då mer mån om 
att ha en uppdaterad version som samstämmer med avhandlingens innehåll och 
forskarutbildningen i sin helhet. Betygsnämnden kan alltid begära in tidigare versioner av 
individuella studieplanen om de anser att det behövs, samt även utkast på kappan. 
 
Jag får återkoppling på mina textutkast inom rimlig tid -0.3 

Medel 4.2 så det är fortfarande högt, ingen skillnad mellan anställd/icke anställd doktorand. 

Det har fungerat väl att kombinera undervisning/annan institutionstjänstgöring och 
mina egna forskarstudier – 0.4 

Medel på den här frågan är för doktorand anställd 4.1 samt för doktorand inte anställd 3.1. 
Man kan tänka att icke-anställda doktorander dvs kliniker har svårt att kombinera annan 
tjänstgöring med forskarstudierna. Finns definierat i handlingsplan att diskussion mellan 
fakultet och klinikernas verksamhetschefer vid Region Östergötland, avseende de kliniska 
doktorandernas situation, ska genomföras. 

Jag får den IT-service jag behöver -0.4 

Kommentar: IT-servicen får snittbetyg 3.2 (sjunkit från 2015, 3.8), samma siffra för 
medicinska fakulteten är 3.6, för LiU är det tillsammans med revidering av individuella 
studieplanen det som sjunkit mest sedan 2015. Det är en fråga för fakulteten att jobba med, 
forskarutbildningsadministrationen är egentligen inte inblandad i detta men får ta emot 
många frågor från doktorander och handledare. Vad kan vi vid institutionen göra för att 
underlätta? Åtgärd: vi skriver numera in berörd avdelningssamordnares namn i välkomstbrev 
vid antagning som doktorand, för att etablera kontakt. Alla registrerade doktorander, oavsett 
anställning som doktorand eller ej, kommer att behöva ett LiU ID i och med universitets nya 
web utformas så att all intern information ska ligga bakom inlogg. 

Jag bedömer att jag har tillräcklig kompetens för undervisningen – 0.5 

Medel doktorand anställd 3.8; medel doktorand inte anställd 3.9. Åtgärd avseende 
organisation av undervisningsuppdrag för ökad känsla av sammanhang. 

Störst skillnad mot LiU 

Högre än LiU: 

 Informationen/introduktionen som nyantagen forskarstuderande var relevant och 
tillräcklig + 0.3* 

 Jag bedömer mina möjligheter som goda att får arbete direkt efter min forskarexamen 
+ 0.3 

 Jag hade en god bild av vad som förväntades av mig när jag antogs som 
forskarstuderande + 0.2 

 Det finns brister i handledningen som utgör ett hinder för mitt avhandlingsarbete + 
0.1 
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 Jag upplever sällan stress som påverkar mitt väl befinnande utanför min 

forskarutbildning + 0.1 

Lägre än LiU: 

 Det erbjuds tillräckligt med kurser inom LiU som ger en fördjupning inom mitt 
forskningsområde – 0.3 

 Uppföljningen resulterade i revideringar av studieplanen, av betydelse för min 
fortsatta forskarutbildning – 0.3 

 Jag får den service jag behöver från universitetsbiblioteket – 0.3 
 Jag vet vart jag kan vända mig om jag får problem som rör handledningen – 0.3* 
 Jag får den IT-service jag behöver – 0.6. Medel för anställd doktorand 3.7 men 3.1 

för icke-anställd doktorand. 

*Informationen som nyantagen har fått högre betyg jämfört med 2015 men vi har inte nått 
fram med information om vart man kan vända sig om man får problem avseende sin 
handledning. 

Tolkning fritextsvaren för IKE: 

 Man är fortfarande nöjd med sina handledare och ex får i stor utsträckning 
feedback på textutkast inom rimlig tid 

 Nöjd med forskarkollegor och upplever frihet i sitt forskningsarbete 
 Svårighet att få tillräckligt med tid för forskarutbildningen 
 Mycket administration i forskarutbildningen (FUS kommentar: tre gånger per år) 

Skulle man kunna rapportera aktivitet och försörjning per helår? Varför är det per 
termin, ok för att det är en utbildning men det borde gå att kunna rapportera per år 
ändå), man klarar inte att räkna % på aktivitet och försörjning – mer information 
behövs 

