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§1 Ordförande Elin Blom öppnade mötet. 
 
§2 Anna Tranell valdes till justerare. 
 
§3 Dagordningen omorganiserades för att ge mer plats för diskussionen om HSVs utvärdering 
17/10. 
 
§4 Protokoll från förra mötet finns att läsa på webben. 
 
§5 DARMADA 

Väntar på att höra vad som kommit fram på PHARMADAns arbetsgruppsmöte 
och återkommer efter det med mer information. 

 
§6 Lönestegen 

Ärendet har tidigare varit uppe vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
Det som bestämdes där var att man ska följa tiden, inte prestation. När 
doktoranden varit registrerad 2 år netto ska man anses ha gjort 50% och ska då 
automatiskt flyttas upp på lönestegen, likadant för 80%. Denna information hade 
gått ut till alla prefekter på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten men alla hade 
inte tagit till sig detta då det bara var riktlinjer, ingen regel. SULF och Uppsala 
universitet har avtalat angående detta och menar att om riktlinjerna inte följs är 
det ett avtalsbrott. Ole Forsberg ska ta upp frågan i forskarutbildningskommittén. 
 

§7 Datum för nästa styrelsemöte ändrat till den 13 november 16:00-17:30 
 
§8 Remiss av förslag till nytt kvalitetsprogram 
 Synpunkter på det bifogade förslaget på kvalitetsprogrammet var i stort att det 

såg bra ut.  
 
§9 Obligatorisk förhandsgranskning av avhandlingar innan tryck 

 Frågan har tidigare diskuterats i forskarutbildningskommittén där det råder 
skilda meningar angående vem som i så fall ska granska avhandlingarna; 
examinatorn eller betygsnämnden. För doktoranderna innebär en hårdare 
granskning att det kommer ta längre tid innan de kan försvara sin avhandling. 
Samtidigt innebär det en högre kvalitet på avhandlingarna och det är inte lika 
självklart att doktoranden blir godkänd. Ole Forsberg följer utvecklingen i 
forskarutbildningskommittén. 

 
§10  Inför Högskoleverkets utvärdering 
 HSV ska utvärdera den medicinska forskarutbildningen den 17 oktober och inför 

detta går MDR igenom några av de viktigaste punkterna 
 
1. Kurser 

Den obligatoriska introduktionskursen på 5p ’Introduction to scientific 
research’, är enligt flera i MDR inte så bra som den skulle kunna vara. Många 
läser kursen sent i doktorandutbildningen och den känns då inte längre lika 



relevant. Det efterfrågas att kursen exempelvis kan innehålla mer bakgrund om 
kvalitativ forskning, samt pedagogik. 
 

2. Undervisning 
 Undervisningen bör vara jämnt fördelad över institutionerna och doktoranderna. 

Utländska doktorander får i vissa grupper inte undervisa då de inte behärskar det 
svenska språket. 

 
3. Försörjning 
 MDR vill att det ska vara så få som möjligt som går på stipendier. Ole Forsberg 

berättar att en doktorand som skulle försörjas på stipendium inte antogs vid 
senaste forskarutbildningskommittémötet. Detta ansåg de närvarande på mötet 
vara ett framsteg.  

 
4. Antagning 
 Introduktionen för nya doktorander skiljer sig mycket mellan grupper och 

institutioner. En del har tre dagars introduktion medan andra ber den nya 
doktoranden att själv ta reda på informationen. MDR har lagt ut en ”lathund” 
som tar upp viktiga frågor som handledning, finansiering, kurser och 
examination på hemsidan. 

 De flesta hade påbörjat sin forskarutbildning ca sex månader innan registrering. 
Kliniska doktorander går ofta längre än så innan de registreras. 

 
5. Årlig uppföljning 
 Den individuella studieplanen skall enligt högskoleförordningen följas upp varje 

år. En nyhet på förslag är att uppgift om genomförd uppföljning även ska läggas 
in i Uppdok. Problemet med uppföljningen är att handledaren måste skriva på 
vilket blir konstigt om doktoranden skrivit på sin utvärdering att det finns 
problem med t.ex. handledaren. 
MDR anser att uppföljningen av studieplanen idag inte fungerar och att den 
borde förbättras. 
 

