Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:1
Sammanträde 2021-02-05

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Lars Henningsohn, vice kommittéordförande, § 6
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller. § 6
Lena Attervall, samordnare, § 7
Jenny Wiklund Pasia, samordnare § 8
Ellen Tiala, handläggare, § 8
Philip Malmgren, samordnare, 9
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 10-11
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 11-12
Radmila Micic, samordnare, § 12
Karin Dahlman-Wright, professor, § 13
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 14

Förhinder

Annika Östman Wernerson, vicerektor
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:1
Sammanträde 2021-02-05

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§2
Justering av dagens protokoll
Maria Eriksdotter utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Med tillägg av ett anmälningsärende om reviderad budget 2021 för VP
(paragraf 4, sist i listan) godkänns föredragningslistan.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-12-15
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2020-11-10 och 2020-12-09
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2020-12-14
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-12-16
e) KI:s svar 2020-12-18 på remiss av life science-strategi för Stockholmsregionen och forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm
(KI dnr 1-711/2020)
f) Rektors beslut 2021-01-12 om ny policy för öppen publicering vid KI
(dnr 2-5813/2020)
g) Rektors beslut 2021-01-12 om plan för jämställdhetsintegrering av KI
2021-2022 (dnr 1-971/2020)
h) Rektors beslut 2021-01-26 om riskägarskap för prioriterade risker 2021
(dnr 1-942/2020)
i) Rektors beslut 2021-01-22 om undervisning på distans och enstaka
undervisningsaktiviteter på campus (dnr 1-81/2021), samt två tidigare
rektorsbeslut i frågan.
j) Rektors beslut 2021-01-29 om reviderad budget 2021 för verksamhetsplan,
Strategi 2030 (dnr 1-73/2021)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Universitetsdirektören informerar om att en uppföljning av det ekonomiska
utfallet av VP-medlen 2020 kommer att skickas till fakultetsnämnden för
kännedom.
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:1
Sammanträde 2021-02-05

§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor informerar bland annat om att Region Stockholm kommer att
vidareutveckla förslaget till life science-strategi för Stockholmsområdet i så
måtto att utbildning och forskning lyfts fram mer. Rektor informerar också om
att arbetet med precisionsmedicin möter ett stort intresse bland landets
regioner. Vidare informerar rektor om arbetet i Karolinska Institutets
interdisciplinära resursgrupp post-pandemin (KIRP). Rektor tackar även alla
anställda och studenter för arbetet under 2020 mot bakgrund av pandemin.
Prorektor informerar om pågående biobanksutredning. Vidare informerar han
om Vetenskapsrådets utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av
nationellt intresse och att arbete pågår med ansökningar från Karolinska
Institutet som huvudsökande och i några fall som medsökande.
Universitetsdirektören informerar om att ett rektorsbeslut gällande förlängning
av planering för undervisning på campus och distans till och med 31 mars
2021 kommer att skickas ut senare i dag. Universitetsdirektören informerar
också om att en ny avdelning för forskarstöd bildats i huvudsak utgående från
den tidigare enheten Grants Office men där även andra verksamheter samlats.
Bakgrunden är Strategi 2030 och de förväntningar som organisationen
framfört på att prioritera forskningsstöd.
Presschefen informerar i aktuella pressfrågor. Han informerar också om att
Etikrådet tidigare i veckan arrangerade seminariet Historiska minnesmärken
och namngivning i ljuset av nutida värderingar.

§6
Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret
2022/2023 samt förslag till nya masterprogram (dnr 3–5707/2020,
2–3543/2020)
Lars Henningsohn och Maria Bengtsson informerar i ärendet. Diskussion
följer.
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för
utbildning
att i enlighet med utsänd PM
- fastställa den övergripande dimensioneringen
- godkänna förslag till nya masterprogram
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:1
Sammanträde 2021-02-05

§7
Inkomna svar på internremiss om handlingsplan för forskningsanknytning av utbildning och utbildningsanknytning av forskning
(dnr 1-410/2020)
Lena Attervall informerar övergripande om internremissen. Inkomna svar ska
nu diskuteras i de tre kommittéerna. Ett reviderat förslag till handlingsplan
kommer därefter att diskuteras i fakultetsnämnden innan slutversion fastställs
vid ett kommande sammanträde. Den närmare tidplanen är beroende av hur
fortsatta diskussioner och arbetet med handlingsplanen fortlöper.
Fakultetsnämnden diskuterar handlingsplanen och den fortsatta processen.
Ambitionen kan vara diskussion i fakultetsnämnden den 14 april och beslut
före sommaren 2021.
§8
Redovisning/rapport från arbetsgruppen för kompetensförsörjning av
lärare och forskare (dnr 1-1082/2019)
Birgitta Henriques Normark presenterar rapporten och arbetsgruppens förslag
till aktiviteter. Hon informerar även om förslag till fortsatt beredning och
inhämtande av synpunkter, till exempel genom en internremiss. Därefter
återkommer arbetsgruppen till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden diskuterar rapporten och ser positivt på en internremiss, där
bland annat synpunkter från prefektgruppen ska inhämtas.
§9
Implementering av e-portfoliosystem för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå (dnr 3-5080/2020)
Philip Malmgren informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för
utbildning
att avsätta 1 000 tkr under 2021 i syfte att upphandla, implementera och driva
ett gemensamt e-portfoliosystem till gagn för hela KI:s utbildningsverksamhet
på grundnivå och avancerad nivå, samt
att finansiera projektet med myndighetskapital för utbildning och allokera
medlen till Undervisning och Lärande (UoL) som är systemägare och utförare.
§ 10
Fördelning av medel på förslag från kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (dnr 1-122/2021, 1-121/2021)
Rickard Seward informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för
utbildning
att fördela medel i enlighet med förslag från kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 11
Tidplan för (inför) fakultetsnämndens budgetarbete 2022
Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar om årets budgetprocess och budgetaktiviteter i första hand gällande fakultetsnämnden. I
sammanhanget framförs att det även behövs en information om Karolinska
Institutets totala ekonomi och en diskussion om fakultetsnämndens ekonomi
på längre sikt. Diskussion följer.

§ 12
Karolinska Institutets budgetunderlag (till regeringen) 2022-2024
Gunnar Gustafsson Wiss och Radmila Micic informerar om beredningsprocessen och om utkastet till budgetunderlag. Konsistoriet fattar beslut om
budgetunderlaget vid sitt sammanträde den 18 februari 2021.
Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till budgetunderlag.

§ 13
Äskande av ersättning för minskade nettointäkter kopplade till covidpandemin avseende Karolinska Institutets core-faciliteter för forskning
(dnr 1-846/2020)
Anders Gustafsson och Karin Dahlman-Wright informerar om infrastrukturrådets arbete med att utreda de minskade nettointäkterna och med ett förslag
till beslut i frågan om kompensation under vissa förutsättningar. Ambitionen
är att ett förslag ska föreligga inför fakultetsnämndens sammanträde den 11
mars 2021. Diskussion följer.