 För de kliniska doktoranderna är det en svår situation, svårt att få tid till sin 
forskarutbildning, känner sig ensam och isolerad, säger sig inte ha fått 
information, vill interagera mer men tar inte tag i det 

 Missnöje med IT-stöd/frånvaro av IT-stöd, gäller alla men framför allt de som inte 
är anställda 

 Mycket negativ feedback på framförallt de obligatoriska kurserna, låg nivå, dålig 
engelska – en fråga för fakulteten men också för institution där kursansvariga är 
anställda. Behov av feedback till de kursansvariga? FUN/FUNs ordförande 
genomför arbete med att förbättra de obligatoriska kurserna. DOMFIL har gjort en 
egen enkätundersökning avseende kurserna och bidrar med specifik information 
från doktoranderna. 

Rekrytering: 

”Jag hade en god bild av vad som förväntades av mig som doktorand när jag antogs 
som forskarstuderande” Medel 3.6; medel 4.1 för anställd doktorand, 3.4 för icke-anställd 
doktorand. Vi upptäcker ofta vid antagningsseminarium att den blivande doktoranden inte 
förstått hur mycket arbete som kommer att krävas. Stort fokus på projektet, och man tror att 
det är att genomföra projektet som är forskarutbildningen. Antagningskommittén är duktiga 
på att lyfta detta för diskussion med blivande doktorand och handledare, samt noga med att 
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det synliggörs i individuell studieplan och forskningsplan. Dock kan insikten komma först 
när verkligheten gör sig gällande. 

”Hur fick du reda på din möjlighet att bli antagen till forskarutbildning?” 

33% blev personligt tillfrågade; 34% frågade själva om möjligheten; 6% genom arbetsgivares 
kontakt med forskargrupp/institution vid LiU; 1 på annat sätt och 2 genom annons. På den här 
frågan finns ingen uppdelning i anställd/icke anställd. 

Handledning: 

Fritextsvar visar att man generellt är mycket nöjd med sina handledare som bedöms som 
engagerande, motiverande, professionella och goda forskare. Dock finns enstaka negativa 
synpunkter där man menar att handledarna antar doktorander för att sedan inte bry sig om 
dem. Outtalade förväntningar och icke-fungerande kommunikation kan vara orsak. Avseende 
tid för handledning svarar doktoranderna: 

 12% Minst 1 gång/vecka 

 33% Minst 1 gång varannan vecka  

 34% Minst 1 gång per månad 

 18% Minst en gång per termin 

 3 personer svarar att de har handledning mer sällan än 1 gång per termin 

Avseende individuella handledningstimmar: 33% <1 timme/månad; 39% 1-2 timmar/månad; 
22% 3-5 timmar/månad; 6% > 5 timmar/månad 

”Tiden som används för handledning motsvarar mina behov” medel 3.8, har gått bakåt 0.2; 
ungefär samma för anställd/icke anställd. 

”Jag får återkoppling på mina textutkast inom rimlig tid” har gått bakåt -0.3 sedan 2015 men 
medel är 4.2 så det är fortfarande högt, ingen skillnad mellan anställd/icke anställd doktorand. 

 

Individuell studieplan: 

100% av de 97 svarande vet att de har en individuell studieplan. 73% anser att den är ett 
viktigt och användbart dokument i forskarutbildningen; 27% anser att den inte är viktig. 88% 
har haft uppföljning det senaste året.  

Ur korstabell: 

”Min individuella studieplan fungerar som ett stöd för mig i min forskarutbildning”; medel 
2.9 för anställd; medel 3.4 för icke-anställd; 

”Min individuella studieplan innehåller klara och tydliga delmål”; medel 3.6 för både anställd 
och inte anställd doktorand. 

”Uppföljningen resulterade i revideringar av studieplanen av betydelse för min fortsatta 
forskarutbildning” Medel 3.9 för anställd men bara 2.8 för icke-anställd doktorand. 
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”Jag är nöjd med uppföljningen av min individuella studieplan”. Medel 4.1 för anställd och 
3.9 för icke-anställd, medel 3.9. 

Svårtolkat avseende uppföljning och revidering av individuella studieplanen. Kanske är så att 
uppföljning är bra att göra men att det sällan leder till revidering eftersom det kräver en 
del/mycket tid; tid som man inte har. Man är dock generellt nöjd med sin studieplan. 

