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Närvarande  
 
 

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Tommy Öberg (prodekanus) och 
Björn Westberg (sekreterare). 
 

4. Fråga om  
- ämnesbeteckning  
- vetenskapligt 

sakkunniga  

4.  Fråga om  
- ämnesbeteckning 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 Nämnden beslöt 000529 att godkänna ämnesbeteckningen 

omvårdnad och att till sakkunniga för anställningen som 
universitetslektor i omvårdnad vid HHJ utse professor emeritus Elisabeth 
Hamrin, Omvårdnad, Universitetet i Linköping, och docenten i 
omvårdnad vid Lunds universitet Bengt Sivberg. Elisabeth Hamrin har 
därefter avböjt uppdraget. 
 
Presidiet beslutar 
 
att utse professor emeritus Ulla Qvarnström, Simrishamn, tidigare 
professor i omvårdnad vid universitetet i Bergen, som ersättare för 
professor emeritus Elisabeth Hamrin. 
 

 8. Övriga frågor 
 

 8.1 Samtliga statliga universitet och högskolor i Sverige har inbjudits att 
senast den 2 mars 2001 nominera kandidater som vetenskaplig 
företrädare i Utbildningsvetenskapliga kommittén, som kommer att fatta 
beslut om fördelningen av de anvisade medlen. Kommittén, som utses av 
Vetenskapsrådet, skall bestå av sju personer med forskarbakgrund samt 
fyra övriga, varav en skall vara ordförande. 
 
Henning Johansson har tidigare erfarenhet som: 
 
Ledamot i beredningsgrupp inom HSFR (på 80-talet) 
Ledamot i beredningsgrupp i Delegationen för Social Forskning (på 
80-talet) 
 
Riksbankens Jubileumsfond (senare hälften av 90-talet) i nedanstående 
funktioner 
  Ordförande i beredningsgruppen för beteendevetenskap och 
   samhällsmedicin mm 
  Ledamot i beredningsgruppen för kulturvetenskaplig forskning 
  Ledamot i styrelsen   
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 Presidiet beslutar 
 
att föreslå Fakultetsnämnden att nominera professor Henning 
Johansson, HLK, som vetenskaplig företrädare i Utbildnings-
vetenskapliga kommittén. 
 

 8.2 Beredning av förslag till hedersdoktorer att installeras i samband med 
kommande professorsinstallation och/eller doktorspromovering. 
Fakultetsnämnden beslöt 010111 att uppdraga åt presidiet att bereda 
förslag till hedersdoktorer att installeras i samband med kommande 
professorsinstallation och/eller doktorspromovering. 
 
Presidiet beslutar 
 
att föreslå Fakultetsnämnden att två kriterier skall vara vägledande för 
utseende av hedersdoktorer vid HJ, dels vetenskaplig insats inom ramen 
för vetenskapsområde vid HJ och dels en tydlig relation till någon av 
fackhögskolorna vid HJ (inklusive HHJ). 
 

 8.3 Fakultetsnämnden beslöt 2001-01-11 att uppdraga åt presidiet att 
fastställa konferensprogrammet för 2001 års fakultetskonferens med 
ledning av Fakultetsnämndens diskussion och att särskilda inbjuda 
hedersdoktorn vid Högskolan Gösta Gunnarsson till 2001 års 
fakultetskonferens. 
 
Presidiet beslutar 
 
att uppdraga åt dekanus att kontakta presumtiva inledare vid 2001 års 
fakultetskonferens. 
 

Vid protokollet                  Justerat enligt till originalet bifogad e-post  

 
 
Björn Westberg Benny Hjern Tommy Öberg 