§ 14
Återtagande av rektors delegation till vicerektorer under en övergångsperiod (dnr 1-30/2021)
Björn Forslöw informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att rektors delegation till vicerektorer under en övergångsperiod återtas.
Det antecknas att vicerektorerna Birgitta Henriques Normark och Robert
Harris på grund av jäv inte deltar i beslutet.
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Sammanträde 2021-02-05

§ 15
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbetsoch planeringsdokument)
Universitetsdirektören konstaterar att ärendelistan uppdateras fortlöpande. Ett
exempel är uppdatering av tidpunkt för fortsatt diskussion följt av beslut i
frågan om handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning. Vidare behöver fakultetsnämnden planera in en information om Karolinska Institutets totala ekonomi och en diskussion om fakultetsnämndens ekonomi på längre sikt. Båda dessa frågor togs upp på dagens
sammanträde.

Rektor avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Maria Eriksdotter

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:2
Sammanträde 2021-03-11

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Anette Pinjemo, handläggare, § 6
Lisa Rister, handläggare, § 6
Jenny Wiklund Pasia, § 6
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 7
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 9
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 9
Lena Attervall, samordnare, § 9
Karin Vågstrand, samordnare, § 9
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 10
Lars I Eriksson, KIRPs sammankallande, § 11
Ulrika Widegren, vetenskaplig sekreterare, § 11
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 12-14
Rickard Seward, verksamhetskontroller, § 12-14
Gunnar Nilsson, docenturutskottets ordförande, § 15
Inger Janninger, handläggare, § 15
Karin Schmekel, enhetschef, §§ 16-17
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:2
Sammanträde 2021-03-11

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Isabela Möller och
Sebastian Ols hälsas välkomna såsom nya studentrepresentanter.

§2
Justering av dagens protokoll
Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-02-05
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-01-28
c) Rektors beslut 2021-03-11 om uppdrag för etablering av Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (dnr 1-190/2021).
d) Rektors beslut 2021-02-09 resp 2021-02-23 att ställa in det alternativa
urvalet till läkarprogrammet (PIL) respektive tandläkarprogrammet
(TAPIL) med anledning av covid-19 (dnr 3-384/2021, dnr 3-753/2021).
e) Rektors beslut 2021-03-01 om yttrande över remissen Möjlighet för
regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till
högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (dnr 1-248/2021).
f) Beslut i styrgruppen för Stockholm Trio 2021-02-01 om prioriterade mål
och åtgärder 2020-2021
g) Karolinska Institutets budgetunderlag 2022-2024 (dnr 1-860/2020).
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor informerar från ett prefektmöte tidigare i dag. Där diskuterades bland
annat dataskyddsförordningen för behandling av persondata (GDPR).
Universitetsdirektören informerar om att rektor inom kort kommer att fatta
beslut huruvida höstens undervisning ska vara på distans och/eller på campus.
Presschefen informerar i aktuella pressfrågor och konstaterar att KI fortsatt är
mycket exponerade på grund av covid-19.
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Fakultetsnämnden
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Sammanträde 2021-03-11

§6
Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för
juniora forskare (2-193/2021, 2-194/2021, 2-195/2021)
Anette Pinjemo informerar i ärendet. Diskussion följer.
Annonserna kommer att kompletteras med en hänvisning till Strategi 2030.
Med detta beslutar fakultetsnämnden
att utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor för 2021,
att ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om
1 miljon kronor,
att fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas medel för anställning som biträdande lektor,
att utlysa upp till åtta anställningar som forskare för 2021,
att fastställa beredningsordning och annons för anställning som forskare,
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas medel för anställning som forskare
att utlysa upp till åtta konsolideringsbidrag för 2021,
att fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag samt
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas konsolideringsbidrag
att fastställa villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska
Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare
att delegera till vice rektor för forskning att besluta om undantag och justeringar
av villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets
rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§7
Rapport från SFO-arbetsgruppen (dnr 1-261/2021)
Birgitta Henriques Normark informerar om rapporten från den arbetsgrupp
fakultetsnämnden utsåg vid sammanträdet den 20 augusti 2020. Diskussion
följer. Fakultetsnämnden tackar för rapporten och konstaterar att uppdraget är
avslutat.
Avslutningsvis refereras till budgetpropositionen 2020 och att vissa medel för
forskning från och med 2023 ska utlysas av Vetenskapsrådet (VR) inom olika
profilområden. VR kommer att utveckla denna modell i samråd med lärosätena. För KIs vidkommande konstaterar rektor att kommittén för forskning
blir viktig i processen.
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:2
Sammanträde 2021-03-11

§8
Ersättning för minskade nettointäkter kopplade till covid-pandemin
avseende Karolinska Institutets core-faciliteter för forskning
(dnr 1-846/2020)
Anders Gustafsson informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar, på förslag från infrastrukturrådet,
att tre core-faciliteter blir kompenserade för minskade nettointäkter; KI
Biobank ersätts med 5 200 tkr, Radiopharmacy Core Facility (RCF) med
3 060 tkr och Brain Molecular Imaging Centre (BMIC) 2 910 tkr (totalt
11 170 tkr). I detta har hänsyn tagits till att KI biobank har erhållit visst stöd
från forskningsrådet.
att övriga core-faciliteter som rapporterat ett underskott 2020 relaterat till
coronapandemin får hantera sitt underskott inom ramen för gängse budget.
Anders Gustafsson får i uppdrag att kommunicera till de core-faciliteter som
nu blir kompenserade att de ska utarbeta en ekonomisk plan inför framtiden;
utgångspunkten är att core-faciliteterna inte ska räkna med ytterligare central
ersättning mot bakgrund av covid-pandemin.

§9
Rapportering av kommittéernas kvalitetsarbete
Magnus Johansson informerar om kvalitetsarbetet och om rapporterna från
de tre kommittéerna. I den efterföljande diskussionen lyfts bland annat
möjligheter till och förutsättningar för att kommittéernas kvalitetsrapporter ska
inkludera hela kärnverksamheten inom respektive område.

§ 10
Vidaredelegering av uppgift för framtagande av handlingsplaner för
prioriterade risker 2021 (dnr 1-245/2021)
Outi Sjölund informerar i ärendet. Fakultetsnämnden har utsetts till riskägare
för fem prioriterade risker 2021. Det finns möjlighet att delegera uppgiften att
utarbeta tillhörande handlingsplaner. Diskussion följer.
En mindre justering i underlaget ska göras. Med detta beslutar fakultetsnämnden
att utse befattningshavare enligt förslag av framtagande av handlingsplaner
för prioriterade risker 2021.
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§ 11
Arbetet i Karolinska Institutets interdisciplinära resursgrupp
post-pandemin (KIRP)
Lars I Eriksson informerar om arbetet i resursgruppen. Bland det som hittills
diskuterats hör KIs roll och ansvar som samhällsbärande men fristående
kunskapsmyndighet under en pandemi. Det fortsatta arbetet handlar bland
annat om att identifiera kunskapsluckor, långsiktiga hälsoeffekter med mera.
Diskussion följer.
§ 12
Karolinska Institutets årsredovisning 2020 (dnr 1-387/2020) Dnr 1-387-2020
Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att årsredovisningen beslutats av
konsistoriet och därefter överlämnats till regeringen. Årsredovisningen
sammanfattar KI:s hela verksamhet 2020 med resultatredovisning och
finansiell redovisning. En sammanfattning på engelska ska utarbetas.
§ 13
Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2020
Rickard Seward informerar om utfallet av budgeten.
§ 14
Budget för statsanslaget 2022
Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward presenterar ett förslag till
princip för fakultetsnämndens budgetering från och med 2022. Därefter
presenterar de ett preliminärt förslag till budgetramar för 2022. I diskussionen
framförs stöd för den övergripande principen för budgetering, men att den
närmare utformningen och effekterna behöver analyseras. Enligt planeringen
beslutas budgetramarna på sammanträdet i april.
§ 15
Utseende av ny ledamot i docenturutskottet (dnr 2-139/2021)
Gunnar Nilsson informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att utse Thomas Nyström till ledamot i docenturutskottet för perioden
2021-04-01 – 2022-12-31, och
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 16
Sammanfattning av forskningspropositionen 2020
Karin Schmekel informerar om propositionen i vilken regeringen presenterar
forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Propositionen omfattar såväl
forskning och innovation som högre utbildning. Diskussion följer.
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§ 17
KAWs program Data Driven Life Science (DDLS)
Karin Schmekel informerar om KAWs program Data Driven Life Science.
Ett donationsbrev till SciLifeLab (genom KTH) styr inriktning och vilka
lärosäten som ska ingå. Programmet syftar till att utveckla och öka
innovationshöjden inom dataanvändning/hantering inom life science
området. Diskussion följer.

