SACO-föreningen
Karolinska Institutet

2021-10-14

Närvarande:
Emilie Hultin
Taher Darreh-Shori
Torkel Falkenberg
Virpi Töhönen
Wietze de Vries
Annica Lindkvist
Björn Andersson
Titti Svanljung
Nivetha Gavriilidou
Frånvarande:
Claes Frostell
Jonas Fuxe
Helin Norberg
Saga Sigsjö

Protokoll styrelsemöte
Tid:
Plats:

Torsdag 14 september 2021 kl 15-17
Teams

Dagordning:
1. Torkel öppnat mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Virpi valdes till sekreterare, Titti till justerare.
4. Tidigare protokoll godkändes.
5. Allmän avstämning, bordet runt – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, nämnder,
central och HR-samverkan
KF
Man håller på att ta fram nya rekommendationer och regelverk for disputationsutföranden
men det finns vissa problem som kan förekomma om disputationsutförandet ska vara öppet
till publik som den traditionella formen.
En annan sak som han tog upp var relaterade till doktorander som är klinisk verksamma

därför håller man ta fram nya rekommendationer. Tex en 50%-doktorand får mindre tid för
forskning i praktiken.
En annan föredragande var Ulla Tunkara om de nya reglerna för permanent uppehållstillstånd
för Doktorander/postdoc/forskare. Det har gjorts en skrivelse till Justitiedepartementet,
Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet rörande nya krav
för att få permanent uppehållstillstånd.
Under KU presenterades en utredning kring nyttjande av lärosalar på KI som visade att
nyttjandegraden är förhållandevis låg. Dock beslutades att avvakta med utredningens förslag
på åtgärder då behov av lokaler/lokaltyp behöver utvärderas efter den omställning av
undervisningsmetoder som gjorts pga pandemin.
Budget och resursfördelning fastställes. Tillfälliga medel ska bla satsas på hur vi går vidare
med undervisning/undervisningsformer efter pandemin.
Behov av att se över mallen för medarbetarsamtal för att tydliggöra insatser inom
utbildningsuppdraget lyftes och föreslogs tas vidare till HR.
KFU
Grufo – forskningsförberedande program för grundstudenter presenterades. Diskussion om
det ska vara på Svenska eller Engelska. Dom föreslår Svenska.
Rapportering från studentkåren – Ovanligt många vill byta handledare.
Lärosalarna är dåligt utnyttjade. Planer för neddragning. Avvakta pandemin.
Disputationer, regler för hybriddisputationer behövs, oklart vad som gäller.
Rekommendationer: Respondent och ordförande måste vara på plats. Bara publik på plats får
fråga.
KID-medel. Majoriteten sökande var kvinnor. Utfall 50-50. Oklart varför.
Beslut om KID tilldelning, och om ny utlysning nästa år.
Bibliometrisk analys av avhandlingar från KI. Små variationer.
Diskussion om kvalitetsgranskning av forskarutbildning. Förslag på mer regelbunden
granskning i två steg. En intern på inst. Nivå, och en större med externa granskare.
Sommarforskarskolorna, låg nivå senaste året pga covid.
Diskussion om klinisk forskning och bristande möjligheter för läkare att forska, utifrån nya
handlingsplaner.
Central och HR
rapporterar att det har begärts en genomlysning av KI-fonder, hur de fördelas, hur är
processen. Är förfarandet Stretegi 2030-mässigt? KID, och andra anslag inom medicin samt
vård och hälsa, kommer troligen också genomgå samma granskning.
KI har 30M kronor i omställningsmedel med syfte att medarbetare blir mer anställningsbara,
vilket innebär att satsning ska göras lokalt. Ca 10M av dessa medel ska nu gå till KIs
medarbetare i hållbarhetssatsning, 2 tkr per person. Det verkar vara svårt att få ut pengarna
till medlemmarna, de fastnar på institutionsnivå. Önskemål att platsombuden ska bli
medvetna om satsningen.
Psykologförbundet har haft synpunkter på doktorandstegen, som anses för stelbent och
gammaldags. Styrelsen håller med och lyfter frågan om dess omarbetning.
Diskussion kring det tredje dokumentet, anställningsordning kring läraranställningar, samt
nya befattningar för de 480 forskarna vid KI. Oro bland medlemmar vad nya titlar innebär.
Kompetensbefordran vid KI är borttaget, alla tjänster ska sökas i konkurrens.
6. Platsombud/skyddsombuds rapporteringar
Det hölls ett möte för några veckor sedan med många intresserade, representant från
Naturvetarna deltog i mötet och svarade på frågor. Tanken i framtiden är att lyfta
platsombudens situation, styrelsen vill ha återkoppling hur de upplever sig arbetssituation och
vilka frågor som dyker upp på arbetsplatserna.

7. Seniora anställningar
Bordlades då Claes Frostell inte var närvarande.
8. Övrigt
Vid nästa styrelsemöte, 16/11, kommer alla platsombuden bjudas in för att informeras om
styrelsens arbete samt lyssna in/svara på frågor.
Sista mötet för året planeras till 16/12.
9. Mötets avslutande

Virpi Töhönen, sekreterare

Titti Svanljung, justerare
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