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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Stefan Kröll professor 
Hans W Persson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Kerstin Johnsson doktorand 
Jonas Lindstrand doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Tomas Jansson Medicinteknikportalen, § 33 
Per Runeson Programvaruportalen, § 33 
Fredrik Tufvesson Kommunikationsportalen, § 33 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Boris Magnusson professor 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
 
_______________________________________________________________________ 

§ 27  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 28  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande förändring med komplet-
tering av ett ytterligare meddelande och en punkt under övrigt. Inbjudna gäster 
för presentation av forskningsportalerna: Per Runesson, Tomas Jansson och 
Fredrik Tufvesson. 

 
 

§ 29 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Beslut:  Uppdragen från föregående sammanträde ang. populärvetenskapliga artiklar, in-

ternationella toppforskare och uppdrag till forskningsservice bordlades till nästa 
sammanträde. 

  Protokollet lades ad acta. 
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§ 30 MEDDELANDE 
 

 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Remiss: Rättigheter för studenter vid LU – remissvar från LTH 
 Slutrapport – förstudien om forskningsinformationssystem för LU 

 
Bilaga 30: LTH:s remissvar - Rättigheter för studenter vid LU 
 
 

§ 31 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/414 och LTH 
2013/415) läggs ad acta. 

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN1 (LTH 2013/454 och 
LTH 2013/515) läggs ad acta. 

 
Bilaga § 31A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 31B: Fastställda kursplaner  
 
 

§ 32 RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
Ordföranden informerade om rapport och uppdrag från forskningsberedningen. 

 Synpunkter på handläggnings- och beslutsordning. Synpunkter har framförts tidigare av dok-
toranderna inom FN1. Doktoranderna förbereder ett skriftligt förslag till forskningsberedning-
ens möte 2013-04-25 där synpunkterna klargörs och detaljerna framgår. Synpunkterna inbe-
griper bland annat önskemål om tydliggörande av institutionsstudierektorernas roll och deras 
relation till forskningsnämnderna. 
 

 Identifiering av lämpliga nyckeltal för forskningsnämnderna. Uppdraget från forskningsbered-
ningen var att föreslå system för att följa publikationer och citeringar. Idag finns endast studie-
volymsmål. Förslag att göra en sammanställning av alla FN1:s publikationer i LUP med hän-
syn till några väl valda nyckeltal – både tidsskrifter och konferenser, möjligen citeringar och h-
index. För att följa upp citeringar behöver man använda verktyg såsom Google Scholar då cite-
ringar inte framgår i LUP. Förslagsvis kan FN1 ta fram lista på forum att följa per institut-
ionsnivå – ordföranden föreslog att vi återkommer till denna punkt på nästa sammanträde. Dis-
kussion om hur man mäter både kvantitet och kvalitet och automatiskt genererade informat-
ionsunderlag. 

 
 

§ 33 PRESENTATION AV FORSKNINGSPORTALERNAS VERKSAMHET OCH ÄSKANDE AV 
MEDEL 
  
Programvaruportalen - Per Runesson 
Pågående aktiviteter: 

 LUCAS fika varje onsdag. 
 Årlig industridag - LUCAS-dag 
 LUCAS-frukost 5-10st/år 

Allmän diskussion om forskningsportalernas synlighet på LU:s hemsida. 
Budgetäskande 100.000kr 
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Medicinteknikportalen - Tomas Jansson 
Pågående aktiviterer: 

 Nätverkande 
 Två seminarier per år 

Planer för utveckling av portalen: 
 anordnande av konferens 
 deltagande på medicinteknikdagarna  
 deltagande på VINNOVA-konferens 
 uppdatering av portalens hemsida  
 behov av en nationell närvaro och synlighet 

Information om pågående institutionsbildning i medicin och teknik.  
 
Kommunikationsportalen - Fredrik Tufvesson 
Pågående aktiviteter: 

 institutionen anställer en forskningskoordinator som också kommer att fungera som portalfi-
gur. 

 Planer för portalen: 
 Aktiv utåtriktad verksamhet.  
 Jobba med hemsidan och uppdateringar. 
 Plattform för publikationer och seminarier. 

 
Ordföranden föreslog att ledamöterna skulle fundera på om det ’borde’ finnas andra forskningsportaler. 
Finns det några övergripande strategiska övervägande i detta avseende. Uppdraget är till nästa samman-
träde. 
 
 

§ 34 ÖVRIGT 
 
Ledamöterna välkomnas att skicka in notiser som kan vara av intresse för alumner vid LU generellt vid 
LTH specifikt. Notiserna skickas till Beatrice Nordlöf vid LTH:s kansli. 
 
Nästa sammanträdesdatum: 21 maj kl 13.15-15.00. 
 

   
§ 35  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN1 (2013-01-01—2013-04-08) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
LTH 2013/454 EITN75F Avancerad analog design 
LTH 2013/454 FAF150F Medicinsk optik 
LTH 2013/454 FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem 
LTH 2013/454 FRT085F Konvex optimering - projekt 
LTH 2013/454 FRT090F Avancerad PID-reglering 
LTH 2013/515 FKFN10F Reaktorfysik 
LTH 2013/515 FRT015F Konvex optimering med tillämpningar 
 FAFF01F Optik och optisk design 
 FAFF20F Multispektral avbildning 
 FAFN05F Ljus – materia växelverkan 
 FMA085F Maskininlärning 
 ETIN30F Integrerad radioelektronik 
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