§ 18
Fakultetsnämndens sammanträdestider inkl internat hösten 2021
Katarina Bjelke informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa föreslagna tider för internat och sammanträden:
Internat måndag 30 augusti – tisdag 31 augusti, från lunch till lunch (inkl
kort sammanträde vid behov)
Sammanträden onsdag 22 september (13-16), onsdag 27 oktober (13-16),
onsdag 24 november (13-16), tisdag 21 december (13-16).
Det antecknas att möjligheten till ett alternativt datum för sammanträdet i
november ska undersökas.

§ 19
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)
Katarina Bjelke konstaterar att ärendelistan uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:3
Sammanträde 2021-04-14

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, §§ 6-7
Lena Atterwall, samordnare, § 9
Karin Schmekel, enhetschef, § 10
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 11-12
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 11-12

Förhinder

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:3
Sammanträde 2021-04-14

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.
§2
Justering av dagens protokoll
Mikael Rydén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Med tillägg av en övrig fråga (paragraf 14) på förslag från Anna Martling
godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-03-11
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-02-11
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2021-02-25
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-01-26
e) Rektors beslut 2021-02-23 om klimatstrategi för KI (dnr 1-32/2021)
f) Rektors beslut 2021-03-26 om uppdrag till kommittén för forskning att
bereda förslag till prioritering av profilområden (dnr 1-339/2021)
g) Rektors beslut 2021-03-23 om ny vice ordförande i kommittén för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr 1-330/2021)
h) Skrivelse 2021-03-09 från KI, beträffande Migrationskommitténs
betänkande En långsiktig hållbar migrationspolitik (dnr 1-279/2021)
i) Rektors beslut 2021-04-06 om föreskrifter om andra anställningar än
läraranställningar (dnr 1-38/2021)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor och universitetsdirektör informerar om beredningen av ett beslut om
återgång till ett öppet campus i höst och att frågan togs upp på gårdagens
sammanträde i konsistoriet. Samtidigt är det angeläget att dra erfarenheter och
lärdomar av digitaliseringen bland annat inom utbildning. Rektor informerar
också om att Riksrevisionens granskning av KI:s årsredovisning 2020 inte
föranlett några anmärkningar, vilket också konsistoriet fick information om i
går.
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Universitetsdirektören informerar om att KI nu initierar en genomlysning av
sin innovationsverksamhet. Vidare att konsistoriet i går beslutade om en ny
policy för informationssäkerhet. Konsistoriet fick också information om den
nya läkarutbildningen.
Prorektor informerar om att ansökningsperioden för utlysning av medel för
core faciliteter för forskning nu gått ut. Nästa steg är bedömning och
prioriteringar av ansökningarna. Prorektor informerar också om pågående
biobanksutredning.
Presschefen informerar om aktuella pressfrågor. Han informerar också om att
KI:s varumärkesplattform uppdateras.
§6
Nutritionsvetenskap: inrättande av masterexamen samt program
(dnr 3–1229/2021)
Maria Bengtsson informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att inrätta medicine masterexamen med huvudområdet nutritionsvetenskap,
att inrätta masterprogrammet i nutritionsvetenskap, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§7
Translationell fysiologi och farmakologi: inrättande av huvudområde,
masterexamen samt program (dnr 3–1230/2021)
Maria Bengtsson informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att inrätta huvudområdet translationell fysiologi och farmakologi
att inrätta medicine masterexamen med huvudområdet translationell fysiologi
och farmakologi
att inrätta masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§8
Förutsättningar för kliniska doktorander
Robert Harris informerar om pågående utvecklingsarbete inom kommittén för
utbildning på forskarnivå. Ett exempel är en handlingsplan mot bakgrund av
KI:s riskanalys och den prioriterade risken ”Begränsad möjlighet till klinisk
forskning”, där ett delområde handlar om tid även för forskarutbildning. För
närvarande bereder kommittén beslut om en ny klinisk forskarskola i klinisk
behandlingsforskning.
Diskussion följer. Rektor föreslår att förutsättningar för klinisk forskarutbildning blir en punkt på ett kommande internat i fakultetsnämnden.
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§9
Handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning (dnr 1-410/2020)
Lena Atterwall informerar om arbetet med en handlingsplan. Inkomna svar på
tidigare internremiss bereds och diskuteras för närvarande. Lena Atterwall
informerar om några av förslagen och om de synpunkter som inkommit.
Diskussion följer. Ett reviderat förslag till handlingsplan kommer att diskuteras på ett kommande sammanträde i fakultetsnämnden, enligt planeringen den
19 maj 2021.

§ 10
Arbetet med profilområden med anledning av forskningspolitiska
propositionen
Karin Schmekel och Birgitta Henriques Normark informerar om att rektor gett
kommittén för forskning i uppdrag att för KI:s räkning analysera, bereda och
föreslå prioriteringar inför Vetenskapsrådets kommande utlysning, vilken
väntas under hösten 2021. Kommittén för forskning kommer att utse en
arbetsgrupp inom kort.
Det förs en dialog på nationell nivå med SUHF, Vetenskapsrådet och
företrädare för de olika medicinska fakulteterna. Det är ännu inte klart hur
utlysningen och bedömningskriterierna kommer att formuleras. Diskussion
följer.
§ 11
Orientering om Karolinska Institutets ekonomi
Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar om KI:s ekonomi
samt om konsistoriets och rektors avsättningar av statsanslaget. Genom dessa
avsättningar definieras bland annat de budgetramar fakultetsnämnden har att
arbeta med och besluta om inför 2022. Diskussion följer.

