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Tid

Fredagen den 8 september 2006

Plats

Per Capsulam-protokoll

Ledamöter

Susanne Hansson (handläggare/sekreterare), Benny Hjern (dekanus), Marie
Larsson Linton (sekreterare), Peter Nilsson, Örjan Nilsson, Birgitta Sidenvall
(prodekanus), och Olle Östklint

4.

4. Fråga om
- ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor,
docent och professor samt
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller
befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.
4.1 Adjungerad professor i Oral Hälsovetenskap, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-06-05, med hemställan att fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför Thomas Magnussons prövning för en adjungerad professur i oral
hälsovetenskap vid HHJ.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för oral hälsovetenskap beslutades av
fakultetsnämnden 2003-01-29:
Oral hälsa omfattar balansen mellan hälsa och sjukdom i tänder och munhålans olika vävnader och
möjligheten att påverka denna med profylaktiska åtgärder. Området är väl representerat inom
odontologisk forskning och klinik och har stor betydelse för individ och samhälle. Ämnet är
huvudämne inom utbildningsprogram för tandhygienistexamen.
Förslag på sakkunniga:
-

Professor Maria Nilner, klinisk bettfysiologi, Tandvårdshögskolan i Malmö,
Professor Per-Olof Eriksson, Institutet för odontologi, Umeå universitet, samt
Docent Yrsa LeBell (sakkunnigprövad och förklarad professorskompetent), klinisk
bettfysiologi, Åbo universitet, Finland.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-06-14:
-

att godkänna Professor Maria Nilner och Professor Per-Olof Eriksson som sakkunniga
i ärendet, samt
att be HHJ inkomma med ett nytt förslag till tredje sakkunnig då denna ej uppfyller
kraven i enlighet med fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter, där
det framgår att sakkunniga vid professorsprövning skall vara professorer.

HHJ har inkommit, 2006-07-07, med två nya förslag till sakkunniga i ärendet. Tidigare
föreslagna, professor Per-Olof Eriksson och docent Yrsa LeBell, tackade nej till uppdraget
respektive uppfyllde ej fakultetens krav på professorsbefattning. De två nya förslagen är:
-

Professor Mauno Könönen, bettfunktion och protetik, Helsingfors universitet,
samt
Professor Bengt Wennerberg, klinisk bettfysiologi, Göteborgs universitet.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-08-21:

Högskolan i Jönköping

Per Capsulam-protokoll

Fakultetsnämndens Presidium

2006-09-08

-

-

-

2

att godkänna förslagen ovan, samt
att skicka e-postmeddelande till de sakkunniga och fråga om de, eftersom de enligt
uppgift haft handlingarna sedan i slutet av juni- början av juli, kan inkomma med
ett förhandsbesked angående ärendet samt om de har möjlighet att inkomma med
det slutliga sakkunnigutlåtandet i början av september, samt
att ta reda på om det finns möjlighet för Thomas Magnusson att delta i
installationen den 23 september, under förutsättning att alla sakkunnig inkommit
med sina utlåtande i början av september och under förutsättning att han så snabbt
som möjligt skickar in sina uppgifter till informationsavdelningen, samt
att presidiet, om alla punkter ovan utreds med positivt resultat, kan fatta beslut om
att sakkunnigprövning genomförts, i enlighet med fakultetsnämndens instruktion,
genom ett per capsulam protokoll som sänds ut till presidiets ledamöter.

Kommentar från mötet den 21 augusti 2006:
Vid mötet diskuterades, på grund av nyinkommen muntlig information från odontologen,
även huruvida Thomas Magnusson sakkunnigprövats för en professur inom ämnet ovan vid
något annat universitet. Presidiet beslutade att kontrollera denna information och fick då
veta att Thomas Magnusson sökt professurer tidigare, men ej i Sverige, så
sakkunnigutlåtande fanns ej att tillgå från dessa ansökningstillfällen.

Bilaga 4.1

Sakkunnigutlåtanden, angående en adjungerad professur i oral hälsovetenskap,
har inkommit till fakultetsnämnden från professorerna Maria Nilner, Mauno
Könönen och Bengt Wennerberg. Alla tre sakkunniga ansåg att Thomas
Magnusson uppfyllde kraven för en adjungerad professur.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning skett i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

Nästa möte med Presidiet äger rum den 12 september 2006 kl. 12.00 i rum
B4221.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 20 september
2006 kl. 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Övriga möten under året: Onsdagen den 29 november kl. 14.00

Susanne Hansson

