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Närvarande 
 

 

Ledamöter Anders Gustafsson, ordförande  
 Hjalmar Brismar, professor (via zoom) 

Lars Frelin, forskare 
Jorge Ruas, professor 

  
  
Övriga Rune Brautaset, adj. Kommittén för utbildning (via 

zoom) 
Konstantinos Meletis, adj., kommittén för forskning 
Magnus Nordenskjöld, adj. senior professor (via 
zoom) 
Mikael Wettercrantz, adj. IT-avdelningen 
Annika Tibell, FoUUI-direktör, representant K 
Johannes Wilbertz, adj. Komparativ medicin 

  
  
Föredragande/medverkande Mats Andersson, vetenskaplig sekreterare 

Eva Gunnarsson, controller 
Charlotta Kubu, controller 
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare 
Karin Schmekel, enhetschef 

 §5 Anna Borgersen 
§12 Jenny Pasia 

  
  
Förhinder 
 

 

Ledamöter Caroline Graff, professor 
Karin Dahlman-Wright, professor 
Joachim Vist, studentrepresentant, MF 

  
  
Övriga Erika Franzén, adj. kommittén för forskarutbildning 
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§1 
Mötets öppnande och justering av dagens protokoll 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Lars Frelin 
utsågs att justera protokollet. 
 

 §2 
Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 

 §3 
Föregående protokoll från möte i infrastrukturrådet  
Föregående protokoll (2022-09-29) lades till handlingarna.  

 § 4 
Stående informationspunkt 
Annika Tibell informerar om att BioClinicum plan 4, som är dedikerat 
till imaging (avbildning), är klart att driftsättas i januari 2023. Vidare 
informerar hon om att core-faciliteten Small Animal Molecular 
Imaging (SAMI) ska inkorporeras i Karolinska Experimental Research 
and Imaging Centre (KERIC) från den 1 januari 2023. Anders 
Gustafsson informerar om att det finns en magnetkamera på 7 Tesla 
i Huddinge för användning på människa och gris. Anders undersöker 
tillgängligheten närmare för KI:s forskare. 

  
§5 
Projekt digital profilering av core-faciliteter vid KI: reviderad 
tidplan samt budget (dnr 1–1001/2021) 
Anna Borgersen föredrar den reviderade tidplanen och budgeten.  
 

Infrastrukturnämnden beslutar: 

att godkänna förslaget att implementering av webbsidor för core-
faciliteter läggs till i projektplanen, 
att godkänna förslaget på förlängd tidplan till och med 30 juni 2023 
samt 
att godkänna förslaget på budget för implementering om 800 tkr att 
belasta projekt UL500152 (Strategi forskningsinfrastruktur) 2023 
med tillägget att alla 37 core-faciliteter ska ges möjlighet att 
färdigställa sin webbsida inom budgeten 800 tkr. 
 
 

https://medarbetare.ki.se/infrastrukturradet
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 § 6 
Process för att core-faciliteterna ska tillhandahålla metoder och 
tekniker som är i linje med den senaste utvecklingen inom core-
faciliteter 
Anders Gustafsson presenterade förslaget. Punkter som lyftes 
under diskussionen var: 

• Viktigt att få tillgång till den senaste tekniken, snabba 
processer, öppnar nya möjligheter 

• Man måste vara beredd på att göra fel, när man gör snabba 
inköp, nya tekniker kan fallera 

• Kriterierna för utvärdering av äskandena viktiga 
• Omvärldsanalys, behovsanalys, priser ska finnas med 
• Life cycle-analys bör ingå där det är relevant 
• Äskanden måste ställas mot varandra  
• Viktigt att säkerställa att det är forskarnas behov som driver 

frågan och inte core-facilitetens 
• Måste man ha medfinansiering från core-faciliteten för att 

kunna söka 
 

 
 §7 

Resursförstärkning till core-faciliteter vid KI 2022 (dnr 1–
1025/2022) 
Anders Gustafsson presenterar förslaget med resursförstärkning till 
core-faciliteter. 
 