§ 12
Budgetramar för fakultetsnämndens statsanslag 2022 (dnr 1-383/2021)
Gunnar Gustafsson Wiss refererar till diskussionen om den övergripande
principen för budgetering vid föregående sammanträde. Nu förslagna budgetramar för fakultetsnämndens statsanslag 2022 har i stora delar utarbetats med
utgångspunkt i den diskussionen. Förhoppningen är att den ändringsbudget
som presenteras i morgon medför en viss ökning av KI:s statsanslag 2022, i
relation till budgetpropositionen. En del av en sådan ökning skulle i sin tur
kunna förstärka fakultetsnämndens budgetramar men är inte inräknad i
föreliggande förslag.
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Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar om förslaget till
budgetramar för fakultetsnämndens statsanslag 2022.
Fakultetsnämnden diskuterar det utsända förslaget och kommer överens om att
återföra medel till tre av de budgetposter vilka föreslogs utgå.
Fakultetsnämnden diskuterar också HÅP-ersättningen och konstaterar att den
behöver ses över, men att beslut i den delen behöver inte fattas vid dagens
sammanträde.
Med detta beslutar fakultetsnämnden
att i enlighet med utsänt underlag fastställa de preliminära budgetramarna
för 2022,
att därutöver återföra medel till de tre budgetposterna Kvinnliga gästprofessorer (1 750 tkr), Långsiktig satsningar för att stärka kvinnors
meriteringsmöjligheter (700 tkr), och Future faculty (5 milj kr),
att finansiera budgeterat underskott med myndighetskapital från utbildning
respektive forskning, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)
Konstateras att ärendelistan uppdateras fortlöpande.
§ 14
Övrig fråga
Som punkt på nästa sammanträde föreslår Anna Martling en uppdatering av
pågående och planerade aktiviteter inom projektet Data-Driven Life Science
(DDLS). Fakultetsnämnden tillstyrker detta.
Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Mikael Rydén

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:4
Sammanträde 2021-05-19

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Isabela Möller, studentrepresentant, MF (fr o m § 6)
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Klara Regnö, samordnare, § 6
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 7-9
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 7-9
Janne Lehtiö, professor, § 10

Förhinder

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Anders Gustafsson, prorektor
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:4
Sammanträde 2021-05-19

§1
Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§2
Justering av dagens protokoll.
Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-04-14
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-03-18, 2021-04-21
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2021-03-25, 2021-04-27
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-03-25,
2021-04-22
e) Rektors beslut 2021-04-20 om yttrande över betänkandet Innovation som
drivkraft – från forskning till nytta (dnr 1-118/2021)
f) Rektors beslut 2021-04-21 om att ställa in vissa utbytesstudier för
inresande utbytesstudenter höstterminen 2021 (dnr 3-1905/2021)
g) Rektors beslut 2021-04-23 om återgång till campusundervisning från
höstterminen 30 augusti 2021 (dnr 3-1912/2021)
h) Uppföljning (statusrapport) av prioriterade risker för 2021
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.
Rektor och universitetsdirektör informerar om återgången till campusundervisning från och med 2021 samtidigt som erfarenheterna från digitaliseringen
under det senaste året bör tas tillvara. En god dialog inte minst med studentkårerna är viktig i sammanhanget.
Rektor informerar i frågan om statsmakternas politiska styrning av svenska
lärosäten.
Universitetsdirektören informerar om att tidigare nämnd utredning av
innovationsverksamheten nu påbörjats.
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Presschefen informerar i aktuella pressfrågor och bland annat om generell
hantering av varumärkesfrågor.

§6
Långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter.
Dnr 1-492/2021.
Birgitta Henriques Normark och Klara Regnö informerar i ärendet. Diskussion
följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att de båda satsningarna ”Kvinnliga gästprofessorer” (1 750 tkr/år) och
”Långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter”
(700 tkr/år) sammanförs till en satsning i syfte att stärka yngre kvinnliga
forskares meriteringsmöjligheter (sammanlagd budgetpost på 2 450 tkr/år),
samt
att ge kommittén för forskning i uppdrag att genomföra föreslagna aktiviteter
och fatta beslut inom nämna budgetpost/budgetposter.
På fråga konstateras att storleken på nämnda budgetpost/budgetposter beslutas
årligen av fakultetsnämnden.
Avslutningsvis säger Birgitta Henriques Normark att den av kommittén för
forskning utsedda arbetsgruppen vill fortsätta sin diskussion och beredning av
de ytterligare möjliga aktiviteter som framgår av underlaget, för senare beslut i
fakultetsnämnden.

§7
Vårändringsbudgeten 2021.
Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att årets vårändringsbudget
presenterades den 15 april och riksdagen fattar beslut den 16 juni. Därefter
utfärdar regeringen ett nytt regleringsbrev för KI. Sammanfattningsvis
fördelas 720 mnkr i forskningsanslag till universitet och högskolor varav
47 mnkr till KI. Diskussion följer.

§8
Fördelning av forskningsanslag (20 mnkr, engångsbelopp).
Dnr 1-523/2021
Rickard Seward informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att fördela medel i enlighet med bilagt förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§9
Utredning kring hantering av OA-kostnader.
Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att rektor givit makroekonomiska
gruppen (MEG) i uppdrag att ta fram en modell för hur publiceringskostnader
fortsättningsvis ska kunna bekostas direkt av kärnverksamheten. En slutrapport har överlämnats till rektor.
Fakultetsnämnden diskuterar utredningen och dess förslag. Sammanfattningsvis föreslås att frågan diskuteras på kommande prefektinternat.
§ 10
Projektet Data-Driven Life Science.
Janne Lehtiö informerar om projektet och potentialen inför framtiden.
Fakultetsnämnden diskuterar hur kunskap om möjligheter och potential kan
spridas på olika sätt. Vidare diskuteras projektet i relation till nuvarande
utbildningsutbud.
§ 11
Planering inför fakultetsnämndens internat (den 30-31 augusti 2021).
Universitetsdirektören informerar om förslaget till program för internatet och
öppnar upp för input. Diskussion följer. Ett förslag där framförda synpunkter
inarbetats kommer att skickas ut.

§ 12
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).
Konstateras att ärendelistan uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:5
Sammanträde 2021-06-10

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant (§§ 1-7, § 8 delvis, §§ 10-12)
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Jan Hillert, rekryteringsutskottets ordförande, § 6
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, §§ 6-7
Catalina Pacef, jurist, § 6
Ellen Tiala, handläggare, § 7
Magnus Johansson, samordnare, § 8
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 8
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 9-10
Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 10
Rune Brautaset, vice kommittéordförande, § 10
Eva Gunnarsson, ekonomisamordnare, § 10
Bengt Karlsson, controller, § 10
Ingrid Wallenstein, controller, § 10

Förhinder

Annika Östman Wernerson, vicerektor
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Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:5
Sammanträde 2021-06-10

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§2
Justering av dagens protokoll
Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-05-19
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-05-24
c) Rapport Hybridarbetsplatsen – ett flexibelt arbetssätt (2021-03-31,
dnr 1-458/2021)
Angående rapporten om hybridarbetsplats nämns att ett övergripande beslut
om riktlinjer kommer att fattas inför hösten.

§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor informerar från ett möte i Flemingsberg om Life Science, om arbetet
med profilområden samt om ett förslag att permanenta den kompetens som
byggts upp inom KIRP.
Prorektor informerar om kommande ALF-utvärdering, vårdval och om
kommande beslut om medel för core faciliteter.
Universitetsdirektören informerar i frågan om öppningen av campus i höst,
även i relation till rapporten Hybridarbetsplatsen. Hon informerar också i
frågan om statsmakternas styrning av svenska lärosäten.
Presschefen informerar i aktuella mediafrågor.
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§6
Revidering av anställningsordningen (dnr 1-337/2011)
Jan Hillert informerar om förslaget på ny anställningsordning samt om
framförda synpunkter under beredningen. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en del av beredningen inför konsistoriets beslut i höst om ny
anställningsordning.
Diskussion följer. Rektor konstaterar att inspelen vid dagens diskussion tas
med i den fortsatta processen.

