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Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad 
samt Campus US administration 

Rektor har i beslut 2017-01-23 (dnr LiU-2017-00472) gett Medicinska 
fakulteten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten 
blir anpassad till ekonomiska förutsättningar. Rektor ger dekanus för 
medicinska fakulteten i uppdrag att: 

1. Vidta åtgärder för att medicinska fakulteten i möjligaste mån ska 
utnyttja takbeloppet. 

2. Med stöd av berörda prefekter, utreda och genomföra 
verksamhetsanpassningar som säkerställer att verksamhet kan 
bedrivas med tilldelade resurser. Exempel på åtgärder är 
kompetensmatchning,förändring av undervisningsmoment samt 
att korrekt redovisning säkerställs. Anpassning av läkarutbildning, 
sjuksköterskeutbildning samt specialistsjuksköterskeutbildning ska 
prioriteras i ett första skede, men uppdraget gäller samtlig 
verksamhet inom fakultetens verksamhetsområde. 

3. Utreda, tillsammans med ansvarig prorektor, hur verksamheten 
inom CBR ska.finansieras på ett långsiktigt hållbart sätt. Förslag 
ska beakta möjligheter till ökad.finansiering samt anpassning av 
verksamhetens kostnader till ekonomiska.förutsättningar. 

Under våren har dekanus har tillsammans med berörda prefekter diskuterat 
och arbetat fram ett antal förslag som relaterar till de tre punkterna ovan. 
Förslagen har presenterats och diskuterats i fakultetsledningen, 
fakultetsstyrelsen, fakultetskollegiet, Utbildningsnämnden, Medfaks 
ledningsråd och med berörda föreståndare och chefer. 

Under dekan/prefektgruppen har en ekonomigrupp arbetat med ett 
begränsat uppdrag. Gruppen har bestått av kanslichef och controllers från 
IMH, IKE och ISV. 

Fakultetsstyrelsen har 1 juni beslutat om återrapportering till rektor i form 
av en analys och handlingsplan, se bilaga. 
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I återrapporteringen till rektor presenteras åtgärder inom de tre områdena 
som preciseras i uppdraget ovan, samt ett fjärde område: 

4. Analys av OH-verksamheten på Medfak 

I förslaget om analys av OH-verksamheten har fakultetsstyrelsen beslutat 
om ett mål att minska fakultetens OH-budget med 10 % till 2020. 

Två områden har framträtt som kräver ett mer djupgående 
utredningsarbete: Organisationen av Avdelningarna för Omvårdnad samt 
förutsättningar för en Campus US-administration med samordning av allt 
administrativt stöd inom Medfak, IKE och IMH. 

Första utredningsuppdraget: Organisationen av Avdelningarna 
för Omvårdad 

Idag har medicinska fakulteten en sjuksköterskeutbildning på två 
Campusområden (Campus US och Campus Norrköping). På campus US 
finns för närvarande ca 360 helårsstudenter och på Campus Norrköping ca 
320. Utbildningen har en examensrätt samt en gemensam programansvarig. 
Det finns två ämnesföreträdare inom för Omvårdnad, en med placering i 
Linköping och en i Norrköping. 

Medicinska fakulteten bedriver specialistsjuksköterskeutbildningar inom 
anestesisjukvård, intensivvård, medicinsk vård, kirurgisk vård, psykiatrisk 
vård, distriktssjuksköterska, barn- och ungdom, avancerad 
specialistsjuksköterska inriktning kirurgi samt barnmorskeutbildning. 
Samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar har sin hemvist i Linköping 
utom specialistsjuksköterskeutbildning inriktning barn och ungdom som är 
placerad i Norrköping. På Campus Linköping finns för närvarande ca 95 
helårsstudenter och på Campus Norrköping ca 9 av totalt ca 120 

helårsstudenter inom specialistsjuksköterskeutbildningarna. Övriga 
studenter återfinns på en rad studieorter. 

Inom Institutionen för Medicin och hälsa (IMH) finns Avdelningen för 
Omvårdnad som är placerad i Linköping och inom Institutionen för 
Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) finns Avdelningen för Omvårdnad som 
är placerad i Norrköping. 