Infrastrukturnämnden beslutar: 
att fördela resterande medel från budgetposten ”nya strategiska 
satsningar” 2022 om 3 667 tkr och medel från ”oförutsedda 
utgifter” 2022 om 333 tkr, totalt 4 000 tkr, till core-faciliteter vid 
Karolinska Institutet, 
att fördela medel enligt en nyckel baserad på beslutat stöd i 
Karolinska Institutets och Region Stockholms utlysning av medel till 
core-faciliteter 2021 (exklusive instrumentstöd och 
avvecklingsstöd) samt 
att förklara punkten omedelbart justerad. 
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§8 
Föreståndare för KI:s strålkällor (dnr 1–1023/2022) 
Lena Lewin presenterar förslaget. Lars Frelin är i dag föreståndare för 
ANA Futura och arbetar med strålkällorna på KI tillsammans med 
strålskyddsexpert Sofia Skyttner och användarstödet Adamantia 
Fragkopoulou. Beslutet innebär att Lars får en formaliserad roll som 
föreståndare för KI:s strålkällor. Lars Frelin lämnar rummet när 
beslutet fattas. 
 
Infrastrukturnämnden beslutar: 
att utse Lars Frelin som föreståndare för KI:s strålkällor för perioden 
2022-12-01 – 2024-12-31 samt  
att föreståndaren arbetar institutionsövergripande.  
 

  
§9 
Drift av core facility management (CFM)-systemet iLab vid 
Avdelningen för forskarstöd (RSO) 2023 (dnr 1 – 978/2022) 
Lena Lewin föredrar ärendet om iLab som infrastrukturnämnden 
finansierar och som förvaltas av RSO.  
 
Infrastrukturnämnden beslutar att den verksamhet som RSO 
förvaltar bör innefatta:   
att ge stöd till core-facilitetsföreståndare, forskare och andra 
användare av CFM-systemet,   
att förvalta avtal kopplade till CFM-systemet iLab och tillhörande 
lösningar,  
att samordna samarbetet internt med ITA och andra delar av KI:s 
verksamhet samt 
att vid behov, och på anmodan av infrastrukturnämnden, 
vidareutveckla CFM-systemet. 
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§10  
Uppdrag till Avdelningen för forskarstöd (RSO) 2023 - 
reviderbara kalkyler (dnr 1–1003/2022) 

 Lena Lewin presenterar förslaget.  
 
Infrastrukturnämnden beslutar: 
att finansiera RSO:s arbete med att leda och samordna arbetet med 
att ta fram reviderbara kalkyler på KI för core-faciliteternas 
verksamheter samt  
att kostnaden 186 tkr för 2023 belastar ”Nya strategiska satsningar” 
2023 i IR:s budget för 2023.  
 
§11 
Precisering avseende arbetet med Svensk nationell datatjänst 
(SND) som utförs vid Avdelningen för forskarstöd (RSO) 2023 (dnr 
1–1004/2022)   
Lena Lewin redogör för preciseringen av RSO:s arbete med SND. 
 

Infrastrukturnämnden beslutar att precisera KI:s åtagande avseende 
SND för RSO:  
 
att samordna KI:s medfinansiering inom konsortiet SND (KI:s 
åtagande in-kind inom SND). 
 
 

 §12 
Uppdatering karriärstruktur 
Jenny Pasia redogör för det uppdaterade arbetet avseende 
karriärstrukturer för personal som arbetar vid KI:s core-faciliteter. En 
ledamot kommenterar att det bör finnas generella skrivningar 
avseende kompetensen som gör att en specialist kan flyttas mellan 
core-faciliteter. Befattningarnas status avseende lärarundantaget är 
inte beslutat ännu.   
 

  
 § 13 

Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Lena Lewin 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Gustafsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Frelin 

 
 
 
 


