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UPPDRAG
Styrgrupp för forskarskolan i hälsovetenskap
Övergripande syfte och upplägg
Forskarskolan i Hälsovetenskap – FiH, är en forskarskola inom vårdvetenskap/
hälsovetenskap där implementeringsforskning är ett fokusområde.
Det övergripande syftet med forskarskolan är att stärka den hälso- och
vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög
kvalitet med nära anknytning till vården. Viktigt syfte är också att bidra till den
framtida lärarförsörjningen samt till forskningsanknytning av många grundutbildningsprogram, främst inom de olika hälsoprofessionsprogrammen på KI.
Doktoranderna i forskarskolan ska erbjudas en sammanhållen struktur av kurser och
riktade aktiviteter.
Inom ramen för forskarskolan ingår medel för delfinansiering av doktorander.
Styrgruppens sammansättning
Ordförande/sammankallande (utses av KFU)
Forskarskoledirektor (utses av KFU)
Ett antal ledamöter som är hemmahörande på olika berörda institutioner (utses av KFU
på förslag av ordföranden)
Representant från styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (utses
av PUF-V)
Representant från Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (utses av SFO-V)
Studentrepresentant (utses av Medicinska föreningen)
Arbetsformer
Ordförandes roll är att leda styrgruppen och ansvara för verksamheten i forskarskolan
samt rapportera till KFU. Ordförande ansvarar för processen rörande utlysning,
bedömning av ansökningar och tilldelning av medel. Förordnandet som ordförande
budgeteras inom ramen för årligt äskande till KFU men ska ej överstiga motsvarande
5% av en heltidstjänst.
Forskarskoledirektorns roll är att stötta ordförande, samt att agera beställare av och
tillsammans med PUF-V samordna och följa upp/kvalitetssäkra kursutbudet.
Forskarskoledirektorn ska även följa upp genomströmning av forskarskolans
doktorander. Förordnandet ska ej överstiga motsvarande 25% av en heltidstjänst.
Styrgruppen får i övrigt ta fram sina egna arbetsformer.
Ersättning för ordförande, studierektor och administrativt stöd äskas inom ramen för
ordinarie budgetprocess fr.o.m. 2021.
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Styrgruppens uppdrag
• Att definiera området hälsovetenskap på KI samt att eventuellt definiera andra
relevanta fokusområden för forskarskolan (utöver implementeringsforskning).
Dessa fokusområden bör ses över vid varje utlysning efter en utvärdering och
omvärldsanalys.
• Att bereda beslutsunderlag till KFU inför beslut om utlysning, vilket inkluderar
förslag på tidsplan för aktuell utlysningsomgång, urvals- och
bedömningskriterier, process för granskning och bedömning av ansökningar
samt utlysningstext/annons.
• Att inom ramen för beslutade budgetramar utlysa medel enligt de
processer/principer som fastställts. KI Prisma ska användas.
• Att bereda förslag till beslut om tilldelning till KFU utifrån bedömargruppens
bedömning (se nedan), samt ansvara för att beviljade medel betalas ut.
• Att överta ansvaret för den tidigare forskarskolan i vårdvetenskaps doktorander
fram till dess de har fullgjort forskarutbildningen (tidsplan i överenskommelse
med styrgruppen för forskarskolan i vårdvetenskap).
• Att besluta om bedömargruppens sammansättning. Bedömargruppen ska bestå
av externa bedömare.
Bedömning
Då styrgruppen tar fram förslag på kriterier för bedömning av medelsansökningar ska
följande beaktas:
• Bedömning ska ske enligt liknande bedömningskriterier som för KID (vilket
innebär att vetenskaplig kvalitet, lämplighet som doktorandprojekt, kvalitet på
handledning och måluppfyllnad samt genomförbarhet ska bedömas). Utöver
detta ska även relevans för området ska bedömas.
• För att säkerställa att kvaliteten uppehålls även vid ett lågt söktryck och för att
harmonisera med bedömningskriterier för övriga liknande processer ska
graderingen 1-5 med en tydlig kvalitetsmässig minimumnivå användas.
Ansvar övriga aktörer
Kommittén för utbildning på forskarnivå ansvarar för:
• att fastställa bedömningskriterier och principer för utlysning samt besluta om
tilldelning, samt
• att inom ramen för ordinarie budgetprocess ta ställning till
äskande/budgetunderlag från forskarskolan och bereda Fakultetsnämndens
beslut om budget för nästkommande år.
Styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V) ansvarar för:
Samordning och administration av forskarskolans kurspaket. I det ingår att äska medel
för kurspaketet inom ramen för programmets ordinarie budgetprocess.
Denna uppdragsbeskrivning gäller tills vidare.
Arbetet i styrgruppen ska i alla avseenden beakta jämställdhet och lika villkor.

