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ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§1

Justeringsperson

Marianne Schultzberg utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Presentation
Presentation av de närvarande som inte
presenterats vid tidigare tillfälle

Åsa Nandorf och Gunnar Nilsson välkomnas till
FUS.

§3

Godkännande av
föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§4

Föregående protokoll
FUS protokoll 2014:9 från
styrelsemöte 2014-12-09 (utskickat)

Till handlingarna.

§5

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

B. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

C. Representant till sakkunniggrupp för
forskar-ST
D. Rekryteringsutskottets (RU)
verksamhetsberättelse 2014

§6

Anmälan av dekanbeslut
2014:41

Förlängning av uppdrag som
studierektor för FoLäk

2014:42

Förlängning av uppdrag som
studierektor för sommarkurs

2014:43

Förlängning av uppdrag som
studierektor för sommarforskarskola

2014:44

Förlängning av uppdrag som
studierektor för Amgen
sommarforskarskola

2014:45

Förlängning av uppdrag som
etikgranskare

2014:48

Fastställande av utlysningstext KID

2014:49

Fastställa lägstanivå för tilldelning av
KID-medel

2014:50

Stöd till Global Friends

2015:1

Tillgodoräknande av handledarkurs

Till handlingarna.
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Adjungeringar

Beslutas enligt förslag.
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Beslutspunkt

För att öka samarbetet och insynen mellan
de tre verksamhetsstyrelserna finns en
tradition att adjungera in representanter från
varandras styrelser. Marianne Schultzberg
är adjungerad till US och Anders
Gustafsson till FS.

Att vara adjungerad innebär närvaro- och
yttranderätt.
Styrelsen för forskning samt Junior Faculty får
återkomma med namn på sina representanter.

Under förra mandatperioden beslutades
dessutom att till FUS adjungera en
representant från Junior Faculty.
Förslag på beslut:
Att för mandatperioden 2015-2017
adjungera följande personer/funktioner till
FUS:
-prodekan Gunnar Nilsson som
representant från Styrelsen för utbildning
- en representant från Styrelsen för
forskning
- en representant från Junior Faculty
Föredragande: Anders Gustafsson

§8

Ansökan om medel från COFUNDprogrammet för motfinansiering av
KID-doktorander
Diskussions- och beslutspunkt

Förslaget innebär att KI under hösten 2015
söker EU-medel ur COFUND-programmet
för kunna erbjuda helfinansiering till 15-20
st KID-doktorander under 2016.
Förslag på beslut: Att FUS ansöker om
medel inom COFUND-programmet enligt
bifogat förslag.
Handlingar:
Proposal for the new doctoral programme
KID-COFUND
Föredragande:
Tatjana Nilsson och Björn Kull, Grants
Office

Tatjana Nilsson presenterar förutsättningar och
upplägg för en möjlig COFUND-ansökan för
doktorandfinansiering. Det finns 10 miljoner euro i
utlysningen, men en rimlig nivå vore att söka medel
motsvarande kostnaden för 10-20 doktorander
inklusive samordning och administration. KI måste
bidra med motsvarande finansiering och ett förslag är
därför att kombinera detta program med processen
för tilldelning av KID-medel.
Ansökan bör utgå ifrån ett strukturerat ramverk som
är internationellt, intersektionellt och interdisciplinärt. För ett trovärdigt programförslag bör det
ingå en central samordning. Ansökan ska innehålla
ett antal partnerorganisationer, förslagsvis 7-9 st,
t.ex. SLL, andra företag och/eller andra universitet/
institut. Det ska också finnas en strategi för jämn
könsfördelning, både vad gäller doktorander och
handledare.
Om ansökan går igenom finns det medel under 5 år.
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Det finns inget krav på att alla doktorander ska ha
disputerat inom den tiden, men det är önskvärt.
Endast personer som inte har vistats i Sverige under
12 månader de senaste 3 åren kan ingå i programmet,
vilket utesluter de flesta svenskar och t.ex. utländska
studenter som tagit masterexamen på KI de senaste
åren.
Styrelsen ser stora fördelar med att kunna erbjuda
helfinansiering av doktorander. Det är dock inte
genomförbart att koppla detta till befintligt KIDsystem. Det diskuteras om FUS har tillräckligt med
medel för denna satsning utan att använda KIDbudgeten. Förutom en direkt motfinansiering behövs
även en INDI-kompensation på de COFUND-belopp
som erhålls.
För att få en bra ansökan behövs ett genomarbetat
förslag inom ett specifikt ämne eller forskningsområde med identifierade samarbetspartners.
Området bör vara så pass brett att det öppnar upp för
många olika doktorandprojekt. Innovation nämns
som ett möjligt område och Innolife som en möjlig
partner.
Beslutas att söka COFUND-medel för en
doktorandsatsning inom ett ännu ej fastställt område.
FUS blir motfinansiär men satsningen ska inte
kopplas ihop med KID-processen.
För kännedom: Grants Office och Internationella kansliet

§9

Utse ordförande till styrgruppen för
Forskar-AT

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Beslutspunkt

I styrgruppen ingår representanter från
respektive sjukhus samt en ledamot och en
ordförande utsedd av FUS. Eftersom
nuvarande ordförande Kristina Broliden
avgår behöver en ny ordförande utses.
Mer information om Forskar-AT kommer
att ges vid senare tillfälle (april).
Förslag på beslut: Att utse Michael Fored
till ordförande i styrgruppen för ForskarAT

Delges: Michael Fored samt styrgruppen för Forskar-AT
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Föredragande: Anders Gustafsson

§ 10 Utse representant till rektors råd för
lika villkor

Beslutas att utse Håkan Westerblad till FUS
representant i Rådet för lika villkor.

Beslutspunkt

I Rådet för lika villkor ingår representanter
från olika verksamhetsområden på KI,
bland annat från de tre styrelserna.
Marianne Schultzberg avgår som
representant från årsskiftet och FUS
behöver utse en ny representant.

Delges: Rådet för lika villkor

För mer information:
https://internwebben.ki.se/sv/lika-villkor
Föredragande: Anders Gustafsson

§ 11 Om KI:s forskarskolor
Informationspunkt

Som ett led i introduktionen av den nyvalda
styrelsen presenteras en översikt över KI:s
forskarskolor.

Lena Lewin presenterar de forskarskolor som ligger
inom styrelsens verksamhet, där kärnan är
forskarskolorna för kliniskt verksamma doktorander.
Det finns även ett antal nationella forskarskolor som
drivs med externa medel, framför allt från
Vetenskapsrådet.

Föredragande: Lena Lewin, administrativ
samordnare för forskarskolor

§ 12 Forskarutbildningsprogram
(dnr 3-170/2015)
Beslutspunkt

Inför ny mandatperiod för forskarutbildningsprogrammen ska ett antal beslut
fattas, se utskickat beslutsunderlag.
Handlingar:
-Beslutsunderlag med förslag på beslut
-Kravspecifikation (dnr 3-3746/2014)
-Instruktioner för inlämnande av
programförslag (dnr 3-170/2015)

Clara Ersson presenterar beslutsunderlaget. Förslaget
innebär att fyra befintliga program slås ihop till två
nya program samt att ett mindre program uppgår i ett
annat. Dessutom kommer ett nytt program att
initieras. Dessa program/forskningsområden får ett
uppdrag att lämna in programförslag senast den 15
april där upplägg, innehåll och budget redovisas.
Programförslagen bedöms av en arbetsgrupp som
återkopplar till programmen i syfte att uppnå så hög
kvalitet som möjligt i samtliga program. FUS
fastställer sedan färdiga programförslag och
tillhörande budget i juni.
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Marie Hasselberg anmäler jäv och lämnar rummet.
Föredragande:
Marianne Schultzberg,
Clara Ersson, handläggare
Inbjudna:
Anna Gustafsson och Cattis Bollö,
handläggare i Kurs- och programkommittén

Det diskuteras att dessa program bör samordnas med
forskningsnätverken, men att det inte går att avvakta
ett beslut hur forskningsnätverk/centrumbildningar
kommer att organiseras.
Begreppet ”program” diskuteras och som tidigare
konstateras att det inte är en helt lämplig beteckning
och att det är lätt att missförstås, speciellt på
engelska.
I kravspecifikationen föreslås några mindre
ändringar: Ett förtydligande behöver göras om vad
som gäller om programmen behöver/vill lägga till
ytterligare kurser vid ett senare tillfälle. Dessutom
bör formuleringen i programmens syfte att tillgodose
en bra forskarutbildningsmiljö ändras från tillgodose
till bidra till.
Beslutas att fastställa kravspecifikationen med ovan
nämnda ändringar.
Beslutas att forskarutbildningsprogram ska finnas
inom följande områden:
 Allergi, immunologi och inflammation
 Cellbiologi och genetik
 Epidemiologi
 Folkhälsovetenskap
 Infektionsbiologi och global hälsa
 Kardiovaskulär forskning
 Metabolism och endokrinologi
 Miljöfaktorer och hälsa
 Neurovetenskap (inkl. hörsel, öron, språk och tal)
 Tumörbiologi och onkologi
 Regenerativ medicin samt utvecklingsbiologi och
cellulär signalering
 Vårdvetenskap
Beslutas att, med mindre redaktionella ändringar,
fastställa instruktionerna för inlämnande av
programförslag, vilken skickas ut till företrädare för
aktuella program.
Beslutas att utse följande personer till en arbetsgrupp
för bedömning av programförslagen: Marianne
Schultzberg (ordförande), Lennart Nilsson, Ingeborg
van der Ploeg, Per Wretenberg och Maria
Ankarcrona. Gruppen får om de så finner lämpligt
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utse ytterligare en medlem. Doktorandsektionen
ombeds att utse en doktorandrepresentant till
arbetsgruppen.
Delges: Kurs- och programkommittén samt företrädare för
nuvarande och blivande program

§ 13 Om Kurs- och programkommittén
Informationspunkt

Som ett led i introduktionen av den nyvalda
styrelsen presenteras en av FUS två
kommittéer.

Anna Gustafsson presenterar kommitténs arbete och
uppdrag. På agendan för tillfället är t.ex. vilka krav
som ska ställas på en kurs på forskarnivå, en översyn
av antal platser på allmänvetenskapliga kurser samt
arbete med att få bättre överblick och
framförhållning.

Handlingar:
Arbets- och beslutsordning för Kommittén
för kurser och program på forskarnivå
Föredragande:
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Anna Gustafsson och Cattis Bollö,
handläggare i kommittén

§ 14 Om Universitetsförvaltningen
Informationspunkt

Som ett led i introduktionen av den nyvalda
styrelsen presenteras det administrativa
stöd som finns i universitetsförvaltningen.

Reet Joandi presenterar Universitetsförvaltningens
organisation, framför allt hur Avdelningen för
styrelsestöd och internationella relationer (SIR)
arbetar och vilket stöd som ges till styrelsen. Utöver
SIR ger även Avd. för utbildning- och
forskarutbildningsstöd och Grants Office stöd till
FUS.

Föredragande: Reet Joandi

§ 15 Om FUS budget och
budgetprocessen
Informationspunkt

Som ett led i introduktionen av den nyvalda
styrelsen presenteras FUS budget och hur
budgetprocessen går till.
Handlingar: FUS budget 2015
Föredragande: Henrik Lundström

Henrik Lundström redogör i stora drag för styrelsens
budget för 2015. Under höstterminen startar arbetet
med 2016 års budget.
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Gunnar Nilsson rapporterar att den nyvalda Styrelsen
för utbildning just har haft sitt första sammanträde
och att det är många spännande och utmanande
uppgifter som ligger framför dem.
Reet Joandi rapporterade från Styrelsen för forskning
att en definition av forskargrupp och forskargruppsledare har fastställts och att ambitionen ska vara att
alla forskare tillhör en forskargrupp. FS har också
beslutat om en framtida organisation för
cancerforskning och om forskningsanknytningsmedel.

Robert Harris tar upp till diskussion att det är
problematiskt att en doktorand alltid har rätt att byta
handledare, även precis före disputation.
Även om de flesta håller med om att detta är
olyckligt så är det ingen tvekan om att detta är en rätt
som slås fast i Högskoleförordningen. Dock skulle
man kanske kunna kräva en motivering från
doktoranden.
Anders Gustafsson ska ta upp frågan med
institutionernas studierektorer och se hur vanligt det
är med mycket sena handledarbyten.

§ 18 Övrigt ärende: Fördröjd spridning av
avhandling

Ingeborg van der Ploeg tar upp att hon har noterat att
det finns doktorander som fått tillåtelse av
Disputationskommittén att hindra spridning av den
elektroniska avhandlingen (embargo). Anledningen
verkar vara att doktoranden vill avvakta med
spridning pga. patentärenden eller för att tidskrifter
inte godkänner att resultaten publiceras i
ramberättelser före publiceringen av originaldata.
Diskussion följer där många är mycket tveksamma
till att inte samtliga avhandlingar sprids på regelrätt
sätt.
Ingeborg får i uppdrag att utreda detta mera och
sedan återkomma. Om det är ett problem för
doktorander att publicera sin ramberättelse kan det
behövas andra typer av insatser än embargo. Om
embargo ska vara möjligt behöver det ses över vilka

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning

ÄRENDE

Protokoll 2015:1
Sammanträde 2015-02-05

9 (9)

BESLUT/ÅTGÄRD

skäl som är rimliga och hur lång tid ett embargo kan
finnas.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Marianne Schultzberg

Styrelsen för forskarutbildning
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Doktorandrepresentanter

Eva Hesselmark, doktorand

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand
Cheng Xu, doktorand

Fackliga representanter

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

(med närvaro- och yttranderätt)
Adjungerade

Jens Hjerling-Leffler, Junior faculty

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Robert Harris, central studierektor
John Steen, doktorandombudsman
Henrik Lundström, controller
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen
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Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning
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SIR
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Disputationskommittén
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§1

Justeringsperson

Maria Ankarcrona utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Presentation

Jens Hjerling-Leffler från Junior faculty hälsas
välkommen som adjungerad till styrelsen.

§3

Godkännande av
föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§4

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:1 från
styrelsemöte 2015-02-05

Till handlingarna.

§5

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. FUS Verksamhetsberättelse 2014
B. Rektorsbeslut: Avskaffande av
utbildningsbidrag för doktorander
C. KI:s yttrande på remiss från UKÄ
angående utvärdering av utbildning på
forskarnivå KI:s årsredovisning 2014:
D. KI:s årsredovisning 2014 – delas ut vid
sittande bord
(https://internwebben.ki.se/sv/budget-ocharsredovisning)
E. KI:s budgetunderlag till Regeringen för
2016-2018 – delas ut vid sittande bord
(https://internwebben.ki.se/sv/budget-ocharsredovisning)
F. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

G. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us
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Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna.

