
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskn ingsnämnd 2  

 

 
 
Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
 
Närvarande suppleanter 

  
Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Bertil Halle, § 58 
Lotta Malmborg, § 51 

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Göran Molin, professor 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Kerstin Hoyer, doktorand 
Kristian Kallberg, doktorand 
___________________________________________________________________________ 
§ 49  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 50  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande punkter som tillkom-
mit: Hedersdoktorer. 

   
 

§ 51 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Lotta Malmborg presenterade förslag på aktiv jävsdeklaration. FN 2 föreslår att jävsdeklarationen ska 
avse endast huvudhandledare och doktorand men inte biträdande handledare eller tidigare huvud-
handledare. Texten där jäv förklaras föreslås flytta upp innan underskriften. Referensen till förvalt-
ningslagen bör tas bort och ersättas med en förklarande lämpligare text om vad som avses. Eventuellt 
bör textförslag inhämtas från lärarförslagsnämnder eller andra fakulteters existerande deklarationer. 
 
För att minska behovet av bilagor föreslogs det att de speciella bilagorna om "eget bidrag" samt "po-
pulärvetenskaplig sammanfattning" kan tas bort. Doktoranden och handledaren bör istället göras 
uppmärksam på att dessa skall ingå i själva avhandlingstexten som också laddas upp. 

 
Bilaga § 51: Förslag – aktiv jävsdeklaration. 
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Synpunkt gällande doktorandernas förslag på institutionstjänstgöring: Ordföranden påpekade att un-
dervisningstiden bör beräknas på schemalagd tid x 3 (ej faktisk tid). 

 
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 52 MEDDELANDE 

 
Rektors meddelanden. 
Seminar: Rights and obligations for PhD students. 
Beslut om utbildning på forskarnivå (LS 2012/571). 

  
 

§ 53 DELEGATIONSBESLUT 
 

Delegationsbesluten med Dnr LTH 2012/1457 och LTH 2012/1489 läggs ad acta. 
 
 
§ 54  ANSÖKNINGAR INFRASTRUKTURMEDEL 

 
Rangordning av ansökningarna från Immunteknologi efterfrågas. 
Befintlig kapacitet är föråldrad – Reine Wallenbergs ansökan. 
Unik kapacitet - Mats Ohlins ansökan. 
 
Beslut:  FN 2 har inga synpunkter på rangordningen som gjorts av prefekterna. Där-

emot efterfrågas en rangordning för ansökningarna från Immunteknologi. FN 
2 föreslår en hearing inför forskningsberedningen (eller utvalda delar av den) 
där de prioriterade ansökningarna presenteras och argumentera för sin ansökan. 

 
 

§ 55 RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
  

Diskussion kring riktlinjer/kriterier för avhandlingar när det gäller hur deras bedömningsbara skick 
ska se ut. Förslag att publikationerna ska vara klara. Manuskript och artiklar ska skickas med. Det ska 
finnas en detaljerad innehållsförteckning på kappan. Tidsplan från doktoranden ska presenteras där 
det framgår hur avhandlingen ska färdigställas i tid.  
 
FN 2 är tveksamma när det gäller att ta fram ett antal tidskrifter/publikationsforum för att mäta ex-
cellens. 

 
 
§ 56 FÖRESKRIFTER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN 

 
Allmän diskussion. Dessutom uttrycktes farhågor om att begrepp såsom "Handledare" är otydligt och 
av varierande innebörd (i dokument från LTH kan det ibland vara oklart om man avser alla handle-
dare eller bara huvudhandledaren). 
 
Det påpekades att tiden för disputation vid LTH är felaktig (sidan 2 i dokumentet Förändringar i lo-
kala föreskrifter om utbildning på forskarnivå). 
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§ 57 ÅRSRAPPORTER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN VID LTH 2011 
 

Nämnden enades om att ordföranden och studierektorn ska ta fram ett förslag på årsrapport för FN 2 
som ska diskuteras via e-post. 

 
 
§ 58  NYREKRYTERINGAR 
 

Bertil Halle inbjuden till denna punkt. 
FN 2 är eniga om att fysikalisk kemi är ett viktigt ämnesområde för molekylär forskning vid universi-
tetet men att det är institutionen som har ansvaret för frågan och för att om nödvändigt begära stöd 
från fakulteten/fakulteterna." 
 
Bilaga § 58:  Inlaga från Biofysikalisk kemi. 

 
 
§ 59 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS. 
 
 Ordförande förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 

 

 

 

 



      2012-10-11 
 
 
 
Förslag angående intyg att jäv inte föreligger i samband med disputation för vidare 
diskussion i Forskningsnämnd 2. 
 
Förslag att skicka ut till opponent och betygsnämndsledamöter för underskrift: 
 
Härmed intygas att jäv inte föreligger gentemot vare sig doktorand eller handledare vid NNs 
disputation datum år. 
 
Datum………… 
 
Underskrift……….. 
 
Med jäv i detta sammanhang avses jäv i förvaltningslagens mening men även eventuellt 
samarbete, såsom sampublicering eller gemensamma anslag eller sakkunnigrelationer mellan 
doktorand och betygsnämnd/opponent eller mellan handledare och betygsnämnd/opponent, som 
riskerar att påverka sakligheten i bedömningen av avhandlingen. 
 
 
 
Förslag till handläggning: 
 
Ett intyg i form av en ifyllningsbar blankett eller liknande som finns på hemsidan och som 
skickas ut av institutionen till opponent och ledamöter av betygsnämnden för underskrift och 
därefter laddas den underskrivna versionen upp i systemet tillsammans med övriga handlingar när 
anmälan görs. En ”knapp” kan läggas till i systemet vid rutan för jäv där handlingarna laddas upp. 
 
Utbildningsavdelningen kan se vissa svårigheter med att lägga till ytterligare ett dokument till 
anmälan för disputation. Dels är det redan mycket information som ska fyllas i och många 
dokument som ska bifogas och dels en svårighet att nå ut med informationen till berörda 
handledare så att de hinner få in underskrifterna i tid. Man kanske bör fundera på hur mycket det 
skulle underlätta arbetet i forskningsnämnden att ha ett sådant underlag vid bedömningen ställt 
mot den administration och tid som krävs att få in underskrifterna. 
 
 
 
Lotta Malmborg 
Utbildningsavdelningen 
LTHs kansli 
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