2(5) 



11.u 
LINKOPINGS UNIVERSITET 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

2017-06-14 
BESLUT 

DNR LIU-2017-00472 

I den nuvarande organisationen framkommer en rad problem som relaterar 
till hur utbildningsuppdragen fördelas mellan de båda institutionerna/ 
campusområdena. Problemen handlar om oenighet om 
utbildningsuppdragens fördelning och hur beställning görs, omfattande 
administrativ hantering (ca 100 internfakturor per år mellan ISV och IMH 
som relaterar till avdelningarna för Omvårdnad), reskostnader/ restid för 
lärare mm. 

Uppdraget omfattar: 

a) Presentation och analys av nuvarande organisation och verksamhet 
samt dess för- och nackdelar 

b) Förslag på ändrad organisation och/eller ändrade rutiner för att 
komma tillrätta med de nackdelar nuvarande organisation innebär. 

c) Förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att implementera 
förslagen i punkt b. 

Förslagen ska vara kostnadsneutrala och leda till minskade kostnader på 
sikt. 

Andra utredningsuppdraget: Förutsättningar för en Campus US
administration med samordning av allt administrativt stöd inom 
Medfak, IKE och IMH 

Inom varje institution vid LiU finns en ledning och ett verksamhetsstöd som 
omfattar en grundfunktionalitet i form av prefekter, proprefekter, 
administrativa chefer, sekreterare till styrelser och nämnder, HR-konsulter, 
ekonomi- och controllerfunktioner, kommunikatörer mm. Vidare finns 
programadministratörer med uppdrag knutna till respektive 
utbildningsprogram och samordnare på respektive avdelning. 

Vid Medicinska fakulteten finns sex enheter som inkluderar olika typer av 
administrativt stöd: Kansliet, Studentenheten, Clinicum, Core Facility, 
Biobanksfaciliteten och Forum Östergötland. Inom dessa verksamheter 
finns administrativa uppdrag som inkluderar ledning och verksamhetsstöd, 
exempelvis dekan, prodekaner, kanslichef, biträdande kanslichef, chefer och 
föreståndare för respektive enhet, sekreterare till styrelse och nämnder, HR-
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konsult, ekonom och controller, kommunikatörer, studievägledare, 
studieadministratörer, koordinatorer och samordnare. 

Uppdraget omfattar: 

a) Presentation och analys av nuvarande administrativt stöd inom 
Medfak, IKE och IMH. Beskrivning av administrativa stödets 
uppdrag och omfattning. 

b) Förslag på förändringar med bibehållen kvalitet och med syfte att 
frigöra resurser till kärnverksamheten. 

c) Presentation av vilka kostnads besparingar som kan göras på kort sikt 
(1- 2 år) respektive lång sikt (3 år eller längre) med bibehållen kvalitet 
och bibehållet uppdrag. Eventuella förslag på kostnadsbesparing ska 
göras på alla nivåer vilket innebär att en minskning av kostnad inte är 
en besparing om uppdraget läggs på en annan enhet/ nivå. 

d) Presentation av vilka konsekvenser föreslagna förändringar får. 

e) Uppdraget ska samordnas med Rektors planeringsuppdrag inför 
verksamhetsplan och budget år 2018. 

Uppdraget ska göras i samverkan med fakultetsledningen, prefekter för IKE, 
IMH och ISV. Uppdraget ska redovisas senast 2017-10-31. Omfattningen är 
maximalt halvtid under tre månader. 

Beslut i ärendet har fattats med närvaro av prodekan Margareta Bachrach 
Lindström och prodekan Fredrik Elinder efter föredragning av kanslichef 
Anette Philipsson. 

b~~:i~ 
Kanslichef 
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Sändlista 
Fakultetsledningen och kanslichef 
Prefekter IKE, IMH, TSV 
Avdelningschefer omvårdnad IMH, ISV 
Controller IKE, IMH, ISV, Medfak och ekonom Medfak 
Adm chefer IKE, IMH, ISV 
Bitr kanslichef Kerstin Levin 
Chef Studentenheten Kerstin Hawkins 
Enhetschef Clinicum Anne-Christine Persson 
Föreståndare Core Facility Elena Vikström 
Föreståndare Forum Östergötland Lotta Dabrosin 
Föreståndare Biobanksfaciliteten Lena Thunell 
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