2014:46

Tillstyrkan ansökan inom ITN-EJDMarie Sklodowska-Curie Actions

2014:47

Tillstyrkan ansökan inom ITN-EJDMarie Sklodowska-Curie Actions

2015:2

Uppdrag till KI:s utvärderingsenhet

2015:3

Tillgodoräknande handledarkurs

2015:4

Fastställa VB 2014

2015:5

Tillgodoräknande handledarkurs

2014:46

Tillstyrkan ansökan inom ITN-EJDMarie Sklodowska-Curie Actions

2014:47

Tillstyrkan ansökan inom ITN-EJDMarie Sklodowska-Curie Actions

2015:2

Uppdrag till KI:s utvärderingsenhet

Nationella forskarskolan i
vårdvetenskap (NFV)
Diskussionspunkt

Forskarskolans styrgrupp har inkommit
med en önskan om en ny utlysning inom
forskarskolan med samma ekonomiska stöd
från FUS som tidigare.
Studierektor Lena von Koch samt Erika
Franzén presenterar och svarar på frågor.
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Lena von Koch hälsas välkommen. Hon presenterar
forskarskolans historik och förklarar varför KI
behöver en forskarskola inom vårdforskning.
En forskarskola inom vårdvetenskap har funnits
sedan 2001, och sedan 2010 står FUS för
finansieringen. Förutom kurs- och administrationskostnader ingår också delfinansiering av
doktorandernas försörjning.
Bland både handledare och doktorander finns en
spridning av professioner. Sjuksköterskor/
barnmorskor är den största gruppen men många andra
grupper är också representerade. Genomströmningen
av doktorander har varit lite långsammare än
genomsnittet pga. många föräldraledigledigheter,
men i princip samtliga har hittills slutfört sin
forskarutbildning eller följer sin tidsplan.
En satsning på vårdforskning behövs för att
säkerställa lärarkompetens både inom akademin och
inom verksamhetsförlagd utbildning. KI har en
omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå
inom vårdvetenskap och måste därför ta ansvar för
kompetensförsörjning genom att stimulera till fler
forskarutbildade inom detta område.
I den efterföljande diskussionen ifrågasätts varför
FUS ska satsa på just vårdforskning när det finns så
många andra områden som kan behöva stöd.
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Lena svarar att förutom att säkerställa lärarkompetens har vårdområdet betydligt svårare att få
finansiering från annat håll än vad som gäller för
många andra forskningsområden. Dessutom stödjer
FUS redan andra grupper genom t.ex. forskar-AT,
CSTP och kliniska forskarskolor (framför allt läkare)
och KID (framför allt prekliniska forskare).
Diskussion förs även om denna satsning bör riktas i
än högre grad mot sjuksköterskor eftersom det är där
som antal disputerade lärare är speciellt eftersatt och
att just sjuksköterskor verkar behöva extra stimulans
för att börja forska.
Beslut om ny utlysning fattas vid nästa FUS-möte.

§8

Avrapportering
Disputationskommittén
Informationspunkt

Årlig avrapportering från
Disputationskommittén
Föredragande:
Erik Sundström och Lars Gustafsson,
ordföranden i Disputationskommittén
Inbjudna: Eva Bjur och Catherine Bollö,
handläggare

Erik Sundström presenterar arbetet i Disputationskommittén (DK). 32% av ansökningarna bordläggs
vid mötena i avvaktan på kompletteringar, oftast
rörande etiktillstånd men också för att DK inte anser
att föreslagna betygsnämndsledamöter är de mest
lämpliga. 6% av ansökningarna avslås, oftast pga.
oredovisade sampublikationer mellan betygsnämnd
och handledare. Vid avslag är ambitionen att
doktoranden inte ska drabbas.
I den efterföljande diskussionen lyfts att det är alltför
sällan som betygsnämnder avråder doktoranden från
att disputera och att det kunde vara intressant med ett
fast betygsnämndskollegium på samma sätt som i
Göteborg och Linköping.
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Ändringar av regeltext med
avseende på betygsnämnd

Disputationskommittén (DK) önskar ett förtydligande av reglerna för att ytterligare säkerställa
betygsnämndernas oberoende. I nuvarande skrivning
står att samordnaren i betygsnämnden inte ska
komma från samma institution som doktoranden samt
att en ledamot ska komma från annat universitet

Beslutspunkt

Disputationskommittén föreslår mindre
ändringar av regeltexten enligt underlag.
Handlingar:
-Förslag på förändringar i regelverket
-Utdrag ur KI:s regler för forskautbildning
Föredragande:
Erik Sundström och Lars Gustafsson,
ordföranden i Disputationskommittén
Inbjuden: Eva Bjur, handläggare

Beslutas att reglerna (sektion 7.2) ändras till:
”Samordnare får inte tillhöra samma institution som
doktoranden, huvudhandledaren eller någon av
bihandledarna” samt
”Minst en ledamot ska komma från annat universitet
än doktorand, huvudhandledare eller bihandledare.”
(kursivt stil = tillägg till nuvarande regler)
DK önskar också att det tydliggörs för betygsnämnden att de i samband med avrådan inte kan
ställa krav på att fler delarbeten måste publiceras. Det
åsidosätter KIs regler om hur många delarbeten som
kan föreligga som manuskript. Bedömningen av
kvalitén på opublicerade delarbeten måste betygsnämnden själv göra, utan att försöka söka stöd genom
den externa bedömning som en peer-review-process
utgör.
Styrelsen håller med om att denna tolkning av
betygsnämndens uppdrag är korrekt. I vilken mån
betygsnämnden i undantagsfall får ställa sådana krav
diskuteras, men utan att komma fram till ett entydigt
svar. Redan idag uppmanas betygsnämnden att
kontakta DK i samband med avrådan och i en sådan
kontakt borde denna typ av frågor diskuteras och
situationen eventuellt avvärjas.
Beslutas att det i informationen till betygsnämnden
ska förtydligas vad gäller vilka krav som kan ställas
av betygsnämnden vid förhandsgranskningen.

För kännedom: Disputationskommittén
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§ 10 Diskussion kring publiceringskrav
för disputation
Diskussionspunkt

I dag är det krav på att minst hälften av
delarbetena i en avhandling ska vara
accepterade för publikation. Finns det
anledning att ändra detta?
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Styrelsen ser fördelar med att ändra publiceringskravet men vill utreda konsekvenserna ordentligt
innan en fortsatt diskussion kan vidta.
Det diskuteras också om det ska finnas möjligheter
att hos Disputationskommittén söka dispens från
nuvarande publiceringskrav men inget beslut fattas.

Handlingar: Utdrag ur KI:s regler för
forskarutbildning
Föredragande: Anders Gustafsson

§ 11 FUS ekonomiska läge efter bokslut
Informationspunkt

På grund av tidsbrist skjuts denna punkt upp till ett
senare tillfälle.

Handlingar: Budgetuppföljning
Föredragande: Henrik Lundström,
controller

§ 12 Fastställande av FUS arbets-,
besluts- och delegationsordning för
den nya mandatperioden
Beslutspunkt

Handlingar: Förslag på arbets-, beslutsoch delegationsordning (dnr 1-134/2015)
Föredragande: Karin Vågstrand

Beslutas enligt förslag

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§ 13 SFO-forskarskola
Diskussionspunkt

Professor Hans Forssberg har initierat en
idé om en ny typ av forskarskola i
samarbete med de strategiska
forskningsområdena (SFO). Detta är en
möjlighet att diskutera idé och upplägg.
Eventuellt beslut fattas vid senare möte.
En tidigare version av forskarskolan har
diskuterats i FUS, se protokollsutdrag.
Handlingar:
-Protokollsutdrag FUS 2014-11-04
-Sammanställning av svårigheter och
möjligheter för ”research master”
Föredragande: Hans Forssberg
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Hans Forssberg hälsas välkommen. Han presenterar
ett koncept för en forskarskola som ska attrahera de
allra bästa doktoranderna. En av hörnpelarna är att
första året består av en ettårig masterutbildning.
Under det året matchas de blivande doktorander med
lämpliga projekt. Det ska ställas höga krav på
projekten och noggranna urvalsprocesser ska
användas vid rekrytering av studenter.
Det är många praktiska frågor som behöver lösas men
initiativtagarna behöver veta om FUS är villiga att
satsa på detta genom att bekosta det första året. FUS
stöd är en förutsättning för att gå vidare med
planeringsarbetet. Om det finns en vilja går det också
att hitta lösningar på de utmaningar som finns.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor kring hur
en utlysning till denna forskarskola ska locka bättre
sökande än till de projekt som utannonseras löpande.
Det ifrågasätts också om FUS ska stödja forskningsområden där det redan finns mycket forskningsfinansiering.
Flera i styrelsen ser upplägget med 1 år på masternivå
som ett intressant upplägg som är värt att testa. Det
innebär att doktoranden efter antagning till
forskarutbildning kan tillgodoräkna sig tid och
därmed disputera efter bara 3 år. Dock har en
doktorand alltid rätt till 4 års forskarutbildning vilket
gör att det också kan innebära en totalt femårig
utbildning.
Dekanus sammanfattar att det finns ett visst intresse i
styrelsen för detta upplägg och att konceptet är värt
att arbeta vidare på. Doktorandrepresentanterna anser
dock inte att de har tillräckligt med underlag för att i
dagsläget kunna ta ställning i frågan.

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§ 14 Avrapportering arbetsgruppen för
plagiatgranskning samt beslut om
fortsatt granskning (dnr 1-646/2013)
Informations- och beslutspunkt

En pilotomgång av plagiatgranskning av
KI:s avhandlingar har genomförts. I
arbetsgruppens uppdrag ingår att
avrapportera samt komma med förslag på
hur plagiatgranskning ska ske
fortsättningsvis.
Förslag på beslut:
-att samtliga ramberättelser fortsättningsvis
laddas upp i iThenticate varefter
rapporterna skickas till betygsnämnden för
granskning.
-att en ”plagiatombuds-funktion” inrättas
till hjälp för betygsnämnderna att tolka
rapporterna.
-att samtliga doktorander och handledare på
KI har tillgång till iThenticate
Handlingar: Arbetsgruppens rapport
Föredragande: Johanna Zilliacus,
sammankallande i arbetsgruppen
Inbjuden: Clara Ersson, handläggare
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Johanna Zilliacus presenterar arbetsgruppens rapport
efter avslutad en pilotomgång som innefattat
granskning av 24 ramberättelser. Även om det fanns
mycket kopierad text var det ingen som bedömdes
vara vilseledande vilket i så fall skulle ha föranlett en
anmälan till disciplinnämnden.
Under pilotomgången har samordnare i de berörda
betygsnämnderna fått Ithenticate-rapporten
tillsammans med arbetsgruppens utlåtande sig
tillskickad. De uppfattade detta som något positivt
men ingen hade använt det som en del av
bedömningen av avhandlingens kvalitet.
Arbetsgruppens förslag är i fortsättningen att samtliga
ramberättelser körs i Ithenticate och att rapporten
sedan skickas okommenterad till betygsnämndens
samordnare. Betygsnämnden är som examinatorer
redan idag ansvarig för att anmäla fusk och detta blir
en hjälp i detta arbete. Som komplement bör alla
doktorander få tillgång till Ithenticate eftersom det
finns ett lärandemoment i att granska sin egen text.
Arbetsgruppen understryker att det är viktigt att det
också finns ett förebyggande arbete, t.ex. i form av
kappaseminarier och utbildning i referensteknik,
plagiatgranskning för att höja kvaliteten på kapporna.
Till exempel bör den nya webbkursen om plagiat
spridas till fler än bara till nyantagna doktorander.
I den efterföljande diskussionen nämns risken att ett
godkänt resultat i Ithenticate kan bli en falsk stämpel
för god kvalitet. Det ifrågasätts också om detta alls
behövs eftersom det inte verkar vara ett stort
problem. Många tycker ändå att det är ett bra förslag.
Beslutas enligt förslag.
För kännedom: Disputationskommittén
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§ 15 Inrättande av arbetsgrupp för
uppföljning av progression i
forskarutbildning
Beslutspunkt

Progression i forskarutbildning ska följas
upp och måluppfyllnaden säkras för varje
doktorand. Med det syftet har ett utkast av
ett måluppfyllnadsdokument tagits fram
men ännu inte implementerats.
Det föreslås att en arbetsgrupp inom
styrelsen fördjupar sig i följande
frågeställningar:
-Hur kan ett måluppfyllnadsdokument
inkorporeras, dels i den individuella
studieplanen och dels vid intygande av
doktorandens måluppfyllnad i samband
med disputation.
-Går det att genomföra den årliga
uppföljningen direkt i den individuella
studieplanen istället för en särskild
uppföljningsblankett.
-Hur får man acceptans och förståelse i
organisationen så att arbete med
måluppfyllnad och uppföljning ses som en
hjälp för doktorand och handledare och inte
som en administrativ börda.
Handlingar:
Utkast måluppfyllnadsdokument
Förslag på beslut: Att utse en arbetsgrupp
att arbeta med frågeställningarna ovan.
Återrapportering vid i FUS den 11 maj.
Föredragande: Anders Gustafsson
Inbjuden: Clara Ersson, handläggare
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Beslutas att utse Michael Fored och Maria
Ankarcrona till ledamöter i arbetsgruppen, samt att
förorda för doktorandsektionen att utse Matilda
Liljedahl som doktorandrepresentant.
Förutom de nämnda frågeställningarna ges
arbetsgruppen även i uppdrag att se över
möjligheterna för ett elektroniskt system för
individuella studieplaner.

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§ 16 Årlig avrapportering
Doktorandombudsmannen
Informationspunkt

Handlingar: Rapport (dnr 1-162-2015)
Föredragande: John Steen

§ 17 Representanter till
Rekryteringsutskottet (RU) och
Docenturnämnden
Diskussionspunkt

Varje styrelse utser 2 ordinarie ledamöter
och 2 suppleanter till RU. Till docenturnämnden utses 3 representanter för varje
styrelse.
Mandatperioden för många av styrelsens
underorgan, inklusive RU och
Docenturnämnden, sträcker sig till
halvårsskiftet.
Att diskutera/informera:
-Vad innebär dessa uppdrag?
-Bör uppdragen innehas av
styrelseledamöter eller kan andra personer
utses?
-Vilka styrelseledamöter är intresserade av
uppdragen?
Beslut om nya representanter fattas vid
styrelsemötet den 14 april.
FUS representanter t.o.m. 30/6 2015
i RU:
Marianne Schultzberg (ordinarie)
Lena von Koch (ordinarie)
Lennart Nilsson (suppleant)
Anthony Wright (suppleant)
i Docenturnämnden:
Michael Fored
Sigridur Kalman
Johan Sandberg
Föredragande: Anders Gustafsson
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Överlag är det ingen förändring vad gäller antal
anmälda ärenden till doktorandombudsmannen. Som
tidigare är det framför allt doktorand-handledarkonflikter som är det vanligaste problemet. Som
förebyggande arbete slår John ett slag för
konflikthanteringskurser. Allt fler fall dyker upp där
forskargruppens dåliga ekonomi har ställt till det för
doktoranderna.

Anders Gustafsson berättar om de olika uppdragen
och ber lärarrepresentanterna att till nästa möte tänka
över vilka uppdrag de vill ha.

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§ 18 Representant till styrgrupp för
uppdragsutbildning (dnr 1-874/2014)
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Beslutas att utse Lars Holmgren som FUS
representant i styrgruppen för uppdragsutbildning

Beslutspunkt

Rektor har inrättat en styrgrupp för
uppdragsutbildning för att arbeta med
strategiska frågor kring uppdragsutbildning.
I styrgruppen ska representant från
Styrelsen för forskarutbildning ingå.
Uppdraget löper i tre år.

