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1) Mötets öppnande 

 §1Ordförande Elin Blom öppnade mötet. 
 
2) Val av justerare 

 §2 Térèse Johansson valdes till justerare. 
 
3) Fastställande av dagordning 
 §3 Dagordningen fastställdes. 
 
4) Protokoll från förra mötet finns på webben 

 §4 Föregående protokoll finns att läsa på webben. 
 
5) Årlig uppföljning 

a) Lägga till kontaktpersoner, att man kan lämna in utan underskrift 

§5 I högskoleförordningen står det att den årliga uppföljningen skall göras av 
doktorand och handledare tillsammans, därför behövs handledarens underskrift. En 
lista med personer man kan kontakta vid problem skulle däremot kunna finnas på 
blanketten. Frågan bordläggs till nästa möte. 

 
6) Skuggdoktorander 

a) I MDR 

b) På Medicinska fakulteten – vad göra?  

§6a Vi har ibland svårigheter att hävda oss som studenter i fakultetens nämnder och 
kommittéer, väljer vi in skuggdoktorander som representanter finns risken att vi får 
det ännu svårare. 
 Skuggdoktorander får mer än gärna komma på MDRs möten men ska inte väljas 
som officiella representanter i universitetets beslutsfattande organ, nämnder och 
kommittéer. Detta skulle kunna vara den generella ståndpunkten men sedan 
beslutar MDR från fall till fall. Skall stadgarna ändras? Röstning om stadgändringar 
sker på nästa möte. 
 
§6b Först och främst måste vi få institutionen att erkänna att skuggdoktorander 
existerar. Genom KoF undersökningen har medianlängden för forskarutbildningen 
beräknats till tre år, detta på grund av många skuggdoktorander inom klinisk 
forskning. 
 Vicerektor bör ta upp frågan om skuggdoktorander på ett prefektmöte. 
Fakultetsledningen skulle även kunna skicka en skrivelse till alla prefekter om att 
skuggdoktorander inte är tillåtet för att tillstyrka detta. 
 Tankar uppstod om att anordna en ”open hearing” i januari 2008 med ansvariga 
för forskarutbildningen. En grupp bestående av Elin Blom, Térèse Johansson, Ole 
Forsberg, Peyman Björklund och Angelika Danielsson har utsetts för att fundera på 
hur detta skulle kunna genomföras. En av punkterna i hearingen kommer att ta upp 
skuggdoktorander, men hearingen syftar främst till att belysa hela 
forskningsutbildningen. 

 



7) Finansiering - diskussion om lön dag 1 

§7 Det planeras en skrivelse tillsammans med Farmaceutiska doktorandrådet där vi 
yrkar på att ha minst tre år doktorandtjänst som de har på TekNat (vi har två år för 
närvarande vid 100% studietakt). Det som talar för en treårig tjänst är att det vore 
mer lockande än utbildningsbidrag och stipendium, detta skulle kunna vara en 
fördel i konkurrensen om de bästa doktoranderna. Skrivelsen skall tas upp på nästa 
MDR möte och sedan skickas till fakultetsnämnden. 

 
8) Meddelanden från representanter i nämnder och kommittéer 

 §8  
• Fakultetsnämnden 

o Skrivelsen angående kriterierna för lönestegen 50% respektive 80% har varit 
uppe på prefektmötet. FN verkade positiva till skrivelsen men inget har 
klubbats igenom ännu. Skrivelsen skall först gå till arbetsutskottet och sedan 
tillbaka till fakultetsnämnden igen. Det förslag FN gav var att doktoranden 
skall kunna kräva halvtid/licentiatexamination efter 24 månader av 
forskarstudier. Om halvtid/licentiatexamination fortfarande inte utförts efter 30 
månader skall ändå lönestegringen 50% tillämpas. Procenten beräknas på 
nettostudietid efter registrering.  

o Med KoF som grund har MedFarm utarbetat ett förslag till rektor om hur 
pengar skall fördelas. Det mesta kommer att gå till postdocs och 
forskarassistenttjänster. 

o Ett möte kommer att hållas där man kan få svar på frågor angående 
föräldraförsäkring/ledighet. 

 
• Forskarutbildningskommittén 

o Diskussioner förs om att dela upp djurförsökskursen i en teoridel och en praktisk 
del, teoridelen skulle då vara obligatorisk. 
 

• Doktorandnämnden 
o Det har diskuterats om att man ska kunna förlänga forskningstiden då man bytt 

institution. 
o Doktorandnämnden har tagit fram en grupp som har fördjupat sig mer i ämnet 

skuggdoktorander. (Finns mer att läsa om detta i artikeln ”Skuggdoktorander 
föreslås få bättre skydd”, publicerad i UNT 11/12 2007). 

o Gruppen som ska reda ut frågor kring föräldraförsäkring har gjort en 
sammanfattande skrivelse om detta. De föreslår att jobba på nationell nivå samt 
lokalt genom rektor och universitetsledning för att ge doktorander mer 
rättigheter. 

o Inom TekNat fanns det förslag på att förkorta forskarutbildningen genom att 
tillgodoräkna tidigare lästa kurser. Studenterna opponerade sig mot detta och 
menade att det inte är rätt att behöva ta studiemedel för kurser som skall ingå i 
forskarutbildningen. 

o En undersökning om kvinnors arbetsförhållanden genomförs. 
o Nomineringar kan nu göras till Jämställdhetspriset 2008.  
 

•  FDR 
o Ingen representant är närvarande. 
 

• ALF 



o Kliniker behöver nu inte gå ner i lön för att få ALF-medel för forskning. Detta 
påverkar varken hur länge eller hur många som får ALF-medel. 

 
9) Övriga frågor  

§9  

• En tidigare skrivelse där studenter anhöll om studentrepresentation i 
valberedningen för val av vicerektor, dekaner samt prodekaner avslogs. Vi har 
däremot fått möjlighet att ge våra synpunkter på de personer som föreslagits till de 
olika posterna. En grupp har utsetts för att framföra MDR:s synpunkter angående 
valen. Gruppen består av Elin Blom, Térèse Johansson, Ole Forsberg och Peyman 
Björklund. Besluten om vilken av de föreslagna kandidaterna i varje val som får 
studenternas stöd kommer att fattas tillsammans med FDR samt grundutbildnings-
studentrepresentanter vid MedFarm. 
 

• Den 31 januari är senaste dagen för att lämna in förslag till föreläsare vid 
DARMADA. Ett förslag som kom upp var att Junior Faculty kan föreläsa om 
postdoc. 

 
10) Mötets avslutande 
 §10 Ordförande Elin Blom avslutade mötet. 
 
 
Närvarande vid mötet: 
 
Sara Häggblad       ORKI 
Peyman Björklund         Kir. Vet. 
Ole Forsberg                 ORKI. 
Térèse Johansson       Med.sci. 
Elin Blom                   Ordf 
Per Löwdin               Doktorandombudsman 
Jessica Svedlund            Kir. Vet. 
Angelika Danielsson  ORKI 
Elisabet Eriksson  KBH/IMCH 
Jenny Alfredsson Timmins  IMBIM 
 
 
 
 
 
Elin Blom, Ordförande   Térèse Johansson, Justerare 
 
 
 
 
 
 
Jessica Svedlund, Sekreterare 