Undervisning: 

”Jag har fått bra stöd och information från institutionen när det gäller min undervisning”; har 
gått framåt + 0.4 jämfört med 2015 men stor skillnad mellan anställd, 3.6, och icke-anställd 
doktorand, 2.9; vilket inte är konstigt. Institutionen är inte direkt inblandad i kontakt med 
icke-anställda doktorander avseende deras undervisning – ska institutionen vara det? 

”Det har fungerat väl att kombinera undervisning/annan institutionstjänstgöring och mina 
egna forskarstudier”. Har gått tillbaka – dvs -0.4. Medel 4.1 för anställda doktorander men 
3.1 för icke-anställda och om det är större andel av sistnämna som svarat på enkäten så 
förklarar det nedgången jämfört med 2015. 

Frågor avseende stress: 

Jag upplever sällan stress som påverkar mitt välbefinnande utanför min forskarutbildning” 
Medel 3.0; för LiU 2.9, . Inga skillnader avseende språk eller kön. För ålderskategorin 40-49 
år är medel 2.9 dvs där håller de minst med om att de sällan upplever stress. Skillnad dock 
signifikant endast för ålderskategorin. På frågan om den stress som påverkar doktoranden 
negativt på dess fritid är orsakad av krav relaterade till forskarutbildningen erhålls svar 2.5-
3.0 avseende ålderskategorierna, lägre för yngre doktorander, dvs de påverkas mindre av krav 
från forskarutbildningen, och medel 2.7 och medel 3.1 avseende att den stress som påverkar  
mig negativt på min fritid är inte relaterad till min forskarutbildning; här avviker övriga 
kategorin avseende ålder (dvs övrigt utanför under 30 – 49 år) med medel 2.6, dvs äldre än 49 
år upplever att negativ stress avseende forskarutbildningen påverkar på fritiden. Här finns 
skillnad män, 2.8, kvinnor 3.2 – så män upplever sig i större utsträckning vara stressade på 
grund av krav från forskarutbildningen; kvinnor på grund av andra orsaker/krav. 

Lika villkor: 

100% anger att de inte blivit särbehandlade under forskarutbildningen på grund av sexuell 
läggning, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet.  

- På grund av kön: 1% av andra forskarstuderande vid LiU, 3% som forskarstuderande 
fast i situation utanför LiU. 

- På grund av ålder: 1% av andra anställda vid LiU, 2% som forskarstuderande fast i 
situation utanför LiU.  

- På grund av etnisk tillhörighet: 1% som forskarstuderande fast i situation utanför LiU 
- På grund av religion/trosuppfattning: 1% Vet ej 
- På grund av annat: 2% vet ej, 1% av handledare vid LiU, 1% av andra anställda vid 

LiU 

Sexuell trakasseri: 1% anger att den känt sig sexuellt trakasserad som forskarstuderande fast i 
situation utanför LiU, motsvarar 1 person. 
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4 st Förbättringsområden 

 Information och stöd avseende forskarutbildningen till doktorander, handledare och 
andra aktörer  

- Förbättra och intensifiera informationen avseende forskarutbildning vid IKE 
- Synas mer och ta kontakt med antagna doktorander och deras handledare, interagera 

med FUN, ämnesföreträdare och verksamhetschefer 
- Förmedla och fokusera på de nationella mål som gäller för forskarutbildning 

 
Exempel: 

o Information till nyantagna: Alla nyantagna inbjuds till 
informationsmöte avseende hur forskarutbildningen är arrangerad, 
genomgång av information på institutionens respektive 
forskarutbildningsnämndens sidor. Utöka med att även informera 
berörda huvudhandledare om att dennes doktorand inbjudits till 
informationsmöte, samt information om doktoranden deltagit/inte 
deltagit. 

o Informera och stötta vid kontinuerlig uppföljning av 
forskarutbildningen dvs årlig uppföljning, aktivitet och försörjning, 
halvtidsseminarium osv. Skriftlig informationen till nyantagna och 
lägg till information i välkomstbrev.  

o Använda veckobrev, både för fakultet och IKE, eftersom det når 
doktorander och handledare.  

o Besöka kliniker, avdelningar/avdelningschefer (ex vid APT), Kalmar, 
Jönköping och Norrköping, för att svara på frågor och nå ut till 
doktoranderna och deras handledare.  