Delges: Jan Petersson, enheten för uppdragsutbildning

Handlingar: rektorsbeslut om inrättande av
en ny styrgrupp för uppdragsutbildning
Föredragande:
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS

§ 19 Rapportering från de andra
styrelserna
Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i
Styrelsen för forskning (FS).

Reet Joandi redogör för de frågor som är på
dagordningen i US, bl.a. beredningsorganisationen,
utredning om kurslaboratorer, fördelning av de
kvalitetsmedel som KI fått för utbildningar som
bedömts ha mycket hög kvalitet samt presentation av
odontologens nya omorganisation till följd av ny
programorganisation.
I FS kommer nya direktiv för rekryteringsstrategi och
ny anställningsordning att diskuteras.

§ 20 Övriga frågor

Anders Gustafsson lyfter att prorektor har bett
styrelserna utse representanter till ett nytt råd för
övergripande kvalitetssystem på KI. Styrelseledamöterna uppmanas att tänka över om de vill
fördjupa sig i kvalitetsfrågor.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Maria Ankarcrona

Styrelsen för forskarutbildning
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§1

Utse justeringsperson

Michael Fored utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Tre extra diskussionspunkter anmäls, se § 13,
varefter föredragningslistan godkänns.

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:2 från
styrelsemöte 2015-03-03 (utskickat)

Till handlingarna.

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. KI:s strategi för samarbete med partners i
Afrika
B. Rektorsbeslut: styrelsegemensam
arbetsgrupp för rekryteringsstrategi
C. Docenturnämndens verksamhetsberättelse
D. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

E. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:6

Stöd till MF: Language@ki

2015:7

Stöd till utvärdering av
sommarforskarskolan

2015:8

Justeringar vad gäller behörighet och
urval för FUS resebidrag

2015:9

Vetenskapliga koordinatorer KI-NIH

2015:10

Uppdrag till enheten för
bioentreprenörskap

2015:11

Finansiering av kurs 1974

Till handlingarna.
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Antagning till Nationella kliniska
forskarskolan i odontologi
(dnr 3-3528/2014)
Beslutspunkt

Forskarskolan inrättades 2012 och är VRfinansierad.
Handlingar:
Förslag på beslut
Samtliga sökande
Utlysningstext
Föredragande:
Björn Klinge, ordförande i styrgruppen, och
Alfheidur Astvaldsdottir, studierektor
Inbjuden: Lena Lewin

Björn Klinge och Alfheidur Astvaldsdottir
presenterar forskarskolan. Detta är en nationell
forskarskola i samarbete med samtliga odontologiska
institutioner i Sverige. Syftet är att få kliniskt
verksamma tandläkare och tandhygiensiter
forskarutbildade. Inte alla har sedan möjlighet att
fortsätta forska men det verkar finnas en större
medvetenhet inom landstinget att fler disputerade
behövs inom tandvärden och att möjlighet ges att
ägna sig åt forskning inom tjänsten.
Hos de sökande till forskarskolan finns en stor bredd,
både vad gäller ålder, forskningsområde och
hemuniversitet. På förslag är att de 17 högst rankade
antas till skolan. Av dessa är 4 män och medelåldern
är 41 år. Könsfördelningen hos de antagna speglar
den hos de sökande.
I den förra utlysningen gjordes ett överintag och
denna gång väljer man därför att ta in färre än det
maximala antalet 20. Det finns dessutom en tydlig
kvalitetsmässig skillnad mellan de 17 högst rankade
ansökningarna och resten.
Beslutas enligt förslag med omedelbar justering
Delges: Styrgruppen nationella kliniska forskarskolan i
odontologi

§7

Utlysning av projektmedel inom
Nationella forskarskolan i
vårdvetenskap (NFV)
(dnr 4-3084/2014)
Beslutspunkt

Diskussion kring satsningen fördes i FUS vid
förra mötet. Liggande förslag har anpassats till
FUS önskan om att projekt som riktar sig till
sjuksköterskor ska premieras.
Beslutet gäller utlysning för att få in lämpliga
projekt till en ny kohort av doktorander med
kursstart HT 2016.
Handlingar:
Beslutsförslag
Instruktioner för ansökan
Bedömningskriterier

Inger Tjergefors presenterar tidsplanen för den nya
utlysningsomgången. De projektförslag som kommer
in granskas av externa bedömare varefter FUS
beslutar om tilldelning i december 2015. Därefter
vidtar utlysning av doktorandplatser och beslut om
antagning planeras till april 2016. Den 24 augusti
2016 måste alla doktorander finnas registrerade i
Ladok inför kursstart i september.
Till skillnad från de senaste utlysningarna föreslår
styrgruppen att ett extra bedömningspoäng ges till de
projekt som är lämpliga för en doktorand med
omvårdnadsbakgrund, för att på så sätt tillmötesgå
styrelsens önskemål från förra sammanträdet att
forskarskolan tydligare ska bidra till ett ökat antal
disputerade lärare och handledare inom
sjuksköterskeutbildningen.
Diskussion följer kring satsningen på sjuksköterskor.
En fråga är om man ska och kan identifiera en
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Föredragande:
Inger Tjergefors, samordnare NFV
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yrkesgrupp eller om det är bättre att ange
forskningsområdet. Styrelsen kommer fram till att
det är bra om det är tydlig att det är en satsning på
sjuksköterskor som yrkesgrupp.
Styrgruppens förslag med 1 extra poäng, av totalt 35
möjliga, anses dock vara en alltför liten satsning.
Styrelsen vill istället se att antal projekt som är
lämpliga för sjuksköterskor blir fler, under
förutsättning att kvaliteten upprätthålls.
Beslutas att styrelsen bekostar 15 platser i en ny
omgång av forskarskolan.
Beslutas att utlysning av projektmedel görs enligt
utskickat beslutsunderlag men med följande tillägg:
Att en anpassning görs i utlysningstext och i rutiner
så att det säkerställs att minst fem projekt har en
omvårdnadsinriktning som passar doktorander med
sjuksköterskeexamen. Det överlåts till styrgruppen
att utifrån detta mål formulera lämplig utlysningstext
och instruktioner (efter avstämning med dekan).
Styrelsen anser vidare att forskarskolan borde stryka
ordet ”nationella” i sitt namn eftersom det ger fel
signaler då det numera helt och hållet är en KIverksamhet. Styrelsen beslutar inget i frågan utan
överlåter till styrgruppen att själva ta ställning till
namnfrågan.

Delges: Styrgruppen NFV
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Återrapportering från utlysning och
tilldelning av medel för forskar-AT
(dnr 2-905/2015)
Informationspunkt

Styrgruppen för forskar-AT har delegation att
besluta om tilldelning av medel under
förutsättning att FUS fastställda bedömningskriterier används samt att återrapportering
sker.
Handlingar:
Beslut
Samtliga sökanden
Jävsprotokoll
Bedömningskriterier
Annons
Föredragande:
Clara Ersson, handläggare
Michael Fored, ordförande i styrgruppen

Clara Ersson berättar om forskar-AT och om
processen för beslut om tilldelning. De 12 som fick
högst poäng kallades till intervju vilken också
poängsattes. De 8 som därefter hade högst poäng
totalt tilldelas medel.
Det var 22 behöriga sökande, vilket innebär ett
aningen lägre söktryck än tidigare omgångar. Endast
3 kvinnor sökte och ingen av dessa kvalificerade sig
bland de 8 högst rankade. I tidigare utlysningar har
könsfördelning varit jämn vilket kan tyda på att årets
resultat är en tillfällighet. Styrgruppen kommer dock
att vara uppmärksam på om detta är början till en
oönskad ny trend.
Michael Fored svarar på frågor angående
bedömningen. Han upplever att det var svårt att
poängsätta intervjun eftersom det lätt blir en
rankingsituation istället för objektiv poängsättning.
Det är dock bra med en transparant och tydlig
process. De sökande som inte tilldelats medel får vid
förfrågan återkoppling på sin ansökan.
Det framkommer synpunkter om att en preklinisk
forskare borde ingå i styrgruppen, eftersom projekten
är både kliniska och prekliniska. Det är dock många
aspekter som måste tas hänsyn till eftersom beslut
om forskar-AT även inkluderar beslut om anställning
inom landstinget.

§9

Ny mandatperiod för FUS
underorganisation
Beslutspunkt

Mandatperioden för de flesta grupper under
styrelsen sträcker sig till den 30/6 2015.
Dekanus har gjort en översyn av uppdragen
och föreslår styrelsen att fatta beslut om
förlängning av mandatperioderna t.o.m. 201806-30 enligt underlag.
Handlingar: Sammanställning av kommittéer,
styrgrupper och övriga uppdrag vars
mandatperiod går ut vid halvårsskiftet
(bifogas)
Föredragande: Karin Vågstrand

Beslutas att förlänga mandatperioden tre år, till och
med 2018-06-30, för Disputationskommittén, Kursoch programkommittén samt för styrgrupper för
KID, CSTP och forskar-AT. Beslutet innefattar
utseende av ledamöter enligt underlag.
Dessutom utses FUS representanter i
Rekryteringsutskottet och Docenturnämnden samt
lärarrepresentanter för ”Må-spikas”-uppdraget enligt
underlag.
De vakanser som finns kommer att fyllas genom
beslut av dekan inom sin generella delegation.

Delges: Handläggare för respektive underorgan
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§ 10 Exit poll 2014
Informationspunkt

Samtliga doktorander på KI får sedan 2007 en
enkät, exit poll, i samband med disputationen.
Handlingar: Rapport - Resultat från exit poll
2014 med jämförelser från tidigare år (dnr 1227/2015)
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I 2014 års exit poll syns en tydlig trend med alltfler
nöjda doktorander, både vad gäller KI generellt och
vad gäller handledare och kurser. Fortfarande finns
förbättringsområden, t.ex. att 13% inte anser att de
har haft en god arbetsmiljö. Det är dock viktigt att
komma ihåg att mycket av det styrelsen och
institutionerna gör idag inte syns i exit poll förrän
efter några år.

Föredragande: Karin Vågstrand

§ 11 FUS ekonomiska läge efter bokslut
Informationspunkt

Handlingar: Budgetuppföljning

Henrik Lundström gjorde en kort presentation över
styrelsens ekonomiska resultat. För 2014
budgeterades ett underskott på 14 miljoner medan
resultatet hamnade på minus 4 miljoner.

Föredragande: Henrik Lundström, controller

§ 12 Antagning till KI/SLL forskarskola i
klinisk psykiatri
(dnr 3-3528/2014)
Beslutspunkt

Forskarskolan utlyses vartannat år.
Handlingar.
Beslutsförslag
Samtliga sökande
Utlysningstext
Föredragande:
Nitya Jayaram-Lindström, studierektor, och
Clara Hellner Gumpert, styrgruppen
Inbjuden: Lena Lewin

Nitya Jayaram-Linström och Clara Gumpert berättar
om den satsning på psykiatriforskning som startade
2004, där forskarskolan är en viktig hörnsten.
En ny kohort doktorander startar vartannat år vilket
innebär att det i dag finns sex generationer
doktorander i forskarskolan. Sedan start har 21
doktorander disputerat och i dagsläget finns 50
doktorander registrerade. Delar av kursverksamheten
ges i samarbete med forskarskolan i epidemiologi.
Clara Gumpert framhåller att det finns ett stort behov
av denna forskarskola, bl.a. genom kommande
pensionsavgångar och att det idag saknas forskning
inom många viktiga områden.
I denna omgång fanns 22 godkända sökanden, varav
9 män, till 15 platser. Bedömning gjordes av
projektet, doktorandens motivation samt av ett
skriftligt prov. Det skriftliga provet har använts vid
två gånger tidigare och bedöms som mycket
värdefullt vid bedömningen.
Beslutas att med omedelbar justering anta 15
personer till forskarskolan och 4 reserver, enligt
styrgruppens förslag.
Delges: styrgruppen forskarskolan i klinisk psykiatri
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§ 13 Övriga frågor:

1. Nya KID-belopp 2016
Diskussionspunkt

Föredragande: Henrik Lundström

Styrelsen behöver ta ställning till ett antal frågor i
och med att utbildningsbidraget (UBB) avskaffas 1
juli 2016. Ska FUS tidigare beslut fortfarande gälla
att KID-beloppet ska motsvara 50% av kostnaden för
att försörja en doktorand? Ska alla KID-doktorander
få ett enhetligt schablonbelopp? Ska det finnas ett
övergångsbelopp? Vilken nivå i doktorandernas
lönestege ska beloppet utgå ifrån?
Styrelsen uttrycker en tydlig vilja att KID-beloppet
även i fortsättningen ska motsvara 50% av
doktorandförsörjningen.
Tills nästa sammanträde kommer ett beslutsförslag
tas fram för styrelsen att ta ställning till.

2. Äskande doktorandsektionen
Beslutspunkt

Föredragande: Anders Gustafsson

Det kommer ibland in äskanden till styrelsen från
MF:s doktorandsektion för stöd till aktiviteter för
doktorander. Detta innebär en hel del administration
och Anders Gustafsson föreslår därför att styrelsen i
stället avsätter en fast summa varje år till
doktorandsektionen så att de själva kan välja att
avgöra hur dessa medel ska fördelas. En förutsättning
för att pengar ska betalas ut är en årlig redovisning.
Beslutas att delegera till dekanus att besluta om en
lämplig summa baserat på tidigare äskanden.
Delges: MF/doktorandsektionen

3. Forskarutbildningsprogram
Diskussionspunkt

Föredragande: Marianne Schultzberg

Marianne Schultzberg berättar att begreppet
”program” är lite missvisande för det vi idag kallar
forskarutbildningsprogram. Arbetsgruppen som har
tagit fram kravspecifikation för programmen har på
föreslag att det ska heta ”forskarutbildningsnätverk”
istället. Marianne kommer att ta frågan till Kurs- och
programkommittén för beslut, men vill först höra
styrelsens åsikt om förslaget.
Åsikterna i styrelserna går isär även om de flesta är
överens om att ”program” inte är helt lyckat. Andra
förslag som framförs är ”teman” och ”tracks”.
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Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Michael Fored
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§1

Utse justeringsperson

Marie Hasselberg utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.
Marianne anmälde extra punkt.

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:3 från
styrelsemöte 2015-04-11 (utskickat)

Till handlingarna.

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. Rektorsbeslut; Förordnande av rektorsråd
B. Rektorsbeslut; Förordnande av vice-rektor
för internationella frågor
C. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

D. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:12

Utse Marianne Schultzberg till
priskommittén för pedagogiska priset

2015:13

Utse Sigridur Kalman som ledamot i
styrgruppen för forskar-AT

2015:14

Dispens från obligatorisk introduktion

Till handlingarna.
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Forskarhandledarutbildning
Informationspunkt

Kursledningen för KI:s forskarhandledarutbildning gör en årlig avrapportering.
FUS införde obligatorisk utbildning för
forskarhandledare 2008. Sedan 2012
administreras kurserna av Centrum för lärande
och kunskap (CLK).