§7
Övergripande summering av inkomna svar på internremiss utsänd av
arbetsgruppen för kompetensförsörjning av lärare och forskare
(dnr 1-1082/2019)
Birgitta Henriques Normark informerar övergripande om framförda synpunkter på arbetsgruppens rapport. Arbetsgruppen återkommer till fakultetsnämnden i höst med en mer detaljerad redogörelse av de inkomna svaren på
internremissen. Därefter lämnar arbetsgruppen över till fakultetsnämnden och
rektor att besluta om vidare åtgärder avseende förslagen i rapporten.
Diskussion följer. Rektor konstaterar att kompetensförsörjning föreslås bli en
punkt på fakultetsnämndens internat i slutet av augusti.
§8
Statusrapport om Karolinska Institutets kvalitetssystem och kvalitetsarbete (dnr 1-529/2021)
Magnus Johansson informerar om att KI:s kvalitetssystem kontinuerligt ska
följas upp, återkopplas och utvecklas. Han informerar om statusrapporten
vilken dokumenterar den utveckling som skett under 2020 och vilka
utvecklingsområden som identifierats. En del i rapporten innehåller förslag
till definition av begrepp och terminologi inom kvalitetsarbetet vid KI.
Diskussion följer. Bland annat framförs det positiva i att förtydliga begrepp
och terminologi.

§9
Fortsatt process mot bakgrund av utredning kring hantering av OAkostnader.
Gunnar Gustafsson Wiss refererar till föregående sammanträde och informerar
om att utredningens förslag diskuterats i prefektgruppen och därefter lämnats
till den makroekonomiska gruppen (MEG) för fortsatt beredning kring två av
utredningens förslag och en möjligt ”mix” mellan dessa. Därefter vill MEG
skicka en internremiss till prefekterna innan beslut fattas.
Diskussion följer. Fakultetsnämnden ser positivt på den fortsatta processen.
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§ 10
Kommittéernas och infrastrukturrådets preliminära budgetförslag 2022
(dnr 1-561/2021, 1-220/2021, 1-540/2021, 1-539/2021).
Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward om
processen. Sammanfattningsvis har de tre kommittéerna samt infrastrukturrådet fått i uppdrag att inför dagens sammanträde presentera preliminära
budgetförslag 2022 samt konsekvenser av tilldelad preliminär budgetram.
Slutliga budgetramar för 2022 beslutas av fakultetsnämnden den 27 oktober
2021.
Därefter presenterar Rune Brautaset, Robert Harris, Birgitta Henriques
Normark och Anders Gustafsson kommittéernas samt infrastrukturrådets
preliminära budgetförslag 2022 och konsekvenser av tilldelad budgetram.
Fakultetsnämnden diskuterar bland annat presenterade konsekvenser av
tilldelad budgetram, även i relation till tidigare diskuterade övergripande
princip för fakultetsnämndens budgetering från och med 2022. Rektor
sammanfattar diskussionen inför den fortsatta processen.
§ 11
Program för fakultetsnämndens internat (den 30-31 augusti 2021).
Universitetsdirektören presenterar förslaget till program. Fakultetsnämnden
diskuterar förslaget och ser positivt på detsamma. En möjlighet kan vara att
även följa upp delar av dagens budgetdiskussion.

§ 12
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).
Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas och ordföranden tillönskar alla en bra sommar.
Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:6
Sammanträde 2021-09-22

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant (fr o m § 5)
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant (§§ 4 delvis, 5, 8-12)
Mikael Rydén, lärarrepresentant (§§ 5 delvis, 8, 9, 10, 11, 13,
14)

Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF
Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Liselotte Jansson, verksamhetschef § 8
Henrik Ödman, ekonomichef § 8
Maria Watter, verksamhetschef § 9
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 8-11
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 8-11
Karin Schmekel, enhetschef, § 12

Förhinder

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Anders Gustafsson, prorektor
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Sammanträde 2021-09-22

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§2
Justering av dagens protokoll
Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-06-10
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-06-22
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2021-05-24, 2021-06-21, 2021-09-02
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-06-21
e) Rektors beslut 2021-09-07 (dnr 1-758/2021) om uppdrag som vicerektor
tillika ordförande i kommittén för forskning (KF), samt uppdrag att utse ny
vice ordförande för KF
f) Rektors beslut 2021-09-09 (dnr 1-768/2021) om reviderad budget 2022 för
verksamhetsplan, Strategi 2030
g) Minnesanteckningar från möte 2021-08-23 i KI Advisory Group for
Global Engagement
h) Life science-strategi för Stockholmsregionen (Region Stockholm)
i) FoUU-strategi för Region Stockholm
Anmälningsärendena f och i kommenteras kortfattat. Till handlingarna.
§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor informerar bland annat om att regeringens satsning på profilområden
senareläggs ett år, att KI nu är ordförande i Stockholm Trio, om några
kommande seminarier, att prorektor nu ingår i en arbetsgrupp inom Region
Stockholm som arbetar med avtal om vårdval, om ett EU-beslut kring djurförsök, samt om den förändrade svenska migrationslagstiftningen (utlännings-
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lagen). Rektor informerar också om att han är kallad till riksdagens utbildningsutskott för att informera om en upphandling våren 2020 av laboratorieutrustning för testning mot covid-19 från ett företag verksamt i Kina.
Universitetsdirektören informerar bland annat om arbetet med ALF/FoUUbudget för 2022 inom samverkan KI-Region Stockholm. Hon informerar
också om KI-projektet för ett sammanhållet verksamhetsstöd. Enligt önskemål
lämnas mer information om projektet på nästkommande sammanträde.

§6
Aktuella frågor i fakultetsrådet
Rektor och universitetsdirektören informerar om fakultetsrådet. Dess uppdrag
är att ge stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete i frågor rörande KI:s
vetenskapliga verksamhet. Fakultetsrådet sammanträder tre gånger per termin.

§7
Fortsatt process efter fakultetsnämndens internat i augusti 2021
Universitetsdirektören informerar om utsända minnesanteckningar och om den
fortsatta processen efter internatet. Diskussion följer. Minnesanteckningarna
kommer att kompletteras på ett par punkter.

§8
Presentation av planerad verksamhet inom komparativ medicin
inom beslutad budgetram 2022, samt preliminär planering och
eventuella önskemål för 2023.
Liselotte Jansson och Henrik Ödman informerar om verksamheten inom
komparativ medicin och om den ekonomiska utvecklingen på både kort
och lång sikt. Diskussion följer.

§9
Presentation av planerad verksamhet inom enheten för undervisning och
lärande (UoL) inom beslutad budgetram 2022, samt preliminär planering
och eventuella önskemål för 2023.
Maria Watter informerar om verksamheten inom enheten för undervisning och
lärande. Fakultetsnämnden diskuterar planerad verksamhet och prioriteringar
inom beslutad budgetram.
I sammanhanget identifieras den principiella och generella frågan hur
kostnader för drift bereds och tas omhand vid strategiska satsningar.
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§ 10
Presentation av planerad verksamhet inom internationaliseringsrådet
inom beslutad budgetram 2022, samt preliminär planering och eventuella
önskemål för 2023.
Robert Harris informerar om verksamheten inom internationaliseringsrådet.
Arbete pågår med ett dokument vid bedömning och prioritering av strategiska
partnerskap. Diskussion följer.