o Bjuda in till ”Fika med FUS”, där FUS/bitr FUS finns tillgänglig för 
att svara på frågor 

o Involvera ämnesföreträdare (görs även på fakultetsnivå av FUN) 
o Samarbeta med FUN, DOMFIL, AT/ST doktoranders råd, fakultet och 

LiU generellt. 
o Fokusera på de nationella mål som gäller för forskarutbildning 
o Delta i arbetet med den nya webstrukturen så att information avseende 

forskarutbildningen blir tillgänglig för alla doktorander 
 

 Upplevelse av negativ stress 
- Delta i och erbjuda IKEs doktorander att gå universitetets Utvecklingsprogram för 

doktorander. Informera handledare och ämnesföreträdare om programmet. 
- Förmedla till handledare att ta upp frågan om negativ stress pga forskarutbildningens 

krav med doktoranden exempelvis vid årlig uppföljning. Diskutera med handledare 
och doktorander om, och i så fall hur, negativ stress pga krav kan minska exempelvis 
genom väl formulerade individuella studieplaner, formulering av långsiktiga mål 
respektive delmål. 

- Genomföra seminarium på temat ”Bli klar och må bra på vägen” i samarbete med 
fakulteten. Starta bokcirkel på temat. 
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Exempel: 

o Fortsätta delta i Utvecklingsprogram för doktorander som genomförs 
i HR-avdelningens regi med FeelGood. Information, anmälan och 
uppföljning görs av forskarutbildningsadministrationen. Programmet 
får goda vitsord och de doktorander som fullföljer är mycket nöjda. 
Fortsätta vara delaktiga i detta, bjuda in våra doktorander. Stötta 
genom att informera handledare om programmet och att det är bra 
om de hjälper till så att doktoranden kan gå. Programmet ger verktyg 
för stresshantering i olika faser i forskarutbildningen och användbart 
för doktorander. Genom gruppseminarier får doktoranden även 
kollegialt och socialt nätverk som intygar att de inte är ensamma om 
att uppleva stress. 

o ”Bli klar och må bra på vägen”. Rekommendera litteratur avseende 
stresshanteringstekniker. Planerat att genomföra seminarium på 
fakultetsnivå om detta samt en bokcirkel utifrån boken ”Bli klar och 
må bra på vägen” Åsa Burman 2017. Fakulteten har för avsikt att 
köpa in 10 ex av boken för utlåning. Finns 4 ex på biblioteket. 

o Uppmana till diskussion även om stress i samband med årlig 
uppföljning. Görs troligen i större utsträckning för anställda 
doktorander i och med att huvudhandledaren är närmaste chef och 
ska även genomföra medarbetarsamtal med doktoranden. 

o Utökad information och stöttning kan lindra negativ stress som är 
kopplad till forskarutbildningens krav avseende rapportering och 
dokumentation, val av kurser, tillgodoräknande osv 

 
 Doktorandmentorer 

Prova ett mentorssystem. Annan doktorand alt senior forskare (dvs annan person än 
doktorandens handledare), utses som mentor för den nyantagna doktoranden. Doktoranden 
ska själv ta fram förslag och anmäla detta. Beslut om val av mentor görs av FUS/bitr FUS. 
Former för detta tas fram i september 2017, implementering för nyantagna from 25 september 
2017. 

 
 Inte anställda doktoranders/ specifikt kliniska doktoranders situation: 

Delta i och påverka så att diskussion förs mellan FUNs ordförande och Verksamhetschefer 
vid Region. Se till att FUSarna/bitr FUSarna bjuds in att delta. Hur kan kliniska doktoranders 
situation förbättras? Samarbete mellan fakultet och region/annan arbetsgivare, vad kan 
institutionerna göra? Klargöra hur det förhåller sig med finansieringsplan som upprättas vid 
anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats, vem har det finansiella ansvaret, är det 
känt för alla parter vad det innebär, hur kan vi säkra/kan vi (?) säkra att doktoranden får den 
tid den behöver för sin forskarutbildning? 
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Urklipp från Handlingsplanen IKE 2015 

I handlingsplanen 2015 formulerades följande områden/åtgärder i vilka doktorander berörs.  