Handlingar: Presentation av forskarhandledarutbildning (att läsa på i förväg)
Föredragande:
Kent Jardemark, Helena Karlström och
Markus Moll samt kursadministratör Elisabet
Lindgren

Kursledningen presenterar sig och hälsas välkomna
till styrelsen. De berättar om syfte, upplägg och
utvecklingsmöjligheter inom KI:s
handledarutbildning.
Syftet med en handledarutbildning är bl.a. att
förmedla pedagogiska verktyg och att skapa en
gemensam forskarhandledarkultur.
Det finns flera delar av utbildningen; en obligatorisk
webbkurs, en grundkurs för alla nya huvudhandledare samt lunchseminarier. Dessutom
presenteras den nya kursen i ledarskap för
forskargruppsledare som startar i september. FUS har
tillsammans med FS gett kursledningen uppdrag att
ta fram en sådan kurs.
FUS har fastställt i sin VP att det ska införas ett
”bäst-före-datum” för webbkursen, något som
kursledningen tycker är ett bra förslag.
Grundkursen ges två gånger per termin och har ett
stort söktryck. Kursledningen vill utveckla kursen
genom att inkludera moment om handledning i
klinisk miljö, förbättra webb-baserade aktiviteter och
införa moment om entreprenörskap/innovation och
laboratoriesäkerhet.
Diskussion följer. Styrelsen framhåller att det är
viktigt att fokus i grundkursen ligger på relationer i
handledningen och risken finns att nya moment sker
på bekostnad av detta. Mer informativa delar av
kursen föreslås vara tillgängliga för fler än
kursdeltagare.

§7

Antagning forskarskola KI/SLL för
kliniker inom epidemiologi
(dnr 3-3527/2014)
Beslutspunkt

Detta är en av de lokala kliniska
forskarskolorna i samarbete med SLL. FUS
finansierar kurser och administration medan
SLL betalar löner under kursperioden.
Forskarskolan har utlysning vartannat år.
Förslag till beslut: att enligt förslag anta de 19
högst rankade personerna till forskarskolan
samt att utse de 5 nästkommande till reserver.

Forskarskolans studierektor presenterar sig och
berättar om forskarskolan.
248 studenter har gått igenom forskarskolan sedan
start. Av dessa har 118 hunnit disputera.
Han presenterar styrgruppens förslag till antagning.
Det fanns 66 behöriga sökande till 20 platser, 61%
kvinnor. En person som utsågs vid förra utlysningsomgången får en av platserna eftersom hen fick
förhinder att starta tidigare, vilket innebär att det
finns 19 platser att tillsätta.
Styrgruppens förslag innebär att 13 kvinnor och 6
män antas till forskarskolan. Av dessa är 16 läkare,
två psykologer och en tandläkare. 5 föreslås utses
som reserver, istället för 3 st som tidigare år.
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Beslutet föreslås fattas med omedelbar
justering.
Handlingar:
-Forskarskolans förslag på beslut
-Lista på samtliga sökanden (inkl.
jävsredovisning)
-Utlysningsannons
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Bedömningskommittén bestod av åtta personer. Inga
justeringar behövdes göra för att få bra fördelning
mellan sjukhusen.
Anders Gustafsson och Michael Fored anmäler jäv
och lämnar rummet.
Beslutas med omedelbar justering enligt förslag.

Föredragande: Johan Reutfors, studierektor

§8

Principer för schablonbelopp och
utbetalningar för KID och liknande
finansieringsprogram (dnr 1-332/2015)
Beslutspunkt

I och med att utbildningsbidrag (UBB)
avskaffas 1 juli 2016 påverkas nivån på
ramanslagen för KID och andra liknande
finansieringsprogram, t.ex. CSTP och
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
(NFV).
Vid FUS möte den 14 april uttrycktes en vilja
att KID-medlen även i fortsättningen ska
motsvara ungefär 50 procent av doktorandförsörjningen.
Liggande förslag innebär att det fr.o.m. 2016
betalas ut två olika schablonbelopp. Det högre
beloppet går till de som upprättar KIDkontrakt från januari 2016. Detta förslag utgår
ifrån att doktoranden anställs från dag 1, även
de vars kontrakt upprättas under VT 2016.
Förslag till beslut: att fr.o.m. 2016 utbetala
medel enligt ovanstående principer.
Handlingar: Beslutsunderlag
Föredragande: Henrik Lundström

Henrik Lundström presenterar förslaget till nya
nivåer för KID-medel från och med 2016.
Förslaget utgår ifrån att schablonsumman baseras på
lönenivåerna för doktorander med läkarexamen.
De som tilldelas KID och CSTP innevarande termin
bör informeras om att nivåerna påverkas beroende på
när KI-kontraktet skrivs.
Diskussion följer bl.a. kring vad som händer med
doktoranden om man väljer att avvakta med KIDkontraktet till efter nyår, men eftersom handledaren
då istället får anställa doktoranden borde inte
doktoranden drabbas.
Beslutas enligt förslag.

Delges: Styrgrupper för KID, CSTP och NFV

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning

ÄRENDE

§9

Protokoll 2015:4
Sammanträde 2015-05-11

5 (7)

BESLUT/ÅTGÄRD

Tilldelning av medel inom CSTP,
VT 2015 (dnr 2-3591/2014)
Beslutspunkt

CSTP utlyses två gånger per år. För 2015 finns
totalt 16 ramanslag avsatta.
Förslag till beslut:
att enligt förslag tilldela de 8 högst rankade
studenterna medel inom CSTP samt att utse de
2 nästkommande till reserver.

Lennart Nilsson presenterar styrgruppens förslag.
20 ansökningar kom in. Könsfördelningen var jämn.
Styrgruppen bedömde enligt annonserade kriterier.
Av de som föreslås få medel är en psykologstudent
och resten läkarstudenter. Beviljningsgraden är högre
bland kvinnor, både för handledarna och för
studenterna.
Diskussion följer. Söktrycket är generellt lägre än
önskvärt, speciellt från andra studentgrupper än
läkare.
Beslutas enligt förslag.

Handlingar: Beslutsunderlag
Föredragande:
Paulina Mihailova (handläggare) och
Lennart Nilsson (ledamot i CSTP styrgrupp)

§ 10 Utlysning av medel inom CSTP,
HT 2015 (dnr 2-1787/2015)
Beslutspunkt

CSTP utlyses två gånger per år. För 2015 finns
totalt 16 ramanslag avsatta.
Observera att detta beslut påverkas av beslutet
i § 8 ovan. Liggande förslag kan därför
behöva anpassas.
Förslag till beslut: att utlysa 8 medel inom
CSTP enligt utskickat förslag.

Handlingar:
Förslag till beslut samt annonstext
Föredragande:
Paulina Mihailova (handläggare) och
Lennart Nilsson (ledamot i CSTP styrgrupp)

Information bör gå ut till de som tilldelas medel
angående beslutet i §8.
Delges: CSTP styrgrupp

Paulina Mihailova presenterar styrgruppens förslag
på utlysningstext för höstterminen.
En diskussion förs om utlysningstextens formulering
om fallenhet för forskning. Det är svårt att sätta upp
kriterier för fallenhet, även om den typen av underlag
måste inkluderas för att studenten ska kunna
bedömas på annat än meritförteckningen.
Beslutas att utlysa 8 anslag enligt förslag, men med
följande tillägg:
1) Utlysningstexten formuleras så att tilldelning av
medel innebär att doktoranden måste erbjudas
doktorandtjänst från dag 1, oavsett datum för
antagning/kontrakt.
2) Formuleringen studentens fallenhet för forskning
tas bort både från utlysningstexten och från de
publicerade kriterierna. Dock ska rekommendationsbrev fortfarande efterfrågas.
Beslutas även att utse en arbetsgrupp med uppdrag
att diskutera utvecklingsmöjligheter för CSTP.
Håkan Westerblad, Lennart Nilsson, Jens HjerlingLeffler och Marianne Schultzberg samt en
doktorandrepresentant föreslås ingå i arbetsgruppen.
Den slutgiltiga sammansättningen beslutas av
dekanus som även är sammankallande.
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§ 11 Sammanträdestider HT 2015

Beslutas enligt förslag.

Beslutspunkt

Förslag till beslut: att fastställa följande
sammanträdestider för FUS för höstterminen:
Torsdag 10 september, kl 13-17
Måndag 12 oktober, kl 9-17 (inkl. halvdag
med budget- och VP-diskussioner)
Måndag 9 november, kl 13-17
Måndag 14 december, kl 13-17
Dessutom föreslås en strategidag den 18
augusti.
Föredragande: Anders Gustafsson

§ 12 Rapportering från de andra styrelserna
Informationspunkt

Punkten utgår då ingen hade något att rapportera.
För mer information, se § 4.

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

§ 13 Kvalitetsfrågor
Diskussionspunkt

Styrelsen behöver diskutera hur man vill arbeta
med kvalitetsfrågor framöver.
Prorektor vill att styrelserna utser en ledamot
med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor inom
respektive styrelse.
De senaste mandatperioderna har FUS haft en
arbetsgrupp, QUAFUS, som haft i uppdrag att
arbeta med kvalitetsfrågor. Uppdraget har sett
lite olika ut över åren. QUAFUS mandat tar
slut vid halvårsskiftet.
Handlingar:
Aktuell uppdragsbeskrivning för QUAFUS
Föredragande: Anders Gustafsson

Anders Gustafsson berättar hur KI:s kvalitetsarbete
organiserats tidigare. Han föreslår att det istället för
en stående arbetsgrupp utses tillfälliga grupper med
specifikt uppdrag.
QUAFUS funktion som en ”think tank” och
uppdraget att analysera resultat av enkäter som exit
poll kommer fortfarande att behövas.
Styrelsen anser att dessa frågor är så centrala att
diskussioner bör föras i styrelsen. Värdet av att föra
parallella diskussioner i en arbetsgrupp är tveksamt.
Det kan också vara problematiskt om det är samma
personer som sitter i en sådan grupp under en lång
tid.
Beslutas att QUAFUS uppdrag inte förlängs utan att
styrelsen vid behov utser tillfälliga arbetsgrupper
med specifika uppdrag.
Beslutas att utse Håkan Westerberg som ansvarig för
kvalitetsfrågor i styrelsen vilket innebär att ingå i den
av prorektor inrättade projektgruppen för KI:s
kvalitetsarbete.
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Marianne Schultzberg lyfter frågan om FUS vill att
kurser/aktiviteter för s.k. transferable skills ska ingå i
programmen eller om sådana kurser och aktiviteter
endast ska anordnas centralt.
Diskussion följer där argument både för och emot
lyfts.
Bra om doktorander från olika program träffas.
Programmen finns för att stärka forskningsämnet och
då hör inte allmänvetenskapliga ämnen hemma där.
Det är också ett problem att programmen överlappar
varandra och det finns risk för att KI konkurrerar
med sig själv.
Å andra sidan kan dessa ämnen med fördel hanteras i
form av workshops och där är programmen bättre
som arrangörer. Detta kan också vara bra teman att
samlas kring vid nätverksbyggande aktiviteter inom
programmen.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Marie Hasselberg
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BESLUT/ÅTGÄRD

§1

Utse justeringsperson

Lars Holmgren utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.
Anders Gustafsson och Ingeborg van der Ploeg
anmäler extra punkter, se § 14.

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:4 från
styrelsemöte 2015-05-11 (utskickat)

Till handlingarna.

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

B. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:17

Tillgodoräknande
forskarhandledarkurs

Till handlingarna.

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§6

Tilldelning av KID-medel
(dnr 2-3591/2014)
Beslutspunkt

Enligt beslut i FUS 2014-12-09 ska totalt 76
KID-medel utlysas under 2015; 70 ordinarie,
4 vikta för FUS satsning på meritering för
kvinnor samt 2 extra inom ramen för FUS
särskilda satsning på internationella
samarbeten (se utskickat protokollsutdrag).
Förslag till beslut:
Att tilldela 76 sökanden KID-medel enligt
förslag.
Handlingar:
-Protokollsutdrag FUS 2015-12-09, § 14
-Beslutsunderlag:
- Förslag till beslut
- Förslag på beviljade anslag
- Poäng för samtliga sökanden
- Lista på bedömare
- Jävslista

Protokoll 2015:5
Sammanträde 2015-06-08
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BESLUT/ÅTGÄRD
Paulina Mihailova presenterar årets KID-utlysning. I
år är beviljandegraden högre för kvinnor; 35% bland
de 70 ordinarie KID-medlen och 39% om man räknar
med satsningen på kvinnor, jämfört med 26% för
män. Endast en gång tidigare har beviljandegraden
varit högre för kvinnor än för män. Detta är sista året
för FUS särskilda satsning på kvinnor.
De två internationella projekten och de fyra kvinnor
som tilldelas medel inom de särskilda satsningarna
hamnade långt över den nedre kvalitetsgräns som
satts upp.
Diskussion följer kring processen och om det går att
minska slumpmässigheten bland de som hamnar över
respektive under gränsen för tilldelning.
Diskussionen kommer att fortsätta vid senare tillfälle.
Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.
Marianne Schultzberg har anmält jäv och är inte
närvarande vid diskussion och beslut.

Föredragande:
Paulina Mihailova, KID-handläggare
Anders Gustafsson, ordförande KID styrgrupp

§7

Kompletterande ersättning för KIDdoktorand (dnr 2-2147/2015)
Beslutspunkt

Från 2008 till 2011 utlystes årligen ett extra
KID-medel vilket finansierades av Centrum
för Genusmedicin (CfG). Doktoranden till den
handledare som valdes ut vid utlysning 2011
har av CfG nu fått besked att centret inte
längre kan finansiera återstående doktorandperiod.
Handlingar:
-Sammanfattning av ärendet med förslag till
beslut (dnr 2-2147/2015)
-Underlag VT 2011 för beslut om KID-medel
Föredragande: Anders Gustafsson

Anders Gustafsson berättar om bakgrunden till
ärendet. Även om det är institutionen som formellt
sett har finansieringsansvar för en doktorand finns
det i detta fall ändå anledning för styrelsen att gå in
och stötta.
Liggande förslag innebär att institutionen finansierar
motsvarande KID-ersättning fram till halvtidskontroll
varefter FUS tar över finansieringen den resterande
doktorandperioden
Beslutas enligt förslag att FUS finansierar KIDmedel för aktuell doktorand det tredje och fjärde året
enligt ordinarie rutiner.
Beslutet fattas under förutsättning att CfG inte kan
fullfölja det ekonomiska åtagande som man har tagit
på sig. Dekan ska tillsammans med prefekten på
doktorandens institution fortsätta att försöka utverka
medel från centret.
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§8
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BESLUT/ÅTGÄRD

CSTP, kompletterande beslut om
tilldelning VT 2015 (dnr: 2-3591/2014)

Beslutas enligt förslag

Beslutspunkt

FUS fattade vid mötet 2015-05-11 beslut om
tilldelning av medel inom CSTP. Dock hade en
ansökan förkommit och har nu efteråt bedömts
ha samma kvalitetsnivå som de som tilldelats
medel.
Förslag till beslut:
-Att med omedelbar justering tilldela aktuell
student medel inom CSTP (se beslutsunderlag)
-Att ändra antal utlysta ramanslag inom CSTP
för HT 2015 från 8 till 7.
Handlingar: Beslutsunderlag (skickas ut som
extrautskick)
Föredragande: Anders Gustafsson
Inbjuden: Paulina Mihailova, CSTPhandläggare

§9

Tilldelning av rambelopp för
forskarutbildningsprogrammen 20162018 (dnr: 3-170/2015)

Clara Ersson redogör för hur arbetsgruppen arbetat
och har tagit fram liggande förslag.

