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Innehåll vid HMV Kommentar 

GRUNDUPPGIFTER 
Doktorand O Obligatorisk data hämtas via Ladok Uppdatera din e-postadress både i Ladok och eISP 
Organisation O Ange också ev klinik som utbildningen bedrivs vid  
Utbildning O Forskarskola: Ange aktuellt styrkeområde.  

Lägg i följande länk till allmänna studieplanen: 
https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/regler/
1.763830/p61FSM190604LiU-2019-
02015Allmnstudieplan-medicinskvetenskap1.pdf 
 

Några exempel på områden: 
Cancer, Cirkulation och metabolism, ehälsa, infektion och inflammation, 
systemneurobiologi, Forum Scientum, forensiska vetenskaper, CMIV, 
Allmänmedicinska forskarskolan 
Prata med din huvudhandledare 
 

STUDIEAKTIVITET OCH FINANSIERING 
Uppnådd andel V  Ange om du uppnått 30% eller 60% annars lämna tomt 
Tidsplan O  Ange ungefärlig tidplan för tex kurser, seminarier, konferenser, halvtid, 

disputation (termin, år) 
Finansiering O  Bifoga finansieringsplanen från inrättandet som bilaga 
Institutionstjänstgöring O  Institutionstjänstgöring innefattar undervisning och uppdrag i styrelser 

och kommittéer vid institutionen samt fakultet inom ramen för din 
doktorandanställning. Max 20% per år heltid.   

Förlängningsgrundande 
ledighet 

O  Tjänstledighet, sjukdom, VAB och värnplikt 

Tillgängliga fasta resurser O  Ska finnas, annars skriv gärna en kommentar! 
KURSER OCH KONFERENSER 

Planerade kurser O  Skriv ej avklarade kurser här! 
Avklarade kurser O   
Tillgodoräknade kurser O  Glöm inte att ansöka om tillgodoräknande! 
Planerat avklarat 
konferensdeltagande 

O  Här tar ni upp Internationella konferenser med poster eller abstract, 
övriga,  tex nationella kan räknas in som seminarier 

Planerade och avklarade 
aktiviteter/ internationellt 
deltagande 

O  Ex. besök hos forskargrupp i annat land (minst 1 vecka 1,5 hp och man får 
max 3 hp) 

https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/regler/1.763830/p61FSM190604LiU-2019-02015Allmnstudieplan-medicinskvetenskap1.pdf
https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/regler/1.763830/p61FSM190604LiU-2019-02015Allmnstudieplan-medicinskvetenskap1.pdf
https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/regler/1.763830/p61FSM190604LiU-2019-02015Allmnstudieplan-medicinskvetenskap1.pdf


Planerade och avklarade 
seminarier 

O Ange datum för genomfört startsseminarium och 
halvtidsseminarium. Skriv planerade deltagande i 
seminarieserier eller Journal Clubs! 

Lägg protokoll som bilagor 

HANDLEDNING OCH EXAMINATION 
Huvudhandledare O  Ange hur mycket tid (%) och under vilka former handledning förväntas 

ske 
Biträdande handledare O  Ange hur mycket tid (%) och under vilka former handledning förväntas 

ske 
ÄF(BKV-HMV) FUÄ (Tema)- 
Mentor (IFM)- FUS (övriga 
inst.) 

O Lägg till ämnesföreträdare Om ÄF samma som handledare, välj FUS (Bijar Ghafouri) 

Övriga personer V Lägg till ev mentor, avdelningschef och/eller 
verksamhetschef 

 

Fördelning av 
handledarinsats 

O Ange handledarinsats i % och observera att 
summan behöver bli 100% 

Ange en rad per handledare såvida inte handledningen förändras 
Kan redovisas årsvis och behöver inte vara terminsvis 

AVHANDLINGEN 
Titel O   
Avhandlingsbeskrivning O Beskriv hela forskningsplanen Följ strukturen i HMVs mall 

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.741342.1523956754!/mal
l_forskningsplan_180417.docx 
Lägg forskningsplanen som bilaga och texten i eISP 

Planerad avhandlingsform O  Sammanläggningsavhandling eller monografi 
Avklarade avhandlingsdelar O Obligatoriskt vid revidering. Ange accepterade och 

publicerade artiklar. 
Obligatorisk vid avklarade avhandlingsdelar 

Pågående avhandlingsdelar V Möjlighet att ange inskickade manus  
Planerade avhandlingsdelar V Möjlighet att ange planerade manus  
Har ISP följts? (ja, nej) Om 
avvikelser från ISP ange 
anledning 

O Obligatoriskt att ange i förekommande fall 
exempelvis anledning till att tidsplan inte följs. 

 

SAMTAL 
Uppföljningssamtal/karriär
planeringssamtal 

O Möjlighet att ange uppföljningssamtal tex vid 
revidering av ISP. Vi rekommenderar ett årligt 
samtal utifrån lärandemålen samt ett 
karriärplaneringssamtal i lämplig tid efter 
halvtidsseminariet.  

 

Handledningssamtal V Möjlighet att ange handledningssamtal Ange om samtal genomförts ex. veckovis, månadsvis 

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.741342.1523956754!/mall_forskningsplan_180417.docx
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.741342.1523956754!/mall_forskningsplan_180417.docx


KOMMENTAR 
Doktorandens 
kommentarer 

V Möjlighet till kommentarer som tillhör ISP. Möjligt 
att rikta kommentarer till ex FUS eller 
granskningskommittén. Kommentera gärna ex 
jämställdhetsaspekter kopplat till 
handledarkonstellationen etc. 

 

Huvudhandledarens 
kommentarer 

V Se ovan  

TILLSTÅND 
Anmälan om tillstånd 
(ja/nej) 

O  Lägg tillstånden som bilaga, ange ägare 

EXAMENSMÅL 
A Kunskap och förståelse O Ange genomförda och planerade aktiviteter för 

respektive mål på ett konkret och detaljerat sätt. 
Ange under ”genomförda aktiviteter” för 
respektive mål i vilken grad (0-100%) du anser dig 
att uppfyllt målet. Revideras/uppdateras årligen 
gärna i samband med uppföljningssamtal med 
handledare. 

Använd gärna målen för forskarutbildning som stöd 
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.785497.1608639741!/For
skarutbildningens%20m%C3%A5l%202020-03-23%5B1%5D.pdf 
 

B Färdighet och förmåga O Se ovan  
C Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

O Se ovan  

Lokala examensmål Ej 
aktuellt 

  

BILAGOR 
Lägg till bilaga O Obligatoriska bilagor: forskningsplan, etiktillstånd 

och andra tillstånd, protokoll från start- och 
halvtidsseminarium, ev tidigare ISP i pappersform 

 

MEDDELANDELOGG 
Nytt meddelande V Möjlighet till meddelande mellan doktorand och 

handledare under eISP-processen. Observera att 
konversationen är synlig för alla inblandade.  
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