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1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Dagordningen fastställs.
2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
att utse Birgitta Sidenvall att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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
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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 beslutar:
-

-

-

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 junibörjan 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:
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 4.2

4.2 Professor i socialt arbete, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-08-07, med hemställan att
fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av professor i socialt
arbete. Ämnesbeskrivningen för den allmänt vedertagna ämnesbenämningen
socialt arbete beslutades den 14 juni 2006.
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Ämnesbeskrivning:
Socialt arbete har som uppgift att främja social välfärd och omsorg. I detta ingår att
identifiera, förebygga och bemästra sociala problem och deras konsekvenser.
Forskningens och undervisningens perspektiv inkluderar såväl individnivå som
grupp- och samhällsnivå. Kunskapsutvecklingen inom området har som syfte att
relatera problemställningar från det sociala verksamhetsfältet till samhälls- och
beteendevetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Brukarnas situation ställs i
fokus och analyseras utifrån ett samhälls- och organisationsperspektiv. Detta syftar
till att problematisera och skapa medvetenhet om olika livsvillkor ur ett makt- och
inflytandeperspektiv för att utveckla det sociala arbetets praktik.
Förslag på sakkunniga:
-

Anders Möller, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsans
psykosociala dimensioner, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,
Göteborg,
Bengt Börjesson, professor em, socialt arbete, Ersta Sköndals Högskola/
Stockholms universitet, samt
Gerdt Sundström, professor i socialt arbete, Institutionen för gerontologi,
HHJ.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna förslagen ovan, men att föra till protokollet att
godkännandet av den interna professorn, Gerdt Sundström, som
sakkunnig är ett undantag som görs p.g.a. att det finns väldigt få
professorer inom ämnesområdet både i Sverige och utomlands. Detta
undantag är på intet sätt prejudicerande för framtida ärenden av detta
slag.

4.3 Professor i biomekanik med inriktning mot rörelseorganens anatomi
alternativt ortopedteknik, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-06-30, med hemställan att
fakultetsnämnden, inför rekrytering av professor, godkänner ämesbenämningen
biomekanik med inriktning mot rörelseorganens anatomi alternativt
ortopedteknik (Professor of Biomechanics with special references within
biomechanics of human locomotion or prosthetics and orthotics) samt
medföljande ämnesbeskrivning enligt nedan.
Ämnesbeskrivning:
Biomekanik förenar teknisk vetenskap med anatomi och fysiologi där fysikens lagar
tillämpas för att beskriva och förklara biologiska fenomen. Biomekanik är en bas för
förståelsen av rörelseorganens funktion, sjukdomar och skador, för tillämpningen av
tekniska kunskaper inom rehabilitering samt för utformning av olika former av
behandling.
För engelsk beskrivning se bilaga.
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Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.4

att godkänna den svenska ämnesbenämningen ovan, samt
att uppmana HHJ att inkomma med en ny engelsk översättning av den
svenska ämnesbeskrivningen. Den svenska och den engelska
beskrivningen skall överensstämma med varandra.

4.4 Forskartjänst, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-08-08, med hemställan att
fakultetsnämnden utser sakkunniga inför prövning av forskare i arbetsterapi.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för arbetsterapi har tidigare godkänts
av fakultetsnämnden 2006-05-30
Inom arbetsterapi finns endast några få professorer och för att undvika jäv
föreligger olika förslag till sakkunniga för de två sökanden.
Förslag på sakkunniga för Carina Håkansson:
- Professor Birgitta Bernspång, Umeå universitet, samt
- Professor Anne Fisher, Umeå Universitet.
Förslag på sakkunniga för Ingeborg Nilsson:
- Docent Chris Henriksson, Linköpings universitet, samt
- Docent Synneve Dahlin-Ivanoff, Göteborgs universitet.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att bordlägga ärendet och be HHJ inkomma med klarläggande om
huruvida de sökande skall rangordnas eller om båda sökande skall
erhålla en forskartjänst, samt
att informera HHJ om att detta ärende även kan behandlas med det
förenklade förfarandet, eftersom det rör sig om en tidsbegränsad
forskartjänst.

4.5 Professor i arbetsterapi, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan (2006-05-24) med hemställan, att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför rekrytering av professor i arbetsterapi.
Ämnesbeskrivning för ämnesbenämningen arbetsterapi har tidigare godkänts av
fakultetsnämnden (2001-04-17) enligt följande:
I ämnet arbetsterapi studeras det mänskliga görandet så som det uttrycks i socialt och kulturellt
definierade aktiviteter. Dessa aktiviteter återfinns i vardagliga sysslor, arbete, fritid och lek.
Studierna syftar till att förstå och förklara individens aktivitetsutförande vid såväl hälsa som ohälsa.
Arbetsterapiämnet kan bidra till förståelse för hur individens resurser för egenaktivitet kan användas
i terapeutiskt syfte med målet att stimulera till hälsa, välbefinnande och upplevelse av mening i
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tillvaron.
Förslag på sakkunniga:
-

Gunnar Grimby, professor emeritus, rehabiliteringsmedicin, Göteborgs universitet,
Axel Fugl-Meyer, professor, rehabiliteringsmedicin, Uppsala universitet, samt
Birgitta Bernspång, professor, arbetsterapi, Umeå universitet.

Fakultetsnämnden beslutde 2006-05-31:

Bilaga 4.5

-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden, angående professur i arbetsterapi, har inkommit till
fakultetsnämnden från professorerna Gunnar Grimby, Axel Fugl-Meyer och
Birgitta Bernspång. Den sökande Torbjörn Falkmer ansågs uppfylla kraven för
en professur.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

8

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

8. Övriga frågor
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
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Benny Hjern
Dekanus

Birgitta Sidenvall
Prodekanus