Beslutspunkt

Beslutas enligt förslag:

Vid FUS sammanträde 2015-02-05 beslutades
inom vilka områden det ska finnas forskarutbildningsprogram. Samtidigt fastställdes en
kravspecifikation samt instruktioner för
inlämnande av programförslag/äskanden.
Nu ska beslut fattas om tilldelning av
rambelopp till respektive program utifrån deras
inkomna programförslag och äskanden.

-att avsätta totalt max 64,3 miljoner kr för KI:s
forskarutbilningsprogram under den kommande
mandatperioden (2016-2018). (Totalbeloppet baseras
på de budgetförutsättningar som är kända vid
tidpunkten för beslutet. Om kommande
budgetproposition eller andra styrdokument leder till
förändrade ekonomiska villkor för KI och/eller FUS,
kan de avsatta budgetbeloppen till programmen
komma att justeras.)

Förslag till beslut: se beslutsunderlag
(bilagt protokollet)

-att fördela detta belopp på respektive
forskarutbildningsprogram för 3-årsperioden enligt
bilaga.

Handlingar:
-Beslutsunderlag: Arbetsgruppens förslag till
beslut inklusive beskrivning av bedömningsprocessen

-att ge programmen i uppdrag att justera
programinnehåll så att det ryms inom fastställt
rambelopp senast den 1:a september.
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-Sammanställning av arbetsgruppens skriftliga
feedback till programmen

-att delegera till dekan att fastställa slutgiltigt
programinnehåll.

-Samtliga äskanden/programförslag (ligger i
FUS mapp i KI box)

Besluten fattades med omedelbar justering.

Föredragande:
Marianne Schultzberg, ordförande i
arbetsgruppen
Clara Ersson, handläggare

Marie Hasselberg har anmält jäv och är inte
närvarande vid diskussion och beslut.

Inbjuden: Cattis Bollö, handläggare i Kursoch programkommittén

§ 10 Uppföljning verksamhetsplan 2015
Diskussionspunkt

Styrelsen har ett uppdrag från rektor att
formulera delmål och aktiviteter utifrån
Strategi 2018 i form av en verksamhetsplan
(VP) för 2015.
För att lättare följa upp aktiviteterna finns en
aktivitetsplan som uppdateras löpande.
Handlingar:
FUS aktivitetsplan 2015

Delges: Företrädare för programmen
För kännedom: Kurs- och programkommittén

Karin Vågstrand berättar om styrelsens VP-arbete
varefter ordet lämnas fritt för kommentarer om
aktivitetsplanen.
FUS behöver arbeta med att ta fram riktlinjer för
institutionernas process inför antagning av ny
doktorand för bedömning av forskarutbildningsmiljö
och kvalitet i handledning. Svårigheterna med att nå
strategins mål om fler doktorander i forskarskolor
nämns också och att UKÄs kommande utvärdering
av forskarutbildningen kommer att påverka
styrelsens aktiviteter framöver.

Föredragande:
Karin Vågstrand, föredragande

§ 11 Rapportering från de andra styrelserna

Det finns inget att rapportera från FS.

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

Gunnar Nilsson rapporterar från arbetet i US där
många beslut rör decentraliseringen av
programadministrationen till institutionerna.
Han berättar om styrelseövergripande in situ-/in
vivo-projektet för nya IT-system för lärande.
Styrgruppen saknar idag representation för
forskarutbildning och att därför en representant från
FUS kommer att utses.
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§ 12 Enkätundersökning ”Cross-cultural
comparison on doctoral experience”
Beslutspunkt

Ett förslag har inkommit att ingå i ett
forskningsprojekt där en enkätundersökning
genomförs bland doktorander på ett antal
universitet i Europa.
FUS har tidigare beslutat att skicka ut en s.k.
Mid poll vart tredje år, vilket innebär 2015, till
doktorander i samband med halvtid.
Styrelsen ska ta ställning till om KI ska delta i
denna studie istället för Mid poll under hösten
2015.
Förslag till beslut:
Att styrelsen ställer sig positiv till att KI deltar
i denna enkätstudie under förutsättning att
MF:s doktorandsektion ställer sig positiv samt
att FUS får möjlighet att påverka innehåll
(formuleringar av vissa frågor) och
genomförande (t.ex. för att minimera påverkan
på exit poll-deltagande).
Att KI därmed avstår från att skicka ut Mid
poll under 2015.
Handlingar:
-Summary – Cross-cultural comparison on
doctoral experience
-Enkätfrågor
Föredragande: Juha Nieminen, föreslagen
kontaktperson på KI för projektet
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Juha Nieminen presenterar enkätstudien. Den har
tidigare använts och validerats i Helsingfors och ska
nu för första gången användas i internationell
kontext. Fördelarna för KI skulle vara att få tillgång
till en validerad undersökningsmetod för att mäta
styrkor och utmaningar med möjlighet till
internationell jämförelse. Resultatet kan sedan
användas som baseline-data vid framtida
utvärderingar.
Vid diskussion som följer nämns bl.a. problematiken
med låg svarsfrekvens och vilken avsändare som
enkäten bör ha. Det lyfts också att det är viktigt att
FUS inte finansierar forskning utan att stöd till detta
projekt endast utgår ifrån styrelsens önskan om
utvärdering som grund och återkoppling på
kvalitetshöjande åtgärder.
Beslutas enligt förslag under förutsättning att
kostnaden för FUS blir rimlig och ligger under
gränsen för delegationen för dekanbeslut.
Matilda Liljedahl har anmält jäv och är inte
närvarande vid diskussion och beslut.
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§ 13 Resultat från enkät bland KI:s
professorer
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Sammanträde 2015-06-08
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Dekanus har skickat ut en enkät till KI:s
professorer för att få in synpunkter på följande
diskussionspunkter:

Anders Gustafsson berättar om resultatet från
enkäten. Svarsfrekvensen var 62 % (282 av 457). Det
fanns ingen majoritet för eller emot någon av
frågorna eftersom många var osäkra, men det var fler
som var för en ändring av publiceringskravet än som
var emot. Bland de som var negativa fanns många
som var oroliga för en kvalitetssänkning.

1. Konsekvenser av ändrat publiceringskrav
vid disputation från ”minst hälften” till
”minst en” publicerad artikel

Även svaren på frågan om ett betygskollegium var
blandade. 81 st (29 %) kunde tänka sig att vara med i
ett sådant kollegium.

Informations- och diskussionspunkt

2. Införa ett fast betygskollegium.
Resultatet är nu sammanställt och styrelsen
behöver diskutera hur man vill gå vidare.
Föredragande: Anders Gustafsson

§ 14 Övriga frågor
Följande frågor anmäls:
1. Anders Gustafsson: Nytt beslut om
suppleant till RU
2. Ingeborg van der Ploeg: KI survey
3. Biborka Bereczky-Veress: Doktoranders
arbetsuppgifter

Diskussion följer bl.a. kring hur man ska få
betygsnämnder att underkänna vid disputationen och
behovet av bättre uppföljning under utbildningen. Ett
förslag som nämns är att Disputationskommittén
borde få ett uppdrag att även granska innehållet med
hjälp av adjungerade experter. Detta skulle kunna
ersätta förhandsgranskningen.

1. Eftersom praxis är att samtliga ledamöter i
Rekryteringsutskottet (RU) är professorer behövs
ett nytt beslut fattas om suppleant. Styrelsen har
inga förslag på kandidater utan lämnar över till
dekanus att utse en lämplig person.
2. Ingeborg van der Ploeg lyfter att KI byter system
för enkäter och kursvärderingar vilket kommer
att påverka kursgivare för forskarutbildningskurser. Dessa är sällananvändare och har redan i
dag svårigheter med systemet. Ett förslag är
därför att FUS bekostar en service centralt som
hjälper kursgivarna. Detta kommer att tas upp
vid ett senare styrelsemöte.
3. SACO efterfrågar riktlinjer kring doktorandernas
arbetsuppgifter. Många hinner idag inte med sin
utbildning och forskning då de förväntas ta ett
alltför stort ansvar för arbetsuppgifter som
istället kan utföras av t.ex. laboratorieassistenter.
Alla är överens om att det till en viss del ingår i
en forskarutbildning att även göra löpande
arbetsuppgifter av detta slaget, men att det måste
finnas en balans. Det behövs en kartläggning av
hur stort problemet är.
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Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Lars Holmgren
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NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Anders Gustafsson, dekan, ordförande

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, prodekan (frånvarande §13, §15- §16)
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Michael Fored, docent
Marie Hasselberg, docent
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Studentrepresentanter
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(med rösträtt)
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Cheng Xu, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

Biborka Bereczky-Veress, SACO

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning
Jens Hjerling-Leffler, Junior faculty

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Henrik Lundström, controller
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen
Karin Vågstrand, samordnare FUS

FRÅNVARANDE
Övriga

Robert Harris, central studierektor
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS

Förkortningar
FUS
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SIR
SLL
US
UFS
UKÄ
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Stockholms läns landsting
Styrelsen för utbildning
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§1

Utse justeringsperson

Lennart Nilsson utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:5 från
styrelsemöte 2015-06-08 (utskickat)

Till handlingarna.

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

B. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:15

Ledamöter till styrgrupp för
forskarskolan i epidemiologi

2015:18

Befrielse från halvtidskontroll

2015:19

Marie Hasselberg till ledamot i
Docenturnämnde

2015:20

Uppdragsbeskrivning samordnare för
hållbar utveckling

2015:21

Helena Erlandsson Harris till
suppleant i Rekryteringsutskottet

2015:22

Nya ledamöter till
Disputationskommittén

2015:23

Förlängning av licens för webbkurs
”Avoiding plagiarism”

2015:24

Tillgodoräknande av
forskarhandledarkurs

2015:25

Licens för plagiatgranskningsverktyg
Ithenticate

2015:26

Ersättning till registreringsavgift
iGEM

2015:27

Fastställande disputationsterminer

2015:28

Ekonomiskt stöd till besök från
Tanzania

Till handlingarna.
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§6

2015:29

Ny ledamot till
Disputationskommittén

2015:30

Nya ledamöter i
Disputationskommittén

2015:31

Styrgrupp för Nationell forskarskola i
klinisk psykiatri

2015:32

Styrgrupp i Nationell forskarskola i
cancerforskning

2015:33

Global Young Scientists Summit 2016

2015:34

Medel till enkätundersökning för
doktorander

Protokoll 2015:6
Sammanträde 2015-09-10

BESLUT/ÅTGÄRD

Central hantering av kursvärderingar
(dnr 1-549/2015)
Beslutspunkt

För en effektivare hantering föreslår Kurs- och
programkommittén att FUS bekostar en central
resurs att ta över administrationen av
kursvärderingar för kurser på forskarnivå. På
så sätt avlastas kursledare och mindre tid
behöver ägnas åt support och instruktioner
samtidigt som hanteringen blir mer enhetlig.
Förslag på beslut:
Att fastställa utskickad uppdragsbeskrivning,
dnr 1-519/2015.
Handlingar: Uppdragsbeskrivning,
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Anna Gustafsson berättar om innehållet i förslaget
som innebär att styrelsen bekostar en halvtidstjänst
på Utvärderingsenheten med start 1/1 2016.
I uppdraget ligger att samla in och sammanställa
deltagarnas kursvärderingar för samtliga kurser som
publiceras i kurskatalogen (ca 200 kurstillfällen/år),
alla kurser inom forskarskolorna samt andra
lärandeaktiviteter som workshops och seminarier.
Kurs- och programkommittén vill även att uppdraget
inkluderar en pilotstudie under hösten 2015, men det
ryms inom kommitténs ordinarie budget.
Fortfarande kommer det att ligga på kursarrangören
att göra en övergripande utvärdering av sin kurs
baserat på sammanställningen av studenternas
kursvärderingar.

Föredragande:
Anna Gustafsson, handläggare i Kurs- och
programkommittén

Diskussion följer. Även om detta är en kostnad för
styrelsen så är alla överens om att det kommer att
innebära en effektivisering och tidsvinst för många
och därigenom motivera denna satsning.

Inbjuden: Terese Stenfors Hayes,
utvärderingsenheten

Beslutas enligt förslag.
Matilda Liljedahl anmälde jäv och deltog inte i
beslutet.
Delges:
Kurs- och programkommittén,
Utvärderingsenheten
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Start av förstudie för införande av
elektronisk ISP (dnr 1-545/2015)
Beslutspunkt

På styrelsens strategidag diskuterades att
införa en elektronisk ISP (eISP). Det finns nu
en projektbeställning och ett beslutsförslag.
Förslag på beslut:
-Att starta en förstudie med syfte att utreda
om Göteborgs universitets system för eISP
skulle kunna användas vid KI. Förväntade
resultat av förstudien är en rekommendation
om systemet bör tas i bruk, dokumentation av
vilka delar som behöver justeras samt en
kostnadskalkyl.
-Att inrätta en styrgrupp för förstudien med
dekan Anders Gustafsson som ordförande. I
styrgruppen bör även en representant för
universitetsförvaltningens ledning ingå samt en
doktorandrepresentant (beslutas av respektive
organisation). Styrgruppen kan även knyta
andra personer till sig. I styrgruppens uppdrag
ingår att tillsätta en operativ projektgrupp.
Handlingar:
Projektbeställning, dnr 1-545/2015

Marie Sandström Akram berättar om syftet med
förstudien och hur projektorganisationen kommer att
se ut.
Diskussion följer. Bland annat nämns det att det i
arbetet med kvalitetssäkring inte räcker med dagens
pappershantering. Ett elektroniskt system kommer att
vara till hjälp då det ställs allt högre krav på
kvalitetsarbetet på lärosätena.
Det lyfts även att det måste vara tydligt för alla
varför KI inför en elektronisk hantering av
studieplaner. Det är viktigt att det finns ett uttalat mål
att förbättra för doktorander och handledare, både
administrativt och genom att införa ett system som
sätter fokus på mål, progress och uppföljning.
En arbetsgrupp har redan tagit fram förslag på
förbättrade rutiner för måluppfyllnad och detta arbete
ska tas till vara i analysen av det elektroniska
systemet.
För att säkerställa att förstudien inte bara fokuserar
på administrativa processer utan också ser till de
pedagogiska aspekterna bör det i projektgruppen
finnas specialistkompetens i pedagogik.
Beslutas enligt förslag.
Delges: Mottagare av projektet

Föredragande:
Marie Sandström-Akram, projektledare
Inbjuden: Marie-Louice Isaksson,
avdelningschef UFS

§8

Kompletterande beslut KID-tilldelning
Beslutspunkt

Förslag på beslut:
Att tilldela KID-medel enligt utskickat förslag.

Beslutas att utöver de 76 ramanslag inom KID som
beslutades vid styrelsemötet den 8 juni även tilldela
Stefano Gastaldello och Kristina Broliden KIDmedel. Dessa två extra anslag tas från anslagen
avsedda för 2016.