§ 11
Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget första halvåret 2021.
Rickard Seward informerar om budgetutfallet inom utbildnings- respektive
forskningsanslaget. Han tillägger att cirka 92 procent av fakultetsnämndens
budget utgörs av budgetramar som fördelas vidare till kommittéer och övriga
underorgan. Diskussion följer. Annika Östman Wernerson erbjuder sig att
tillsammans med Birgitta Henriques Normark ta fram förslag till beslut om hur
budgeterade medel 2021 för future faculty kan användas.

§ 12
Projektet Data-Driven Life Science (DDLS).
Anna Martling och Karin Schmekel informerar om att programmet successivt
kommer att växa till att involvera över totalt 500 unga forskare inklusive
industridoktorander under 12-årsperioden. KI har en stor potentiell styrka att
positionera sig inom DDLS, inte minst genom användning av hälsodata och
samarbete med hälso- och sjukvården. Fakultetsnämnden diskuterar bland
annat hur Karolinska Institutets forskare, lärare och studenter kan involveras
och delta i olika aktiviteter för att stärka KI:s interna DDLS-arbete. Fakultetsnämnden föreslår ett uppdrag som koordinator för det KI-interna DDLSarbetet. Avslutningsvis framförs önskemål om uppföljning och fortsatt
diskussion vid ett senare sammanträde.

§ 13
Rapporten Historiska minnesmärken och namngivning på Karolinska
Institutet – förslag till hantering.
Universitetsdirektören informerar om den första delrapporten från rektors
arbetsgrupp för Medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och samlingar på KI. Fakultetsnämnden diskuterar och kommenterar
några av arbetsgruppens rekommendationer. Enligt planeringen fattar rektor
beslut i frågan under oktober.
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§ 14
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).
Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Birgitta Henriques Normark

Fakultetsnämnden
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Sammanträde 2021-10-27

Närvarande
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant (närv fr § 5 delvis)
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6
Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 6
Lena Atterwall, samordnare, § 7
Clara Ersson, samordnare, § 9
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 10

2 (5)

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:7
Sammanträde 2021-10-27

§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.
§2
Justering av dagens protokoll
Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Maria Eriksdotter anmäler två övriga frågor. Med detta tillägg (paragraf 13)
godkänns föredragningslistan.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-09-22
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-09-01
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2021-10-07
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-09-01
e) Information om projektet Ett sammanhållet verksamhetsstöd
Till handlingarna.

§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor
Rektor informerar bland annat om ett EU-beslut kring djurförsök samt den
förändrade svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen). Rektor
informerar också från ett möte i riksdagens utbildningsutskott där han och
universitetsdirektören informerade om en upphandling våren 2020 av
laboratorieutrustning för testning mot covid-19 från ett företag verksamt i
Kina. Han informerar också från en konferens på utbildningsdepartementet om
förutsättningar för klinisk forskning. Vidare informerar rektor om att han inom
kort kommer att fatta beslut mot bakgrund av delrapporten från arbetsgruppen
för medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och
samlingar på KI.
Prorektor refererar till konferensen om förutsättningar för klinisk forskning
och föreslår en diskussion i fakultetsnämnden på nästa sammanträde. Han
informerar också om förberedelserna inför Vetenskapsrådets kommande
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utvärdering den kliniska forskningens kvalitet samt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.
Universitetsdirektören informerar om att regeringen nyligen beslutat om två
ändringar i KIs regleringsbrev för budgetåret 2021. För perioden 2021-2024
anges mål för antal examina från vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Ett
annat mål för perioden är att 3 procent av undervisande och forskande
personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. Diskussion följer.
Presschefen informerar i aktuella pressfrågor. Han informerar också om
vaccinrelaterade hot och trakasserier mot enskilda forskare vid Karolinska
Institutet samt om de åtgärder KI vidtagit. Rektor konstaterar att såväl KIs
ledning som närmaste chefer har ett viktigt ansvar i att stödja den personal
som utsätts. Diskussion följer.

§6
Fakultetsnämndens budget 2022 (dnr 1-383/2021)
Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar i ärendet. Fakultetsnämnden diskuterar bland annat myndighetskapitalets användning på kort och
lång sikt.
Som en tillfällig satsning 2022 överenskoms att ur myndighetskapitalet för
forskning avsätta ytterligare, i relation till utsänt förslag, 10 milj kr för
forskningsaktivitet till institutionerna. Sammanfattningsvis revideras det
utsända budgetförslaget på den punkten.
Fakultetsnämnden beslutar
att i enlighet med bifogat underlag, men med ovan revidering, fastställa
budgetramarna för 2022
att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning
respektive forskning, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§7
Forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning
(dnr 1-410/2021)
Lena Atterwall informerar i ärendet. Ett viktigt syfte med dokumentet är att
få en samsyn och bas för fortsatt arbete. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa dokumentet Forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning.
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§8
Ledamöter i internationaliseringsrådet (dnr 1-915/2021)
Robert Harris informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att utse lektor Asli Kulane till ny ledamot i internationaliseringsrådet
för perioden 2021-11-01– 2022-12-31,
att professor Anna Mia Ekströms uppdrag som ledamot i internationaliseringsrådet upphör 2021-11-01,
att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamoten lektor Helena Lindgren
i internationaliseringsrådet from 2022-06-30 tom 2022-12-31, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§9
Alternativ till forskar-AT
Clara Ersson informerar om att förändringar i läkarprogrammet och specialisttjänstgöringen (ST) innebär att allmäntjänstgöringen (AT) kommer att fasas
ut. Det får i sin tur konsekvenser för nuvarande satsning på forskar-AT.
Kommittén för utbildning tar initiativ till och formerar en brett sammansatt
arbetsgrupp för att diskutera behovet av en ny satsning på forskar-AT, inbegripet syfte och utformning. Diskussion följer. Sammanfattningsvis ser
fakultetsnämnden ett fortsatt behov inför framtiden.
§ 10
Statusrapport från arbetet med prioriterade risker 2021 samt process
inför riskanalys 2022
Outi Sjölund informerar i ärendet. Fakultetsnämnden diskuterar bland annat
beredningsprocessen och nya (inför 2022) identifierade och/eller ändrade
risker av strategisk karaktär.
Slutlig beredning av riskanalysen för 2022 sker genom fördjupad diskussion
med riskbedömning och riskvärdering i fakultetsnämnden i november samt i
revisionsutskottet, inför konsistoriets beslut i december 2021.
§ 11
Fakultetsnämndens sammanträdestider vårterminen 2022
Universitetsdirektören informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider:
• Tisdag 1 februari, kl. 13.00-16.00.
• Onsdag 16 mars, kl. 13.00-16.00.
• Onsdag 4 maj, kl. 13.00-16.00.
• Tisdag 21 juni, kl. 13.00-16.00.
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§ 12
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)
Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