6. Inflytande  
 De flesta doktorander ansåg att de fick en chans att uttrycka sig på 
institutionerna, även om alla kanske inte alltid lyssnade. Även i nämnder och 
kommittéer fungerade det oftast. Den allmänna åsikten var att man fick ta sig 
plats om man ville få inflytande. 
 

7. Handledning 
 De flesta anser att de får den handledning de behöver men skulle vilja se att 

handledarens lämplighet utvärderas av fakultetsnämnden innan han/hon får 
handleda doktorander. Ett förslag till alternativ till minimihandledningstimmar 
var att inrätta antagningskommittéer på varje institution, där 
doktorandrepresentanten kunde informera den blivande doktoranden om 
handledarens tidigare meriter, bra och dåliga. En bättre handledarutbildning 
efterfrågades också. 

 Få av de närvarande kände till åtgärdsprogrammet för doktorander med problem 
som finns på medicinska fakulteten. 

 
§11 Meddelanden från representanter i nämnder och kommittéer togs upp. 



Linnébiblioteket meddelar att de ska minska både på personal och utrymme. Det 
finns inte heller möjlighet att utöka arkivet och elektroniska tidskrifter. Däremot 
kan de plocka bort sådana tidskrifter som inte anses användas längre. 

 
§12 Övriga frågor 
 
Utökning av antalet representanter i doktorandnämnden 

Idag finns en ordinarie och en suppleant från MDR. Tekniska 
naturvetenskapliga har däremot två av varje och då den medicinska fakulteten 
numera är större borde även vi ha två ordinarie och två suppleanter. Beslutet 
måste tas vid 2 möten i rad i doktorandnämnden för att gälla och det har gått 
igenom en gång redan. Fyllnadsval kommer att ske på nästa MDR-möte. 
 

Utökat studentinflytande vid val av vicerektor, dekan och prodekan  
 Idag har studenter ett begränsat inflytande över vem som väljs in på exekutiva 

poster som bl.a. dekan eller prodekan. MDR anser att studenter ska ha ett större 
inflytande över vem som väljs. Frågan ska läggas fram för fakultetsnämnden. 

 
Ludwiginstitutet i Uppsala flyttar till Stockholm 
 På grund av ekonomi kommer Ludwiginstitutet vid Uppsala universitet att 

flyttta till Solna vid Stockholms Ludwiginstitut.  
 
Svenskakurs för anställda 
 Representanter från IGP tog upp frågan om en svenskakurs för utländska 

doktorander kan bekostas av institutionen. Enligt Peyman Björklund finns en lag 
om att arbetsgivaren ska bekosta kurs i svenska, vilket ska gälla för doktorander 
med både utbildningsbidrag och tjänst. Representanterna återkommer i frågan. 

 
  
§13 Ordförande Elin Blom avslutade mötet. 
 
 



Närvarande vid mötet: 
Johan Olerud  MCB 
Jennie Bäck  Klinisk Immunologi 
Sara Häggblad Biomedicinsk Strålningsvetenskap 
Anna Tranell  IMBIM 
Elisabet Eriksson IMCH, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Peyman Björklund Kir. Vet. 
Nanna Forsberg Genetik och Patologi 
Ole Forsberg  KITM 
Renée Goldkuhl Neurovetenskap 
Terése Johansson Medsci. 
Elin Blom  IFV 
Angelika Danielsson ORKI 
Tim Conze  IGP 
Per Löwdin  Doktorandombudsman 
Rebecca Fransson FDR 
Jenny Alfredsson Timmins IMBIM 
Astrid Gumucio IFV 
 
 
 
 
 
 
 
Elin Blom, Ordförande   Anna Tranell, Justerare 
 
 
 
 
 
 
Sara Häggblad, Sekreterare 