 
• Fortsatt arbeta för genomförande och utveckling av medarbetar- och lönesamtal, samt 

för doktoranders handledningsmöten och årlig uppföljning för doktorander. Frågor 
kring stress och arbetsmiljö ska ges större utrymme samt att planer skrivs och följs 
upp i samband med medarbetarsamtalen.  

 
Doktorander: Årlig uppföljning för 2015 samt 2016 har genomförts på IKE; för 2015 
sammanställdes den och rapporterades till institutionsstyrelsen hösten 2016. För 
2016 har rapport lämnat till institutionsstyrelsen 20170907.  
Individuell uppföljning har gjorts utifrån resultat från årlig uppföljning. 
Uppföljningen har resulterat i vissa fall till återupptagning av forskarutbildningen 
och revidering av individuell studieplan, eller avbrott från utbildningen då doktorand 
insett att det inte är möjligt att genomföra/alt flyttat till annan ort/bytt arbetsgivare 
som exempel på skäl.  

 
• Fortsätta arbetet med att förbättra introduktionen av nyanställda, studenter samt 

nyantagna doktorander:  
Etablera och kontinuerligt utveckla introduktionsrutiner på avdelningsnivå.  
Inkludera information om rutiner vid akuta händelser av allvarlig karaktär.  

 
Doktorander: Två introduktionstillfällen har genomförts per termin, ett på engelska 
och ett på svenska. Alla nyantagna doktorander bjuds in (frivilligt deltagande). 
Innehåll: genomgång av vad som händer under en forskarutbildning (ej 
personalfrågor), diskussion och frågestund. 
Utökas med att berörda huvudhandledare informeras om att den nyantagna 
doktoranden fått inbjudan till informationsmöte samt dennes deltagande/icke 
deltagande. 

 
• Aktivt sprida information avseende forskarutbildning vid IKE via ex veckobrev, IKE-

kollegium och vid avdelningarnas möten.  
 
Sker kontinuerligt  
Resultat för information har gått fram med + 0.3, dock är det 16% av doktoranderna 
säger att de inte fått information; är ett formulerat förbättringsområde inför 2018-
2019.  
 

• Utreda former för och möjlighet till mentorsprogram där nyantagna doktorander får 
sig tilldelat en mentor för stöd i frågor som rör forskarutbildning.  



 
 

Dnr IKE-2017-00825 
 
Implementeras för nyantagna from 25 september 2017.  

 
 

• Genomföra doktorand- och handledarforum.  
 

Vt 2017, seminarium avseende forskarutbildningskurserna de obligatoriska 
tillsammans med fakulteten och de andra institutionerna.  
Ht 2017 planeras seminarium med tema att ”Bli klar och må bra på vägen” 
gemensamt för medicinska fakultetens doktorander.  

 
 

• Bedriva nära samarbete med fakultet och de andra institutionerna vid medicinska 
fakulteten avseende forskarutbildningen för kvalitetssäkring.  
 
Etablerat och pågående. Nytt för kommande period blir att universitetet inför ett 
kvalitetssäkringssystem för forskarutbildning. Ska implementeras och hinna provas in 
för UKÄs utvärdering 2020. 

 
• Vid behov erbjuda verktyg och kontinuerlig hjälp med individuell stresshantering. 

 

Lyfts löpande på medarbetarsamtal och Arbetsplatsträffar. Doktorander: hjälp 
erbjuds vid behov vid individuella samtal 
 

• Delta i Universitetets/HR-enhetens utvecklingsprogram för doktorander.  
Ett program som ger verktyg för stresshantering och strategier för att nå mål/delmål. 
Programmet är indelat i tre moduler, anpassat för olika stadier i forskarutbildningen.  
 
Programmet kommer att genomföras vårterminen 2018 och IKE får 
utbildningsplatser som erbjuds doktoranderna. Forskarutbildningssamordnaren 
administrerar utskick av information, anmälningar och uppföljning. HR-centralt har 
meddelat att det är framförallt anställda doktorander som ska ha tillgång till 
programmet men vi anmäler dock alla som önskar genomföra programmet enligt först 
till kvarn principen. FUS har fått åsikt från doktorander om att deltagande ska ge 
poäng – ex 0.5 hp/modul. FUS tar upp frågan igen på institutions- respektive 
fakultetsnivå (på andra fakulteter erhåller doktoranderna poäng, för vissa är 
programmet obligatoriskt) samt har vidarebefordrat den till DOMFIL. 

 

 