§ 13
Övriga frågor
a) Budgetprocessen
Maria Eriksdotter väcker frågan om att påbörja den årliga budgetdiskussionen,
inte minst på mer konkret nivå, tidigare under året. Diskussion följer.
b) Utskick av kallelse och handlingar till sammanträde
Maria Eriksdotter konstaterar att utskicken i dag sker genom uppdatering av
aktuell Outlook-kallelse. Hon föreslår att ett meddelande om när så skett
skickas per mail. Magnus Ericson svarar att så kommer att ske.
Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Christer Höög

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:8
Sammanträde 2021-11-24

Närvarande

Ledamöter

Anders Gustafsson, prorektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan (§§ 1-11)
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant (fr § 5, delvis)
Mikael Rydén, lärarrepresentant (§§ 9-12, delvis, 13, 15)
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF (fr § 10, delvis
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF (§§ 4-12, delvis, 13, 15)

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, §§ 6 och 12
Vendela Magnusson, konsult, §§ 6 och 12
Philip Malmgren, samordnare, § 8
Anna Humble, direktör, § 10
Jan Hillert, RUs ordförande, § 11
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, § 11
Lisa Rister, handläggare, § 11

Förhinder

Ole Petter Ottersen, rektor
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§1
Sammanträdets öppnande.
Prorektor hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Prorektor informerar
om att han leder dagens sammanträde på uppdrag av rektor som har förhinder.
§2
Justering av dagens protokoll.
Annika Östman Wernerson utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan.
Prorektor anmäler en övrig fråga (paragraf 15). Med detta godkänns
föredragningslistan.
§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-10-27
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-09-28, 2021-10-20
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-10-12
d) Rektors beslut 2021-11-02 om namngivning och minnesmärken på
Karolinska Institutet (dnr 1-953/2021)
e) Rektors beslut 2021-11-02 om Karolinska Institutets handlingsplan för
miljö och klimat 2021-2024 (dnr 1-607/2021)
Magnus Ericson informerar om en felskrivning i fakultetsnämndens protokoll
2021-10-27. I paragraf 9 står det (felaktigt) ”kommittén för utbildning”. Det
skulle ha stått ”kommittén för utbildning på forskarnivå”.
Till handlingarna.
§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.
Prorektor informerar bland annat om pågående förberedelser inför kommande
nationella utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet.
Universitetsdirektören informerar bland annat om att KI mottagit en remiss av
betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter. Hon
informerar också om SUHF:s arbete med meritvärdering av svenska och
utländska betyg för antagning till grundnivå och avancerad nivå. Avslutningsvis konstaterar hon att KI alltjämt inte har representation i det nationella
vårdkompetensrådet.
Presschefen informerar bland annat om en av de frågor Sträva-gruppen (inom
MF) arbetar med samt om en debattartikel i DN om byråkratisering och
”juridifiering” av forskningsetisk prövning. Diskussion följer.
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§6
Riskanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2022 (del 1)
Outi Sjölund och Vendela Magnusson informerar om nu aktuell riskvärdering
och att den är en viktig del i beredningen inför konsistoriets beslut om riskanalys. Fakultetsnämnden diskuterar processen och överenskommer att senare
vid dagens sammanträde göra en genomgång av de risker vilka ledamöterna
individuellt därefter ska värdera.
§7
Utlysning av medel för delfinansiering av doktorander (KID).
Dnr 2-4217/2021
Universitetsdirektören informerar om att kommittén för utbildning på
forskarnivå (KFU) föreslår att fakultetsnämnden beslutar att 65 anslag för
delfinansiering av doktorand i form av KID-anslag utlyses under 2022. Men
det finns anledning att dela upp ärendet i två beslut, på två nivåer. Det
övergripande beslutet om utlysning av anslag föreslås fattas av fakultetsnämnden. KFU föreslås fatta beslut om det närmare antalet anslag inom
kommitténs (framtida) budgetram. Robert Harris informerar om förslaget från
KFU.
Fakultetsnämnden beslutar
att anslag för delfinansiering av doktorand i form av KID-anslag utlyses under
2022, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§8
Delegation till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå att fatta beslut inom fakultetsnämndens budgetram 2021 för
lärandemiljöer. Dnr 1-1029/2021
Philip Malmgren informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att delegera till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
att fatta beslut inom fakultetsnämndens budgetram 2021 för lärandemiljöer,
samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§9
Uppdrag att bereda frågan om en anställning som professor.
Prorektor informerar om pågående diskussion om förutsättningarna för en ny
anställning som professor förenad med anställning som specialistkompetent
läkare inom Region Stockholm, där ambitionen är en kompletterande
finansiering från donatorer. Fakultetsnämnden diskuterar innehållet i den
tänkta anställningen samt berednings- och beslutsprocessen.
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§ 10
Förutsättningar för klinisk forskning.
Anna Humble konstaterar att begränsad möjlighet till klinisk forskning och
utbildning samt otillräcklig kompetensförsörjning tillhör KI:s högst rankade
risker. Hon informerar om några av utmaningarna samt om pågående arbete.
Fakultetsnämnden diskuterar bland annat frågan om huvudmannaskap för
forskning. Refererande till det regionala ALF-avtalet lyfter prorektor frågan
om korsvis representation i beslutande organ. Diskussion följer. Avslutningsvis föreslås att fakultetsnämnden, på ett kommande sammanträde, diskuterar
BioClinicum samt förenade anställningar.
§ 11
Satsning på anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot
utbildning och forskning. Dnr 1-290/2019.
Jenny Wiklund Pasia informerar om satsningen och beredningen av de olika
anställningarna. Sammanfattningsvis har ett lektorat och åtta professurer
utlysts. Sju av rekryteringarna har avslutats och två är fortfarande pågående.
Varje anställning har en treårig central delfinansiering. Efter bidragsperiodens
slut ska satsningen följas upp. Jan Hillert nämner några exempel på positiva
”spin-off-effekter” och framhåller signalvärdet i att KI gör denna satsning.
Han bedömer att rekryteringsutskottet genomfört beredningen på ett robust
sätt. Fakultetsnämnden diskuterar särskilt det viktiga signalvärdet i satsningen
bland annat i ett kompetensförsörjningsperspektiv.
§ 12
Riskanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2022 (del 2).
Outi Sjölund och Vendela Magnusson återknyter till diskussionen tidigare vid
dagens sammanträde och går igenom de risker som ledamöterna individuellt
ska värdera. Diskussion följer.
§ 13
Ändring av en sammanträdestid våren 2022.
Universitetsdirektören informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att sammanträdet onsdag den 4 maj flyttas till onsdag den 11 maj (kl. 13-16)
§ 14
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).
Konstateras att ärendelistan föreligger.
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§ 15
Övrig fråga; användning av forskningsanknytningsmedel som tidigare
användes till Future Faculty-programmet. Dnr 1-1069/2021.
Prorektor informerar i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att utöka årsbudgeten för de forskningsanknytningsmedel som fördelas på
basis av antal helårsstudenter med 5 mnkr för 2021
att finansiera utökningen med budgeterade medel för Future Facultyprogrammet
att delegera till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att
ta fram instruktioner för styrning av medlens fördelning, användning och
uppföljning inom institution, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Anders Gustafsson

Annika Östman Wernerson
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Fakultetsnämndens protokoll 2021-11-24 revideras med avseende på
paragraf 9; nedanstående nya skrivning ersätter den i protokollet.

