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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
Karolina Johansson, doktorand 

 
Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Sofie Elmroth, Läkemedel i Lund, § 33 
Ann-Sofi Jönsson, Membranportalen § 33 
Christer Rosén, Livs- och läkemedelsportalen § 33 

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 27  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 28  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med komplettering av två ytterligare 
meddelanden och en punkt under övrigt. Inbjudna gäster för presentation av 
forskningsportalerna: Ann-Sofi Jönsson, Christer Rosén och Sofi Elmroth. 

   
 

§ 29 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 30 MEDDELANDE 

 
 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Remiss: Rättigheter för studenter vid LU – remissvar från LTH 
 Information om internetkurs i farmaceutisk bioinformatik – www.pharmabio.org  
 Slutrapport – förstudien om forskningsinformationssystem för LU 

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

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med dnr LTH 2013/353, 
LTH 2013/354, LTH 2013/389, LTH 2013/420, och LTH 2013/426 läggs 
ad acta.  

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN2 (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. Doktoranderna upplever det oklart vad 
gäller uppdelning mellan prefekter och institutionernas studierektorer. Vidare framförde 
doktoranderna önskemål att precisera studierektorns roll i forskarutbildningen i befogenhets-
fördelning och delegationer. 
 

 Identifiering av lämpliga nyckeltal för forskningsnämnderna. Uppdraget från forskningsbe-
redningen var att föreslå system för att följa publikationer och citeringar. Idag finns endast 
studievolymsmål.  
Möjliga parametrar enligt FN2:  

1. Antal publikationer per år. Alternativt per år över 3 år. 
2. Antal citeringar. 
3. H-tal. 

 
 Förslag på hur blanketten på betygsnämnd ska se ut i förhållande till jävsfrågor.  Målet är att 

göra en inte alltför komplicerad text som samtidigt ökar tydligheten om vad som skall redovi-
sas i förklaringsfältet. 

-Jäv (oberoende) 
-Erfarenhet avseende doktorsutbildning. 
-Genusbalans. 
 

Ordföranden framförde följande förslag: 
Förklara hur den föreslagna betygsnämnden uppnår de krav högskoleförordningen, LU och 
LTH ställer på den. Inom gruppen nämndledamöter och suppleant skall det finnas minst två 
ledamöter med annan huvudman än Lunds universitet samt minst två ledamöter med god 
kompetens om vad som förväntas vid en disputation (lärarkompetens). Vi bör också efter-
sträva att betygsnämnden har ledamöter av bägge könen, särskilt bör en ledamot vara av 
samma kön som respondenten. 
 
I fältet skall ni också diskutera eventuella potentiella jäv från opponent, betygsnämnd eller 
suppleant gentemot respondent, huvudhandledare eller biträdande handledare. Jäv föreligger 
om där finns ett beroendeförhållande, t.ex. släktskap, anställning, chefskap, tidigare handle-
darrelation, vetenskapligt samarbete (t.ex. sampublikationer) eller annan form av direkt sam-
arbete. Jäv behöver inte föreligga om samarbetet är avslutat långt tillbaka i tiden (>10 år) eller 
om det har en för bägge parter begränsad omfattning och inte skapar ett beroende. Detta 
skall då framgå. 
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§ 33 PRESENTATION AV FORSKNINGSPORTALERNAS VERKSAMHET OCH ÄSKANDE AV 
MEDEL 

  
 Livsmedels- och läkemedelsprotalen – Christer Rosén 

www.livsochlakemedelsportalen 
 Behov av att uppdatera hemsida. 

Nyhetsbrev kommer ut minst 4 ggr/år. 
Plan för 2013:  

 2 seminariedagar (4-6 timmar) med diskussion 
 Portalen och Food KIC 
 Vidareutveckling av portalen (aktivering av ytterligare kompetenser; möjligheter för ytterli-

gare extern finansiering) 
Äskar 200.000 kr. 95.000 kr för seminariedagar. Hemsida 10.000 kr, nyhetsbrev och underhåll 
95.000 kr. 

 
 Membranportalen – Ann-Sofi Jönsson 

www.lth.se/membranportalen 
 Membrandag-konferens 2014. Äskar medel för att marknadsföra sig på konferensen. 
 Behöver hjälp med teknisk support på hemsidan. Äskar medel för teknisk support för hemsidan. 
 Önskemål om att starta upp nyhetsbrev. 
 Portalen ger kurser både för industri och doktorander. 
 
 Läkemedel i Lund – Sofie Elmroth 

www.lu.se/lil 
Portalen stöds även av naturvetenskaplig och medicinsk fakultet. 
Portalen ordnar kostnadsfria arrangemang: LiL-symposium, LiL-proweb och LiL-spoton  
Portalen har möteskostnader om ca140.000kr för 2013. 
Önskemål att det finns en dedicerad person som kan sköta den tekniska supporten. 

 
 

§ 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. 
 
Reine Wallenberg informerade om påverkan av spårvagn på LTH:s verksamhet där nanolaboratoriet 
och elektronmikroskopet på Kemicentrum kommer att påverkas av magnetiska och elektriska stör-
ning. Maxlab kommer också att påverkas men representanter därifrån ser att ett kompenserande sy-
stem kan byggas för att förhindra störningar. 
 
Nästa sammanträdesdatum: 20 maj kl 13.15-15.00. 
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§ 35 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN2 (2013-01-01—2013-04-08) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
LTH 
2013/454 

KAT002F Transportprocesser 

LTH 
2013/454 

KET070F Optimering av processystem 

 KBT001F Enzymkinetik 
 KIM005F Cellbiologi 
 KIM001F Molekylärbiologi 
 KET045F Transportfenomen i membranprocesser 
 KET040F Tillämpningar av membranprocesser 
  Entreprenörskap inom Bioteknik 
  Magnetresonans - spektroskopi och avbild-

ning 
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