Omedelbar justering föreslås.
Handlingar:
Bakgrundsbeskrivning och förslag på beslut

Delges: Stefano Gastaldello och Kristina Broliden
För kännedom: KID styrgrupp

Föredragande: Anders Gustafsson,
ordförande i styrgruppen för KID

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning

ÄRENDE

§9

Protokoll 2015:6
Sammanträde 2015-09-10

5 (9)

BESLUT/ÅTGÄRD

Beslut om förtydligande av behörighet
att söka CSTP
Beslutspunkt

Det har aldrig uttalat fastställts om Clinical
Science Training Programme (CSTP) är öppet
endast för KI-studenter eller om även studenter
från andra universitet är behöriga att söka.
Detta behöver fördtydligas.
Handlingar: Beslutsunderlag

Beslutas att alla studenter vid ett läkar-, tandläkar-,

psykolog- och logopedprogram som motsvarar KI:s
program är behöriga att söka CSTP, under
förutsättning att det bedöms som genomförbart att
kombinera grundutbildningen med en
forskarutbildning på KI.

Delges: CSTP styrgrupp

Föredragande: Anders Gustafsson

§ 10 Diskussion kring namnet CSTP
Diskussionspunkt

Styrelsen diskuterar möjliga namn samt förrespektive nackdelar med ett namnbyte.

Under åren har det ursprungliga MD-PhDprogrammet även öppnats för andra studenter
än läkare och därmed har det fått byta namn,
först till MD-PhD-OD och sedan 2011 till
Clinical Science Training Programme (CSTP).

Dock enas man om att inte göra några ändringar tills
vidare, eftersom ett namnbyte kan förvirra speciellt
då det i dagsläget inte finns ett tillräckligt bra
alternativ.

Föredragande: Anders Gustafsson

För kännedom: CSTP styrgrupp

§ 11 Ny studierektor för CSTP
Beslutspunkt

Petter Höglund avgår från uppdraget som
studierektor vilket han haft sedan 2012.
Förslag på beslut:
Att utse Peter Bergman, institutionen för
Laboratoriemedicin, till ny studierektor för
CSTP från dagens datum till mandatperiodens
slut (2018-06-30). För uppdraget utgår ett
arvode på 4000 kr per månad.
Föredragande: Anders Gustafsson,

Anders Gustafsson redogör för Peter Bergmans
bakgrund och lämplighet för uppdraget.
Styrelsen diskuterade huruvida liknande uppdrag
borde utlysas i fortsättningen. Man hade också gärna
velat se en avsiktsförklaring innan beslut fattas.
Eftersom det brådskar med ett utnämnande pga.
pågående ansökningsperiod utses Bergman för en
kortare period varefter nytt beslut fattas.
Beslutas att utse Peter Bergman till ny studierektor
för CSTP under 1 år med möjlighet till förlängning
ytterligare 2 år.
Beslutas att det ska tas fram en uppdragsbeskrivning
för studierektor för CSTP.
Delges: CSTP styrgrupp samt Peter Bergman
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Beslutas att utse Emma Andersson, BioNut och
CMB, till suppleant för Jens Hjerling-Leffler.

Beslutspunkt

Junior Faculty har bett FUS att utse en
suppleant för den ordinarie representanten för
Junior Faculty.

Delges: Junior Faculty

Förslag på beslut:
Att utse den person som Junior Faculty
föreslår till suppleant för Jens Hjerling-Leffler
som adjungerad i FUS.
Föredragande: Jens Hjerling-Leffler, Junior
Faculty

§ 13 Återrapportering svenskakurser
Informationspunkt

Sedan 2014 erbjuder FUS svenskakurser för
utländska doktorander.

Ulla Tunkara berättar om bakgrunden till och utfallet
för styrelsens satsning på svenskakurser för
doktorander.

Handlingar:
Rapportering från FUS satsning på kurser i
svenska.

Intresset har varit mindre än förväntat men trenden
går mot allt fler anmälningar. 79% av de doktorander
som anmäler sig genomför hela kursen vilket är
högre än för andra kursdeltagare och kan tolkas som
att kurserna upplevs relevanta av doktoranderna.

Föredragande:
Ulla Tunkara, Personalavdelningen

Efter ny upphandling har KI anlitat en ny kursgivare
och förväntningen är att både kvalitet och
flexibiliteten ska öka ytterligare.
Diskussion följer. Bland annat lyfts frågan varför
FUS ska bekosta kurser när det finns Svenska för
invandrare (SFI) som är gratis. De som har erfarenhet
av SFI menar dock att det är både för låg nivå för
doktorander och att det förutsätter att man kan
avsätta sammahängande tid under dagtid.
Det efterfrågas en kursutvärdering, något som är
lämpligt att göra då den nya kursgivaren fått verka ett
tag.
Denna satsning gör FUS inom sitt ansvar för
doktorandernas sociala situation och ska ses som
”good-will” snarare än ett sätt att höja kvaliteten på
forskarutbildningen.
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§ 14 Återrapportering från forskarskolan
Drug discovery and development (DDD)
Informationspunkt

DDD är en nationell forskarskola för
läkemedelsutveckling med syfte att bygga
broar mellan universitet och läkemedelsindustrin. Forskarskolan inrättades hösten
2014 med finansiering från Vinnova, FUS och
FS.
Föredragande: Malene Jensen, projektledare
Inbjuden: Lena Lewin, samordnare för
forskarskolor

§ 15 Ny utlysning för forskarskolan i
allmänmedicin
Beslutspunkt

Styrgruppen föreslår en utlysning för 20
platser med start hösten 2016, vilket då blir
den femte omgången av forskarskolan.
Handlingar:
Bakgrundsbeskrivning och förslag på beslut
Föredragande: Gunnar Nilsson, sektionschef
allmänmedicin
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Malene Jensen berättar om den Vinnova-finansierade
forskarskolan som startade i våras och snart är
avslutad. Hittills har erfarenheterna varit mycket
goda. Forskarskolans syfte att skapa kontakter mellan
forskare från olika forskningsmiljöer samt mellan
universitet och industrin har infriats.
I dagsläget finns ingen finansiering för en ny omgång
av skolan. För att kunna ta tillvara på erfarenheter
och möjliggöra att fler doktorander får denna chans
undersöker skolans ledning andra möjligheter till
finansiering och samarbeten.
Anders Gustafsson lyfter att det även vore intressant
att diskutera en ny omgång som bara inkluderar
kursdelen men att avstå från perioden med
företagspraktik, eftersom det är praktiken som kostar
mest.

Gunnar Nilsson berättar om forskarskolan i
allmänmedicin och vilka åtgärder som gjorts för att
höja kvaliteten. Han understryker vikten av denna
forskarskola då vårdcentraler behöver akademiseras
och allmänmedicinare få möjlighet till forskning för
att KI ska kunna genomföra sitt utbildningsuppdrag.
Styrelsen efterfrågar utvärdering av forskarskolan
och dess kurser, vilket inte fanns med i underlaget.
Samarbete med andra forskarskolor diskuteras,
speciellt med Forskarskolan i vårdvetenskap som
drivs från samma institution. Syftet skulle framför
allt vara att höja kvaliteten genom att samla flera
discipliner och erfarenheter men det finns även
vinster i effektivitet.
Beslutas att forskarskolan i allmänmedicin får utlysa
20 platser i en ny omgång av forskarskolan med start
hösten 2016.
Delges: Styrgruppen för forskarskolan i allmänmedicin
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Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).
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Eftersom FS ännu inte har haft något sammanträde
denna termin finns inget att rapportera.
Prodekan Gunnar Nilsson rapporterar från arbetet i
US:
Det pågår en omorganisation av programansvar från
programnämnder till institutioner. US ska besluta om
en ny modell för resursfördelning, vilken förväntas
bli tydligare och mer transparent.
En annan viktig fråga på US dagordning är
återrapporteringen till UKÄ efter deras kritik av ett
antal av KI:s utbildningar.

§ 17 Förslag på ny modell för kliniska
forskarskolor
Diskussionspunkt

Företrädare för tre av KI:s kliniska
forskarskolor har tagit fram en modell för en
generisk forskarskola för kliniskt verksamma
doktorander.
Handlingar:
-Förslag på en allmän klinisk forskarskola i
kvantitativ forskningsmetodik
-Problembeskrivning av dagens situation
Föredragande: Michael Fored, ordförande i
styrgruppen för forskarskolan för kliniker i
epidemiologi
Inbjuden: Lena Lewin, samordnare för
forskarskolor

Michael Fored presenterar det förslag som han och
ordförande i forskarskolan för molekylärmedicin,
Erik Sundström, har tagit fram.
Förslaget innebär en kombinerad forskarskola med
gemensam antagning med syfte att ge en bredare
kunskap och som skulle vara till nytta för de flesta
kliniska forskare. Doktoranderna ska efter inledande
gemensamma kurser kunna välja från ett stort utbud
av kurser där de kan fördjupa sig i de metoder som
behövs i respektive forskningsprojekt.
I dagsläget är det två forskarskolor som har
diskuterat detta men det bör diskuteras att inkludera
samtliga kliniska forskarskolor i detta upplägg. Alla
förändringar av de kliniska forskarskolorna är dock
beroende av SLL som betalar lön för doktoranderna
under kursperioderna.
Förslaget behöver utvecklas vidare men styrelsen
ställer sig generellt positiv.
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§ 18 KI-övergripande internationella
samarbeten inom forskarutbildning
Informationspunkt

En presentation över aktuella och kommande
internationella samarbeten
Föredragande:
Internationella koordinatorer Johanna
Ackemar och Johanna Diehl,
Internationella kansliet
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Styrelsen får en informativ överblick över de
befintliga internationella samarbetena inom
forskarutbildning på central nivå.
Strategi 2018 säger att strategiska samarbeten ska
identifieras och att det ska finnas internationell
samverkan inom ramen för forskarutbildning. I och
med att en vice-rektor för internationalisering nu har
utsetts har det strategiska arbetet tagit fart.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Lennart Nilsson

Styrelsen för forskarutbildning
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Protokoll 2015:7
Sammanträde 2015-10-12

NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Anders Gustafsson, dekan, ordförande

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, prodekan
Maria Ankarcrona, docent
Michael Fored, docent
Marie Hasselberg, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

Eva Hesselmark, doktorand

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand
Cheng Xu, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

Biborka Bereczky-Veress, SACO (ej §7)

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Adjungerade

Jens Hjerling-Leffler, Junior faculty (ej §7)

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Henrik Lundström, controller
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen (ej §7)
Karin Vågstrand, samordnare FUS

FRÅNVARANDE
Övriga

Robert Harris, central studierektor
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Förkortningar
FUS
CSTP
FiV
FS
KID
SIR
US
UFS

Styrelsen för forskarutbildning
Clinical Science Training programme
Forskarskolan i vårdvetenskap
Styrelsen för forskning
KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
Styrelsen för utbildning
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
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§1

Utse justeringsperson

Håkan Westerblad utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:6 från
styrelsemöte 2015-09-10

Till handlingarna.

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna.

A. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

B. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

§6

Anmälan av dekanbeslut
2015:35

Ny ordförande forskarskolan i
vårdvetenskap: Christina Opava

2015:36

Nya ledamöter CSTP styrgrupp

Budget 2016 och Verksamhetsplan
2016-2018
Diskussionspunkt

Sammanfattning av diskussionerna tidigare
under dagen.
Beslut om budget och VP fattas av FUS den 9
november.

Till handlingarna.

Anders Gustafsson sammanfattar mycket kort
diskussionerna kring budgetförslaget och dekanernas
förslag verksamhetsplan.
Dokumenten kommer nu att uppdateras enligt
styrelsens synpunkter och nya versioner presenteras
inför fastställandet i november.

KAROLINSKA INSTITUTET
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§7
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KI:s nya rekryteringsstrategi
(dnr 1-27/2015)
Diskussionspunkt

Styrelsen får möjlighet att diskutera ny
rekryteringsstrategi.
Handlingar: Information om arbetet med
rekryteringsstrategi

§8
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Birgitta Henriques Normark hälsas välkommen. Hon
presenterar de idéer som den strategiska
rekryteringsgruppen har på förslag, varefter en lång
diskussion följer.
Birgitta tar med sig de synpunkter som styrelsen tagit
upp till det fortsatta arbetet. Under nästa år kommer
styrelsen ha möjligheter att ge synpunkter på ett
färdigt förslag.

Föredragande: Birgitta Henriques Normark,
vicedekan för rekrytering
Inbjuden: Eric Olm, handläggare strategiska
rekryteringsgruppen

Många frågor uppkommer senare under mötet och
styrelsen skulle därför gärna vilja se att Birgitta
kommer tillbaka vid ett annat tillfälle.

Rapportering från Karriärservice

Anethe Mansén och Kerstin Beckenius berättar om
Karriärservices verksamhet. Alla tre styrelserna är
med och finansierar vilket innebär att målgrupper
inkluderar såväl studenter som doktorander och postdocs. Doktoranderna får en proportionerligt stor del
av resurserna.

Informationspunkt

Karriärservice berättar om sitt arbete riktat mot
doktorander.
FUS är med och finansierar KI:s
karriärservice.
Föredragande:
Anethe Mansén och Kerstin Beckenius,
karriärutvecklare
Emma Hägg, kommunikatör
Johanna Bäckström, enhetschef

Karriärservice ger sedan ett antal år en kurs för
doktorander, Career skills, där en betald
praktikperiod ingår vilken belastar FUS budget.
Praktikperioden är mycket uppskattad och har lett till
anställningar för ca 30% av deltagarna.
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KID: Inställd utlysning och
fastställande av belopp (dnr 2-3530/2015)
Beslutspunkt

På styrelsens strategidag i augusti diskuterades
att ställa in ett års KID-utlysning för att på så
sätt hantera den ökade kostnadsbilden till följd
av KI:s infrastruktursatsningar.
Det andra delbeslutet innebär fastställande av
storleken på KID-beloppet.
Förslag på beslut: se beslutsunderlag
Handlingar: Beslutsunderlag
Föredragande: dekan Anders Gustafsson,
ordförande i KID styrgrupp

Beslutas enligt förslag:
att inga KID-medel utlyses under 2017
att principen att KID-medel alltid ska täcka 50
procent av lönekostnad inte längre gäller.
att det årliga ersättningsbeloppet för KID, från och
med de som upprättar KID-kontrakt 2016, uppgår till
320 000 kr per år och doktorand. Detta beslut gäller
även ramanslaget inom CSTP och FiV.
Anders Gustafsson informerade även om att
styrgruppen planerar att skjuta utlysningen 2016 till
hösten för att vänta in implementeringen av Prisma
som ansökningssystem. Styrelsen står bakom det
beslutet.
Det finns en önskan att FUS nu ska hinna få tid och
möjlighet att se över KID-systemet.

Delges: styrgruppen för KID, CSTP och FiV

§ 10 Rapportering från de andra styrelserna

Ingen närvarande var på det senaste FS-mötet.

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

§ 11 Fastställande av kursvärderingsfrågor
Beslutspunkt

Kurs- och programkommittén har tillsammans
med Utvärderingsenheten vidareutvecklat den
kursvärderingsenkät som ges deltagare i kurser
på forskarnivå.
Förslag på beslut: Att fastställa föreslagna
kursvärderingsfrågor
Handlingar: Kurs- och programkommitténs
förslag på kursvärderingfrågor
Föredragande: Ingeborg van der Ploeg

Marianne Schultzberg berättar att US diskuterat
definition på forskningsanknytning och att en ny
modell för resursfördelning av utbildningsmedel nu
har beslutats.