§9
Uppdrag att bereda frågan om en anställning som professor.
Prorektor informerar om pågående diskussion om förutsättningarna för en ny
anställning som professor förenad med anställning som specialistkompetent
läkare inom Region Stockholm, där ambitionen är en kompletterande
finansiering från donatorer. Fakultetsnämnden diskuterar innehållet i den
tänkta anställningen samt berednings- och beslutsprocessen samt påtalar det
angelägna i en tydlig intern beredning.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Anders Gustafsson

Annika Östman Wernerson

Fakultetsnämnden
Protokoll 2021:9
Sammanträde 2021-12-21

Sändlista
Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Isabela Möller, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Anette Pinjemo, handläggare, § 6
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, § 6
Lisa Rister, handläggare, § 6
Jan Hillert, ordförande rekryteringsutskottet, § 6
Konstantinos Meletis, professor, § 7
Johan Arnell, projektledare, § 7
Martin Bergö, vice kommittéordförande, § 8
Carl Johan Sundberg, professor, § 9
Claes Frostell, ordförande etikrådet, § 9
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 9

Förhinder

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
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§1
Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.
§2
Justering av dagens protokoll.
Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-11-24
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-11-18
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
2021-11-15
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-11-18
e) Rektors beslut 2021-10-19 om kårstatus 2022-2024 (dnr 5-30/2021)
f) Länk till samlingssida med KIs svar på olika remisser (uppdateras
fortlöpande)
Fakultetsnämnden kommer överens om att lägga sitt protokoll 2021-11-24 till
handlingarna först när skrivningen i paragraf 9 kompletterats och tagits upp på
sammanträdet den 1 februari 2022. Övriga protokoll läggs till handlingarna.
§5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.
Rektor informerar bland annat om att KIs framtida institutionsindelning
diskuteras bland annat med prefekterna, att organisationen International
Vaccine Institute (IVI) nu valt att inrätta sitt Europakontor i Stockholm, att
UNICEF förlägger sitt globala innovationscenter i Stockholm, att Anna
Ekström är ny minister för högre utbildning och forskning, samt att KIforskaren Ahmadreza Djalali alltjämt är fängslad.
Prorektor informerar bland annat om pågående förberedelsearbete inför
kommande nationella utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet
respektive universitetssjukvården.
Universitetsdirektören informerar bland annat om de akademiska valen vid KI
samt om aktuell information från Folkhälsomyndigheten.
Presschefen informerar i aktuella pressfrågor inbegripet några frågor som kan
aktualiseras nästa år.
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§6
Uppföljning av nyligen genomförd utlysning, beredning och beslut inom
KIs rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare
("karriärtrappan"). Dnr 2-193/2021, 2-194/2021, 2-195/2021.
Anette Pinjemo presenterar uppföljningen av 2021 års utlysning av rekryterings- och konsolideringsprogrammet. På delegation av fakultetsnämnden har
kommittén för forskning beslutat om tilldelning av medel till sökande. Därefter lyfter hon några diskussionsfrågor inför beredning av fakultetsnämndens
senare beslut om 2022 års utlysning.
Fakultetsnämnden diskuterar 2021 års utlysning, bland annat skillnaden i
beviljandegrad mellan de tre nivåerna samt mellan kvinnor och män. Gällande
nästa års utlysning fortsätter diskussionen på sammanträdet den 1 februari,
inför planerat beslut om utlysning den 16 mars 2022.

§7
Arbetet med VP-satsning på en forskningsinkubator för yngre forskare
Konstantinos Meletis refererar till Strategi 2030 och informerar om att
kommittén för forskning arbetat fram ett förslag för att etablera en miljö för att
främja nydanande forskning. Initiativet som går under namnet KI Research
Incubator (KIRI) syftar, sammanfattningsvis, till att skapa en dynamisk miljö
för yngre forskare. Forskarna i den nya forskningsinkubatorn, de så kallade
KIRI-Fellows, ska enligt förslaget främst utgöras av forskare som ingår i KI:s
rekryterings- och konsolideringsprogram för yngre/juniora forskare samt bland
annat yngre kliniska forskare som beviljats medel från forskningsrådets utlysta
kliniska forskartjänster (klinisk forskare och högre klinisk forskare). Forskare
som inte ingår i målgruppen har möjlighet att anknytas som KIRI-Associates.
Vissa aktiviteter kommer att vara öppna för alla intresserade.
Diskussion följer. Bland annat uttrycks det positiva i att KIRI ger möjlighet till
ett utökat nätverk mellan olika forskare. Avslutningsvis föreslår fakultetsnämnden att styrgruppen kompletteras med någon med ett tydligt utbildningsfokus.

§8
Uppdatering om Data-driven Life Science (DDLS) på KI
Martin Bergö informerar om att programmets syfte är att rekrytera och utbilda
nästa generation av forskare inom datadriven livsvetenskap och att skapa
globalt ledande kompetens och förmåga inom beräknings- och datavetenskap
för life science i Sverige. KI deltar i två av fyra teman och ska rekrytera
biträdande lektorer (Fellows). För DDLS-arbetet inom KI ska utannonseras ett
uppdrag som koordinator. KI kommer också att delta i arbetet med en plattform och infrastruktur för datahantering. Den planerade plattformen ska
stödjas av fyra noder.
Fakultetsnämnden diskuterar bland annat definitionen av Data-driven Life
Science, samt det övergripande syftet och målet med DDLS-satsningen, även i
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relation till andra satsningar. En länk till fördjupad information om Data Area
Node (DAN) kommer att skickas till fakultetsnämnden.

§9
Hur KI arbetar med god forskningssed
Inledningsvis informerar Carl Johan Sundberg övergripande bland annat om
repeterbarhet, replikerbarhet, reproducerbarhet och hur forskningsdata kan
presenteras. Därefter informerar Claes Frostell bland annat om sitt uppdrag
som KIs vetenskapliga ombud. Det innebär till exempel att finns till för alla
medarbetare som behöver vägledning och rådgivning kring frågor rörande
exempelvis sampublicering och författarskap. Slutligen informerar Helén
Törnqvist om regelverket kring misstanke om och prövning av oredlighet i
forskning och hur dessa ärenden hanteras. Hon hänvisar till KIs webbplats för
mer information (en länk kommer att skickas till fakultetsnämnden).
Diskussion följer i olika aktuella frågor. Bland annat framför ordföranden
vikten av att KI är en lärande organisation inom området god forskningssed.
§ 10
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2022 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)
Fakultetsnämnden rekapitulerar årets sammanträden och hur sammanträdestiden bäst kan användas framgent. Det konstateras att föredragningar redan
begränsats till 5 min men eventuellt kan kortas ytterligare. En fråga är antal
(och val av) ärenden i relation till den tid som står till förfogande, där en
möjlighet är att prioritera diskussions- och beslutsärenden i större frågor
framför rena informationsärenden. Diskussionsärenden behöver förberedas
med tydliga diskussionspunkter som kommuniceras i förväg.
Avslutningsvis konstaterar ordföranden att studentrepresentanterna Ellenor
Bel och Isabela Möller samt vicerektor Birgitta Henriques Normark lämnar
fakultetsnämnden och tackar för deras insatser.
Sammanträdet avslutas och ordföranden tillönskar alla en god jul.
Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris

