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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Carina Eklund
hälsas välkommen som ny representant för OFR/ST.
§2
Justering av dagens protokoll
Amineh Ghaderi utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2021-03-25 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut om preliminära budgetramar för fakultetsnämndens statsanslag
2022, dnr 1-383/2021
b) Beslut om föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar, dnr
1-38/2020
c) Beslut om utredning om nyttjande av lärosalar, dnr 1-250/2021
d) Beslut om uppdrag till KF att bereda förslag om prioritering av
profilområden inför regeringens nya modell av resursfördelning, dnr
1-339/2021
e) Rapport från Universitetskanslersämbetet: Högst efterfrågan på
forskarutbildade på lärosätena och inom vården
f) Rapport från Fackförbundet ST och SFS doktorandkommitté om
forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö: Hur mår doktoranden?
g) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-03-11
h) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-03-25
i) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-03-18
j) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2021-03-15
k) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2021-03-09
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2021:5

Handlingsplan för integrering av lika villkor i KI:s
utbildningar 2021–2022, dnr 1-1040/2020
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2021:6

2021:7

2021:9

Representant till arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag
på handlingsplan för KI:s prioriterade risk ”Begränsad
möjlighet till klinisk forskning” (Erika Franzén), dnr
1-403/2021
Beslut om ledamot till styrgruppen för forskarskola KI-Region
Stockholm inom epidemiologi (Cecilia Radkiewicz), dnr
1-380/2021
Kommittéernas samlade handlingsplan för utveckling av
etikverksamheten 2021, dnr 1-166/2021

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Utökning av antalet internship-platser inom ramen för kursen Career
skills for scientists
Dnr 3-1401/2021
Ayla De Paepe föredrar ärendet.
Kommittén for utbildning på forskarnivå beslutar
att finansiera 15 extra internship-platser inom ramen för kursen Career skills
for scientists 2021.
§8
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om pågående arbete inom Doktorandsektionen,
bl.a. avseende planerade seminarier och en ny aktivitet ”fika med studenter”.
Vidare nämns att kåren slår ihop de två ombudfunktionerna (vilket innebär att
det framgent finns två student- och doktorandombud).
§9
Årlig återrapportering från Kurs- och programkommittén avseende
verksamhetsåret 2020
Dnr 1-17/2021
Anna Gustafsson informerar om Kurs- och programkommitténs (KPK:s)
arbete under 2020. Totalt genomfördes 233 forskarutbildningskurser under
året, varav ca 100 fristående kurser med finansiering från KPK. Under 2020
har flera åtgärder genomförts i syfte att stötta verksamheten under rådande
pandemi. Kursvärderingarna visar på fortsatt gott resultat överlag trots i
huvudsak distansundervisning: 95 % av doktoranderna svarade att de skulle
rekommendera kursen till andra doktorander. Diskussion följer.
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§ 10
Ny forskarskola KI-Region Stockholm i klinisk behandlingsforskning
Dnr 3-4718/2020
Clara Ersson och Erika Franzén föredrar ärendet. Förslag till beslut innebär att
en femte klinisk KI-Region Stockholm forskarskola inrättas med start 2022.
Kommittén diskuterade och ställde sig positiva till förslaget på en ny
forskarskola i klinisk behandlingsforskning vid sammanträdet den 16
november 2020. Forskningsrådet KI-Region Stockholm fattade den 15 mars
2021 ett inriktningsbeslut om att delfinansiera skolan (avser lönekompensation
i form av ett schablonbelopp till kursdeltagarnas klinik under kursperioderna).
Nästa steg är att forskningsrådet och KFU inom respektive budgetprocess för
2022 tar ställning till antal platser med lönekompensation respektive
finansiering av kurser och administration för 2022, samt att en styrgrupp utses.
Diskussion följer.
Kommittén for utbildning på forskarnivå beslutar
att inrätta en ny forskarskola KI-Region Stockholm i klinisk
behandlingsforskning med Institutionen för klinisk forskning och
utbildning, Södersjukhuset (KI-SÖS) som heminstitution.
att uppdra till prefekt för KI-SÖS att utlysa uppdraget som ordförande i
styrgruppen, samt att ett förslag på lämpliga kandidater tas fram.
att utse Per Svensson till forskarskoledirektor t.o.m. 2023-06-30. I uppdraget
ingår att i dialog med Erika Franzén ta fram en detaljerad tidsplan för
arbetet och att planera för utlysning och start av en ny forskarskola 2022,
samt att senast vid sammanträdet den 15 november återrapportera till KFU
inför att utlysningen öppnar, och
att avsätta 542 tkr från kommitténs disponibla medel att användas till
administrativa kostnader avseende planering och utlysning under 2021.
§ 11
Aktuella frågor vid pedagogiska enheten för undervisning och lärande
(UoL)
Maria Watter informerar om UoL:s uppdrag, verksamhet, och
budgetförutsättningar inför 2022. Vidare informerar Maria om att antalet
supportärenden till UoL trefaldigats under covid-19-pandemin. Diskussion
följer.
§ 12
Statusrapport för åtgärdsplan för säkerställd måluppfyllnad inom
forskarutbildning
Dnr 1-365/2020
Ingeborg van der Ploeg informerar om vilka aktiviteter i åtgärdsplanen för
säkerställd måluppfyllnad som har genomförts och vad som återstår att göra.
Diskussion följer.
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§ 13
Internremiss avseende kompetensförsörjning av lärare och forskare
Dnr 1-1082/2019
Erika Franzén sammanfattar kommitténs synpunkter (lyfta vid förra
sammanträdet eller inskickade via mejl), och frågar om det finns ytterligare
synpunkter. Diskussion följer, bl.a. nämns att det ligger en omfattande
beredningsprocess bakom varje rekryteringsärende, och att de nya
beredningskommittéerna riskerar att öka bördan för institutionerna och
förlänga rekryteringsprocessen.
§ 14
Aktuella frågor i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå (KU)
Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor i KU, bl.a. om de
två nya masterprogrammen i nutritionsvetenskap respektive translationell
fysiologi och farmakologi, om det nya sexåriga läkarprogrammet, och om
pågående arbete med att ta fram en ny modell för redovisning av
utbildningskostnader. Diskussion följer.
§ 15
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Erika Franzén informerar om aktuella frågor.
§ 16
Diskussion/brainstorm om budget för utbildning på forskarnivå 2022 och
prognos för 2023 – 2024
Dnr 1-220/2021
Clara Ersson och Eva Gunnarsson informerar om ordförandes och vice
ordförandes förslag till budget för utbildning på forskarnivå år 2022, som
tagits fram inför kommande presentation av planerad verksamhet vid
fakultetsnämndens sammanträde den 10 juni. Kommitténs kostnader ökar
markant från år 2023, vilket huvudsakligen beror på att effekten av den
inställda KID-utlysningen år 2017 upphör. Diskussion följer avseende
prioriteringar, och bl.a. samlas kommittén runt att antalet utlysta KID-anslag
behöver minskas framgent, och att de extra KID-medel som utlystes i 2021 års
utlysning (5 vikta KID-anslag med dubbelt belopp, motsvarande 10 vanliga
KID-anslag) är att betrakta som en engångssatsning. Vidare konstateras att en
dialog bör initieras med fakultetsnämnden avseende KFU:s flerårsbudget och
behovet av att det tas hänsyn till naturliga fluktuationer av kostnader mellan
åren.
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