§12 avhandlas före denna punkt, vilket innebär att
Kurs- och programkommittén nu har ett bredare
mandat än tidigare, bl.a. att själva fastställa
kursvärderingsfrågor. Denna punkt ändras därmed till
en informationspunkt istället för en beslutspunkt.

Delges: Kurs- och programkommittén

KAROLINSKA INSTITUTET
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§ 12 Revidering av Kurs- och
programkommitténs arbets- och
beslutsordning (dnr 1-640/2015)
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Beslutas enligt förslag med omedelbar justering

Beslutspunkt

Kurs- och programkommittén föreslår en
breddning av sitt uppdrag vilket innebär att en
ny version av kommitténs arbets- och
beslutsordning behöver fastställas.

Delges: Kurs- och programkommittén

Handlingar: Förslag på ny Arbets- och
beslutsordning (dnr 1-640/2015)
Föredragande: Ingeborg van der Ploeg/
Marianne Schultzberg

§ 13 Rapportering från FoLäk
Informationspunkt

FoLäk finansieras av FUS och är valbara
forskningsintroducerande kurser inom
läkarprogrammet.
Handlingar:
Kursplan för FoLäk del 1
Kursplan för FoLäk del 2
Föredragande:
Johanna Nilsson, studierektor och
Helén Asp, handläggare
båda från institutionen för neurovetenskap

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Studierektor Johanna Nilsson hälsas välkommen
varefter hon berättar om upplägg, bakgrund och syfte
för de forskningsintroducerande kurserna.
Det är ett stort söktryck till de 35 platserna på den
första delkursen. Del 2, som ligger på avancerad
nivå, har 25 platser vilket motsvarar ungefär den
andel som vill gå vidare från den första kursen. Det
är den andra kursen som är dyr eftersom den
innehåller ett sommararbete där stipendier utgår.
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Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Håkan Westerblad
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Protokoll 2015:8
Sammanträde 2015-11-09

NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Anders Gustafsson, dekan, ordförande

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Michael Fored, docent
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

Eva Hesselmark, doktorand

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand
Cheng Xu, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

Biborka Bereczky-Veress, SACO

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Adjungerade

Emma Andersson, Junior faculty
Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

John Håkansson, doktorandombudsman
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Henrik Lundström, controller
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Robert Harris, central studierektor

FRÅNVARANDE
Lärarrepresentanter

Lennart Nilsson, professor
Lars Holmgren, professor
Marie Hasselberg, docent

Övriga

Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Förkortningar
FUS
CLK
FiV
FS
KID
SIR
US
UFS

Styrelsen för forskarutbildning
Centrum för lärande och kunskap
Forskarskolan i vårdvetenskap
Styrelsen för forskning
KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
Styrelsen för utbildning
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
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§1

Utse justeringsperson

Eva Hesselmark utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:7 från
styrelsemöte 2015-10-11

Till handlingarna

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna

A. Rapport från UKÄ:s tillsynsbesök på KI
maj 2015 (sid 9-14: anmärkningar på
hantering av tillgodoräknande inom
forskarutbildning)
B. Statistik angående kurstillfällen för
forskarutbildningskurser
C. Beslut om representant till Miljörådet att
bevaka utbildning på samtliga tre nivåer
(Dekanbeslut 2015-97, Styrelsen för
utbildning)
D. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

E. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:37

Bedömargrupp ansökningar till utbyte
Chinese University of Hong Kong

2015:38

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Miljöfaktorer och
hälsa

2015:39

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Metabolism och
endokrinologi

2015:40

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet:
Folkhälsovetenskap

Till handlingarna
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2015:41

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Allergi,
immunologi och inflammation

2015:42

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Tumörbiologi och
onkologi

2015:43

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Kardiovaskulär
forskning

2015:44

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Vårdvetenskap

2015:46

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Utveckling och
regeneration

2015:48

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet: Neurovetenskap

2015:50

Nya lärarrepresentanter för ”må
spikas”

2015:51

Förslag på sakkunniga till UKÄ för
bedömning av examenstillstånd

2015:53

Motsvarande kompetens
handledarutbildning

Styrelsen budget 2016
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Beslutspunkt

Henrik Lundström går igenom de budgetposter som
justerats sedan budgeten diskuterades i styrelsen i
oktober.

Budgeten diskuterades i FUS den 12 oktober.
Utifrån det föreligger nu ett färdigt förslag på
budget för 2016.

Beslutas enligt förslag

Förslag på beslut:
Att fastställa budgeten för Styrelsen för
forskarutbildning 2016 enligt förslag.
Att delegera till dekan att besluta om smärre
justeringar i budgeten
Att omedelbart justera beslutet
Handlingar: Förslag på budget 2016
Föredragande: Henrik Lundström
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Verksamhetsplan 2016-2018
(dnr 1-684/2015)
Beslutspunkt

Aktivitetsplanen, bilaga till verksamhetsplanen
(VP) diskuterades i styrelsen den 12 oktober.
Nu föreligger ett färdigt förslag på
verksamhetsplan som består dels av ett
huvuddokument som gäller hela treårsperioden
och dels av en aktivitetsplan som skrivs ny
varje år.

Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen och enas om
att den på ett bra sätt fångar upp det som styrelsen
vill arbeta med de närmaste åren. Dock behöver
texten gås igenom innan den kan fastställas.
Beslutas att delegera till dekan att färdigställa
verksamhetsplanen och därefter fastställa den.

Förslag på beslut:
Att fastställa verksamhetsplanen enligt förslag.
eller
Att delegera till dekan att färdigställa
verksamhetsplanen utifrån styrelsens
synpunkter och därefter fastställa
verksamhetsplanen.
Handlingar: Förslag på treårig VP inklusive
aktivitetsplan
Föredragande: Anders Gustafsson

§8

Bäst-före-datum
handledarutbildningens webb-kurs

Clara Ersson går igenom beslutsförslaget varefter
diskussion förs.

Beslutspunkt

Enligt gällande regler ska huvudhandledare för
doktorand genomgå handledarutbildning
anordnad på uppdrag av Styrelsen för
forskarutbildning eller ha motsvarande
kompetens.

Beslutas enligt förslag

Utbildningen består dels av en veckas
grundkurs och dels av en webb-kurs med fokus
på regelverk. Webb-kursen är obligatorisk för
samtliga huvudhandledare, även de som har
motsvarande kompetens.

För kännedom: kursledning för handledarutbildningen

För att säkerställa att samtliga KI:s
forskarhandledare är införstådda med aktuellt
regelverk föreslås att införa ett ”bäst-föredatum” för webb-kursen.
Förslag på beslut:
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Att huvudhandledaren ska ha ett godkänt
resultat från webb-kursen för
forskarhandledare som inte är äldre än 5 år då
antagning av ny doktorand görs.
Att dekan fastställer från vilket datum denna
regel gäller efter att de tekniska och
administrativa aspekterna är utredda.
Föredragande: Clara Ersson

§9

Återrapportering Forskar-AT:
Tilldelning av medel 2015
(dnr 2-3516/2015)
Informationspunkt

Enligt styrelsens delegationsordning har
styrgruppen för forskar-AT beslutsrätt vad
gäller tilldelning av medel för forskar-AT.
Handlingar:
Beslut
Samtliga sökande
Jävslista
Bedömningskriterier
Annons
Föredragande:
Michael Fored, ordförande styrgruppen
Clara Ersson, handläggare

§ 10 Resebidrag (Dnr 2-3764/2015)
Beslutspunkt

Från och med 2014 utlyser FUS årligen ett
resebidrag för doktorander. Totalt är 1 miljon
avsatt och maximalt bidrag är 25 000 kr.
Förslag på beslut: Att tilldela resebidrag
enligt förslag
Handlingar:
Förslag på tilldelning av resebidrag med
bilagor.
Föredragande: Anders Gustafsson,
sammankallande i bedömargruppen

Clara Ersson redovisar höstens utlysning då det kom
in 32 ansökningar till 8 platser, vilket är fler än vid
tidigare utlysningar. De flesta sökande var män (72
%), men beviljandefrekvensen var lite högre för
kvinnor (33 % jmf med 22 % för män).
Michael Fored berättar att styrgruppen arbetar med
att ta fram ett förslag på modifierade bedömningskriterier som bättre ska passa sökande till ForskarAT.
Styrelsen diskuterar hur man bäst stöder läkare som
forskar och att det inte är enkelt att få ett bra system
som fungerar ihop med andra finansieringskällor och
med läkarnas arbetssituation i övrigt. Dock är man
överens om att detta är en viktig satsning och att man
känner sig trygg i att kvaliteten i de projekt som
beviljas medel är mycket hög.

Det kom in totalt 63 ansökningar i årets utlysning,
vilken är lite färre än förra året. Bedömarna anser att
40 av dessa har den kvalitet som efterfrågas och att
samtliga dessa därmed tilldelas medel. Totalt innebär
det att knappt 920 tkr betalas ut.
Det påtalas att det inte framgått tydligt i
ansökningstexten att summorna som betalas ut
inkluderar indirekta kostnader (INDI). Till nästa
omgång bör detta framgå eftersom det nu finns en
risk att de sökande angett en för låg summa.

För kännedom: Grants office
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§ 11 Återrapportering sommarforskarskola
respektive sommarkurs
Informationspunkt

FUS bekostar dels en sommarkurs i medicinsk
forskning för grundutbildningsstudenter och
dels en sommarforskarskola för
gymnasieelever. (Förutom dessa finns även en
sommarforskarskola som bekostas av Amgen.)

Gerald McInerney berättar om sommarforskarskolan
för elever i årskurs 2 eller 3 i gymnasiet. Det är ett
stort söktryck på skolan från hela Sverige och alla är
mycket nöjda.

Varje år får styrelsen en återrapportering från
sommarverksamheten.

FUS har bekostat en utvärdering av forskarskolan i
samband med dess 30-årsjubileum. Av de som gått
forskarskolan har ungefär hälften senare gått en
forskarutbildning, även om inte alla gjort det på KI.
Sommarforskarskolan verkar därmed fungera bra
som en introduktion till en framtida
forskningskarriär.

Handlingar:
Sommarforskarskolan för gymnasister
-Återrapportering 2015 inkl. äskande
-Utvärdering 1985-2015

Flera i styrelsen tar upp frågan om man i detta
sammanhang skulle kunna bidra till en bredare socioekonomisk rekrytering hos KI:s framtida studenter.
Det finns dock inget uppdrag i dagsläget för detta,
men det kan vara något att arbeta vidare med.

Sommarkurs i medicinsk forskning:
-Återrapportering från sommaren 2015
Föredragande:
Gerald McInerney, studierektor
sommarforskarskola för gymnasister
Tony Rothfuchs, studierektor sommarkurs i
medicinsk forskning

Tony Rothfuchs berättar om sommarkursen för KI:s
grundutbildningsstudenter. Det var i år 98 sökande
till 38 platser. Studenterna går olika utbildningsprogram, även om läkarprogrammet är
överrepresenterat, och är överlag mycket nöjda med
kursen.
Tony föreslår att utöka projektdelen med ytterligare
två veckor. De flesta i styrelsen ser dock hellre att
fler studenter ges chansen att gå kursen, speciellt då
det inte bedöms som svårt att hitta flera handledare.
Styrelsen behöver ta ställning till om sommarkursen
ska få ytterligare platser. I det sammanhanget kan det
också diskuteras om det ska ges ett uppdrag att
marknadsföra kursen bredare samt att eventuellt
ändra ansökningsperioden för att på så sätt fånga upp
fler av de studenter som hör av sig till
forskargrupperna om sommarprojekt.
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§ 12 Uppdrag central studierektor
(dnr 1-682/2015)
Beslutspunkt
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Beslutas att fastställa uppdragsbeskrivningen men att
jämfört med förslaget ändra ersättningen till 25 % av
institutionskompensation för lön.

Förslag på beslut:
Att förlänga uppdraget för central studierektor
Robert Harris ett år enligt
uppdragsbeskrivningen.
Handlingar: Förslag på uppdragsbeskrivning
(dnr 1-682/2015).
Föredragande: Reet Joandi

§ 13 Rapportering från de andra styrelserna
Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

§ 14 Mötesdatum vårtermin 2016
Beslutspunkt

Förslag på beslut:
Att fastställa följande datum för vårens
styrelsemöten:
Måndag 1 februari
Måndag 14 mars
Fredag 15 april
Torsdag 12 maj
Måndag 13 juni
Mötestid är kl. 13-17.
Föredragande: Anders Gustafsson

Gunnar Nilsson berättar att även US diskuterar
budget och verksamhetsplan. På dagordningen står
också beslut om att utlysa ny föreståndare för
Centrum för lärande och kunskap (CLK).
Avrapportering från FS utgår.

Beslutas enligt förslag.
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§ 15 Ändring av regel angående antal
publicerade delarbeten i avhandlingen
Diskussionspunkt

Styrelsen diskuterar om man vill gå vidare
med förslaget att ändra kravet för disputation
från att minst hälften av de ingående
delarbetena ska vara accepterade för
publicering till att minst ett arbete ska vara
accepterat för publicering.
Handlingar: Resultat från den enkät som
dekanen skickade ut till KI:s professorer.
Föredragande: Anders Gustafsson
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Dekanus förklarar hur nuvarande regelskrivning får
konsekvensen att man kan disputera med endast två
arbeten varav ett publicerat, men inte med tre arbeten
varav ett publicerat.
Problemet med att ändra skrivningen är att det kan
uppfattas som att kraven sänks. Dessutom innebär det
att mer ansvar läggs på betygsnämnden.
Styrelsen har en lång diskussion som leder fram till
en samsyn om att antalet delarbeten inte är det
viktigaste, utan att doktoranden fått en bra
forskarutbildning och uppnått examensmålen.
Det som bör kommuniceras är att doktoranden ska
genomgå hela publiceringsprocessen eftersom det är
en viktig erfarenhet. Detta innebär att doktorander
som disputerar vid KI ska ha åtminstone en artikel
publicerad eller accepterad för publicering.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Eva Hesselmark

Styrelsen för forskarutbildning
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NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Anders Gustafsson, dekan, ordförande

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Michael Fored, docent
Marie Hasselberg, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

Eva Hesselmark, doktorand

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand
Cheng Xu, doktorand

Fackliga representanter

Biborka Bereczky-Veress, SACO

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Övriga

Robert Harris, central studierektor
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Henrik Lundström, controller
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Karin Vågstrand, samordnare FUS

FRÅNVARANDE
Studentrepresentanter

Håkan Nero, doktorand

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning
Jens Hjerling-Leffler, Junior faculty

Övriga

Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen

Förkortningar
FUS
CSTP
FiV
FS
KID
SIR
SLL
US
UFS
VR

Styrelsen för forskarutbildning
Clinical Science Training Programme
Forskarskolan i vårdvetenskap
Styrelsen för forskning
KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
Stockholms läns landsting
Styrelsen för utbildning
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Vetenskapsrådet

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning

ÄRENDE

Protokoll 2015:9
Sammanträde 2015-12-14

2 (9)

BESLUT/ÅTGÄRD

§1

Utse justeringsperson

Matilda Liljedahl utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande
av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns. Det noteras dock att
den stående punkten ”Rapportering från de andra
styrelserna” har fallit bort. Den läggs därför till som
§ 16.
Två ytterligare ärenden anmäls:
1. Adjungering av ny representant från Junior
Faculty
2. Revidering av individuell studieplan vid årlig
uppföljning

§3

Föregående protokoll
FUS protokoll 2015:8 från
styrelsemöte 2015-11-09

Till handlingarna

§4

Anmälningsärenden

Till handlingarna

A. Rapport från Amgen sommarforskarskola
B. Sammanställning av karriärporträtt från
kursen ”Career skills for scientists” (delas
ut vid sittande möte)
C. Protokoll från Styrelsen för forskning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs

D. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us

§5

Anmälan av dekanbeslut
2015:16

Styrgrupp för forskarskola i
allmänmedicin

2015:45

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet i Epidemiologi

2015:47

Godkännande av planerad verksamhet
inom programmet i Infektionsbiologi
och global hälsa

2015:52

Principer för inrapportering av
försörjningstyp

Till handlingarna

KAROLINSKA INSTITUTET
Styrelsen för forskarutbildning
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§6

2015:54

Årlig summa till doktorandsektionen

2015:55

Undantag från halvtidskontroll för tre
KI-KTH-doktorander

2015:56

Bibliometrisk analys av
doktorsavhandlingar

2015:57

Motsvarande kompetens,
handledarutbildning

2015:58

Fastställande av FUS VP

2015:60

Höjd summa för doktorander under
praktikperiod

2015:61

Ändrade principer för INDI vid
utbetalning av forskar-AT-medel

Doktorandernas publikationer
Informationspunkt

Som underlag till eventuellt kommande beslut
om att ändra regel för kravet på publicerade
arbeten i avhandlingen har KIB fått i uppdrag
att titta på indikatorer för doktorsavhandlingarnas delarbeten (se dekanbeslut
2015:56).
Föredragande: Catharina Rehn, KI:s
universitetsbibliotek (KIB)
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Catharina Rehn presenterar resultat vad gäller
citeringar av KI:s doktorsavhandlingar från 2011.
I snitt hade varje avhandling 4 delarbeten, även om
det också var vanligt med 3 delarbeten. Ca 2 arbeten
per avhandling var publicerade eller accepterade för
publikation vid disputationstillfället.
Det är bara några få enstaka avhandlingar som är helt
utan citeringar efter tre år (resultatet visar bara på
hela avhandlingen inte på enskilda delarbeten), dock
ingår även självciteringar i resultatet.
Jämfört med KI:s övriga publikationer är
medelvärdet för citeringar något lägre för arbeten
som ingår i en avhandling, men detta förklaras av att
avhandlingarna innehåller färre av den lilla gruppen
arbeten med mycket hög citering. Andelen ociterade
och lågciterade artiklar är inte högre för
avhandlingspublikationer än övriga publikationer
från KI. Resultatet antyder därmed att det inte verkar
finnas belägg för att doktoranderna publicerar
arbeten av låg kvalitet endast för att uppnå kraven för
disputation.
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Tilldelning CSTP (dnr 2-1787/2015)
Beslutspunkt

Tilldelning av ramanslag inom CSTP (Clinical
Science Training Programme) för utlysningen
hösten 2015.
Förslag till beslut:
-Att tilldela ramanslag inom CSTP till de 7
högst rankade sökande samt utse 2 reserver,
enligt underlag
-Att beslutet fattas med omedelbar justering
Handlingar: Beslutsunderlag:
Förslag på tilldelning
Rangordnad poänglista
Jävslista (samtliga sökanden)
Bedömningskriterier

4 (9)

Peter Bergman, ny ordförande för CSTP styrgrupp,
börjar med att presentera sig själv varefter han
redogör för höstens utlysning av CSTP.
Det kom in 23 ansökningar till 7 anslag, vilket
innebär en trend mot ett allt större söktryck. Dock är
läkarstudenter fortfarande kraftigt överrepresenterade, då endast en psykolog- och en tandläkarstudent hade sökt och ingen logopedstudent.
Till skillnad från tidigare utlysningar är det är en
högre beviljandegrad bland kvinnliga studenter och
bland kvinnliga handledare än bland de manliga
sökande.
Det diskuteras om man bör ha en gräns på hur många
gånger samma student får söka. Om styrgruppen
anser att det behövs en regeländring är de välkomna
med ett förslag till beslut.
Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Föredragande:
Peter Bergman, studierektor/ordförande CSTP
Delges: CSTP styrgrupp

§8

Utlysning CSTP, vårterminen 2016
(dnr 2-3906/2015)

Peter Bergman presenterar förslag på utlysningstext
för vårterminen 2016.

Beslutspunkt

Förslag till beslut: Att utlysa 8 ramanslag
under VT 2016 enligt förslag
Handlingar:
Förslag till beslut
Utlysningstext (bilaga)
Föredragande:
Peter Bergman, studierektor/ordförande CSTP

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: CSTP styrgrupp
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§9

Revidera uppdrag styrgruppen för
CSTP (dnr 1-769/2015)
Beslutspunkt

Tidigare fastställd uppdragsbeskrivning till
CSTP styrgrupp (dnr 1-7/2013) har
uppdaterats med ett stycke om studierektorns
roll, något som saknades tidigare.
Förslag till beslut: Att fastställa föreslagen
revidering av uppdragsbeskrivningen.
Handlingar: Förslag på ny
uppdragsbeskrivning för CSTP styrgrupp.
Föredragande: Karin Vågstrand
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Styrelsen diskuterar förslaget och kommer fram till
att det blir felaktigt att benämna den funktion som
Peter Bergman har för studierektor. De aktuella
uppgifterna ryms inom uppdraget som ordförande i
styrgruppen, och det är en fördel om titeln
studierektor är förbehållen institutionernas
studierektorer för forskarutbildningen.
Beslutas att det inte ska finnas en studierektor för
CSTP utan att funktionen ska benämnas ordförande i
styrgruppen. Uppdragets innehåll blir dock detsamma
som tidigare.
Fakultetskansliet får i uppdrag att uppdatera aktuell
uppdragsbeskrivning så att det stämmer överens med
detta beslut.
Delges: Styrgruppen samt Peter Bergman

§ 10 Antagning till nationella kliniska
forskarskolan i kroniska
inflammatoriska sjukdomar
(dnr 3-3492/2015)
Beslutspunkt

Detta är den tredje omgången av denna VRfinansierade forskarskola.
Förslag till beslut: Att anta doktorander till
forskarskolan enligt styrgruppens förslag.
Handlingar:
Förslag till beslut
Poänglista
Lista på samtliga sökanden
Kommentarer från sakkunniga
Information till sakkunniga
Annons
Föredragande:
Helena Erlandsson Harris, ordförande

Helena Erlandsson Harris presenterar den nationella
forskarskolan. Vetenskapsrådet finansierar tre
omgångar av skolan med upp till 20 platser varje
gång. I finaniseringen ingår t.ex. kurskostnader och
administration men inte lön till doktoranderna.
Forskarskolan erbjuder inte bara ett kurspaket inom
ämnesområdet utan även andra aktiviteter som
workshops, utbyte med andra forskare och
deltagande i konferenser. 90 procent av
doktoranderna uppger att de kan rekommendera
forskarskolan till andra.
I denna utlysningsomgång fanns endast 15 sökanden,
och då samtliga bedömdes hålla hög kvalitet föreslås
att dessa antas till forskarskolan. Dessutom föreslås
att den person som sökte vid förra utlysningen och
som då var föräldraledig nu antas till forskarskolan.
Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.
Delges: Forskarskolan
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§ 11 Beslut om projekt inom forskarskolan i
vårdvetenskap (dnr 4-3084/2014)
Beslutspunkt

FUS beslutade 2015-04-14 om att utlysa medel
inom Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV,
tidigare NFV). Till de projekt som beviljas
medel kommer en doktorand att rekryteras.
Förslag på beslut:
-Att de 15 högst rankade forskningsprojekten,
erhåller delfinansiering enligt beslutsunderlag
samt att de därefter rankade 5 projekten utses
som reserver
-Att beslutet fattas med omedelbar justering.
Handlingar:
Beslutsunderlag med följande bilagor:
Rankinglista
Lista över samtliga sökande, inkl. jäv
Annons utlysning
Instruktioner vid ansökan
Bedömningskriterier

Dekanus föredrar ärendet då Inger Tjergefors inte
kan komma pga. sjukdom. Vissa frågor som ställs
kring underlaget kan därför inte besvaras vid mötet.
T.ex. var det oklart om det gjorts en kontroll av om
de föreslagna personerna fått KID eller CSTP det
senaste året. Enligt tidigare beslut i FUS gäller att
karens råder mellan dessa tre former av
fakultetsfinansiering. Detta framgick dock inte av
utlysningstexten, vilken godkänts av FUS, men det är
viktigt att det säkerställs att det finns rutiner för en
sådan kontroll framöver.
Det ifrågasätts också att det enligt utlysningstexten är
möjligt för samma person att beviljas medel för två
olika projekt, något som förefaller ologiskt med
tanke på syftet med karenstid. Även detta är något
som bör ha uppmärksammats då utlysningstexten
fastställdes.
Beslutas enligt förslag.
Delges: Forskarskolan
För kännedom: Handläggare för CSTP och KID.

Föredragande: Inger Tjergefors, samordnare
forskarskolan i vårdvetenskap

§ 12 Samordnare för hållbar utveckling 2016
(dnr 1-737/2015)
Beslutspunkt

Maria Niemi är sedan 1 juli 2015 samordnare
för hållbar utveckling inom utbildning och
forskarutbildning där FUS bidrar med
institutionskompensation på 5 procent av
lönen.
Förslag till beslut:
Att fastställa föreslagen uppdragsbeskrivning
för samordnare för hållbar utveckling.
Att förlänga Maria Niemis uppdrag som
samordnare för hållbar utveckling inom
forskarutbildning, samt höja institutionsersättningen till 10 procent av lönen.

Clara Ersson går igenom uppdraget. Förutom de
aktiviteter som styrelsen har i sin verksamhetsplan
kommer även mer arbete behöva ägnas åt att
förbereda KI för ISO-certifiering.
Styrelsen är positiv till att arbeta för hållbar
utveckling men anser att det är svårt att fatta ett
beslut angående förlängning av uppdraget och
ersättningsnivån utan att först ha träffat Maria Niemi
och fått en avrapportering från aktiviteterna för 2015.
Besluten bordlades därför till nästa möte.
Dock beslutas att förlänga Maria Niemis uppdrag
som samordnare för hållbar utveckling till och med
29 februari 2016 med samma ersättning som idag.
Delges: Maria Niemi
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Handlingar: Förslag på uppdragsbeskrivning
Föredragande: Clara Ersson, handläggare

§ 13 Samannonsering av doktorandplatser
Beslutspunkt

Samannonsering innebär att rekryterande
handledare erbjuds att ingå i en gemensam
annons, bekostad av FUS, som publiceras i
svensk och internationell elektronisk media.
Före 2014 var det obligatoriskt för KIDprojekt att ingå i samannonsering.
Följande samannonseringar har genomförts; 4
tillfällen 2013, 3 tillfällen 2014 och 1 tillfälle
2015.
Förslag till beslut: Att samannonsering av
doktorandplatser fortsättningsvis endast
genomförs i samband med större
satsningar/utlysningar av tjänster på KI.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med
samannonseringar.
Den utvärdering som gjorts visar att de allra flesta
hittade annonsen på KI:s hemsida och inte genom
dessa externa annonser, vilket innebär att för
handledarna blir mervärdet litet. Denna typ av
annonsering är dock bra marknadsföring för KI och
en ingång för blivande doktorander att hitta till KI:s
webb-sidor.
Beslutas enligt förslag.
För kännedom: Rekryteringsenheten, PA

Handlingar: Utvärdering av tre
samannonseringsperioder under 2013 (dnr 1754/2015)
Föredragande: Clara Ersson, handläggare

§ 14 Revidering av bedömningskriterier för
Forskar-AT (dnr 3-3162/2015)
Beslutspunkt

Nuvarande bedömningskriterier fastställdes av
FUS 2014-11-04. Styrgruppen föreslår nu en
revidering, framför allt av kriteriet ”projektets
genomförbarhet”.
Förslag på beslut: Att fastställa reviderade
bedömningskriterier för forskar-AT enligt
förslag.

Styrgruppen föreslår att kriteriet ”projektets
genomförbarhet” inte poängsätts utan istället att
ansökan avslås oavsett övriga kriterier om mer än
hälften av bedömarna anser att projektet inte är
genomförbart.
I övrigt följer kriterierna i stort sett de som används
vid bedömning av KID, CSTP och vissa
forskarskolor. Formuleringar av dessa allmänna
kriterier ifrågasätts dock och det föreslås därför att
dessa diskuteras vid ett senare möte.
Beslutas enligt förslag.
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Handlingar:
-Förslag på reviderade bedömningskriterier för
forskar-AT (dnr 3-3162/2015)

Delges: Styrgruppen för forskar-AT

-Nuvarande bedömningskriterier finns här:
http://internwebben.ki.se/sv/bedomning-avforskar
Föredragande: Michael Fored, ordförande,
Clara Ersson, handläggare

§ 15 Budgetunderlag 2017-2019
Informations-/diskussionspunkt

KI lämnar årligen ett budgetunderlag till
Regeringen som bl.a. ska innehålla
verksamhetens intäkter och kostnader samt en
redovisning över prioriteringar och strategiska
utmaningar.

Henrik Lundström berättar om processen för
budgetunderlaget och att det finns utrymme för
inspel från styrelserna innan det färdigställs i början
av nästa år.
Intrycket är att det som skrivs läses med stort intresse
på Utbildningsdepartementet och att det är en
möjlighet för KI att signalera vilka frågor som är
viktigast just nu.

Diskussionspunkt med möjlighet att komma
med inspel eller synpunkter på KI:s underlag
för de kommande åren.
Handlingar:
-Sammanfattning av kommande underlag
-Nu gällande budgetunderlag, 2015-2017
Föredragande: Henrik Lundström

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna
Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

Reet Joandi berättar att det i US finns många frågor
på dagordning, t.ex. kliniskt anatomicentrum,
utvärdering av CLK (centrum för lärande och
kunskap), regeringens integrationssatsning samt att
det ska inrättas ett samverkansråd SLL-KI för
utbildningsfrågor.
I övrigt hänvisas till protokollen från de andra
styrelserna, se länk i § 4
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§ 17 Övrig fråga:
Adjungering av ny representant från
Junior Faculty

Jens Hjerling-Leffler har meddelat att han från och
med nästa år slutar som Junior Facultys representant i
FUS. Junior Faculty önskar istället att Daniel
Hägerstrand adjungeras till styrelsen.
Beslutas att adjungera Daniel Hägerstrand till
styrelsen för forskarutbildning som representant för
Junior Faculty från och med 1 januari 2016 t.o.m.
mandatperiodens slut.
Delges: Daniel Hägerstand

§ 18 Övrig fråga:
Revidering av individuell studieplan vid
årlig uppföljning

Håkan Westerblad lyfter att efter den senaste
uppdateringen av blanketten för årlig uppföljning ska
en ny reviderad individuell studieplan alltid lämnas
in vid eventuella ändringar. Tidigare stod det att
studieplanen endast behöver revideras vid större
förändringar.
Fakultetskansliet får i uppdrag att justera
skrivningarna i blanketten så att det blir mer
lätthanterligt för institutionerna.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Matilda Liljedahl

