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Verksamhetsplan, Medicinska fakulteten 2018‐2020
Genom diskussioner vid strategidagar och styrelsesammanträdena samt
fakultetskollegium under VT 2018 har FSM enats om följande verksamhetsplan
för de tre kommande åren.
MEDICINSKA FAKULTETEN SKA UTMÄRKAS AV:
 Högsta kvalitet i vår utbildning genom innovativ pedagogik
 Framgångsrik forskning med tvärvetenskaplig ansats
 Medskapande i framtidens hälso- och sjukvård
 Tydlig värdegrund i allt vårt arbete
FOKUSPUNKTER FÖR FSM:s ARBETE UNDER TREÅRSPERIODEN
Utbildning (sid 11‐15)
Vi ska bevara och utveckla vår väletablerade plats som en av landets absolut
bästa medicinska fakulteter för utbildning genom högsta kvalitet i våra
utbildningsprogram.
o Hösten 2018 startar vi LiUs första kandidatprogram på engelska,
Experimental and Industrial Biomedicine, i nära samarbete med tekniska
fakulteten och life science-industrin.
o Januari 2019 börjar studenterna i det decentraliserade läkarprogrammet
på de fyra huvudstudieorterna – programmet är fullt utbyggt HT 2021.
o Utveckling av vår pedagogiska modell: anpassas till större utbildningsuppdrag och en mer digitaliserad och IKT-baserad vardag.
o Fortsatt strategisk satsning på interprofessionellt lärande som vårt
styrkeområde inom pedagogisk forskning och utveckling.
o Ökad internationalisering av våra utbildningar
Forskning och forskarutbildning (sid 16‐18)
Vårt nära samarbete med LiU:s övriga fakulteter, Region Östergötland och
Sydöstra sjukvårdsregionen ska lägga grunden för en fortsatt utveckling av våra
starka forskningsmiljöer.
o Wallenberg Centre of Molecular Medicine (WCMM), Center for Social
and Affective Neuroscience (CSAN), samt Center for Medical Image
Science and Visualization (CMIV) ska vara väletablerade internationella
noder i gränslandet mellan människa och teknik.
o Förbättrade förutsättningar för högkvalitativ forskarutbildning
o Forskningsinfrastruktur av hög klass i balans med nationella satsningar
o Klinisk forskningsinfrastruktur med spetskompetens inom medtechutveckling
o Utvärdering av LiU/RÖ-strategiområdena
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Samverkan och nyttiggörande (sid 19‐20)
Vår fakultets största uppdrag är att förse framtidens hälso- och sjukvård med
välutbildad personal och vara en ledande part i forskning och utveckling inom
hälso- och sjukvården.
o Skapa ett väl sammanhållet sjukvårdssystem för medicinsk utbildning
och forskning i hela Sydöstra sjukvårdsregionen
o I nära samverkan mellan LiU och Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
gemensam strategi för universitetssjukvården.
o Specialistsjuksköterskautbildningarna ska genomgå förändringar för
ökad relevans och hållbarhet
o Arbeta för Life Science-uteckling i Östergötland och sjukvårdsregionen
Värdegrund
o Fakulteten ska vara en utvecklande miljö för studenter och medarbetare,
där trakasserier och diskriminering inte accepteras.
o God forskningssed ska vara en självklarhet.
Ekonomi och arbetsmiljö (sid 8‐10, 21)
Vi är mitt i en period med ekonomiska utmaningar för Medicinska fakulteten,
samtidigt som utökade uppdrag inom både forskning och utbildning ger ökade
prestationskrav. Vi behöver därför arbeta för
o Hållbar utveckling – för ekonomin, arbetsmiljön och miljön i stort
FSM har i detta arbete infört förändringar som ska genomföras successivt fram
till 2020 och som behöver följas upp noggrant:
o Ny modell för fördelning av anslagsmedel med avsikt att ge förbättrade
förutsättningar för kompetensutveckling
o Uppdrag till programansvariga att minska lärararbetstiden på
utbildningarna med 20 %
o Sparbeting på 10 % för fakultetens stödverksamhet
o Fortsatt översyn av organisationen med extern utredare
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Fakultetsstyrelsernas formella roll på Linköpings universitet
Linköpings universitet är en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen och
de övergripande uppgifterna framgår av högskolelagen.
Rektor, som är universitetets chef, ansvarar för ledningen av universitetets
verksamhet närmast under universitetsstyrelsen. Rektor är också ledamot av
universitetsstyrelsen. Vidare är det rektors ansvar att se till att
universitetsstyrelsen får det underlag som behövs för styrelsens beslutande
verksamhet och att universitetets olika verksamheter får en ändamålsenlig
utformning och bemanning.
De fyra fakultetsstyrelserna (motsvarande) vid LiU ansvarar enligt sina
instruktioner för:
 Vetenskaplig kompetens när det gäller utbildning och forskning inom
respektive område.
 Att inom sina ansvarsområden fördela resurser för grundutbildning och
forskning till institutioner och andra enheter.
 Att tillsammans med institutionerna ansvara för kvaliteten i
verksamheten gentemot rektor och universitetsstyrelsen.
 Att besluta om de planer som föreskrivs i högskoleförordningen och om
villkoren för antagning till utbildning och forskarutbildning.
 Att besluta om att inrätta de anställningsnämnder som är nödvändiga för
tillsättningen av läraranställningar.
Varje fakultet arbetar under ledning av en dekan.
Universitetsstyrelsen har beslutat att all utbildning och forskning, med
tillhörande administrativa stödfunktioner, ska bedrivas inom ramen för
institutioner, som var och en leds av en institutionsstyrelse och en
institutionschef (prefekt).
Utbildning och forskning bedrivs vid 14 institutioner där flera ämnen finns
samlade för att underlätta kontakterna över disciplingränserna. Institutionerna,
med sina prefekter som är direkt underställda rektor, tillhör inte en enskild
fakultet utan kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter.
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Strategikartan; vision, mål och indikatorer
Strategikartan syftar till att ge inriktning och vägledning för universitets
beslutande organ, för anställda och studenter. Den anger vision, mål, centrala
processer och grundförutsättningar för universitetets verksamheter. De
övergripande målen och grundförutsättningar har fastställda indikatorer för att
mäta måluppfyllnad.
Linköpings universitets vision ”Ett universitet med internationell lyskraft –
där människor och idéer möts och utvecklas” visar ett framtida önskvärt läge
för LiU och fastställer en inriktning och vägledning för verksamheten.
Strategikartan syftar till att ange strategier för att nå visionen. I den uttalas
övergripande mål inom grundutbildning, forskning och samverkan samt
strategier för att nå målen.

Figur 1: Strategikartan vid Linköpings universitet

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – mål och indikatorer
Linköpings universitets strategiska mål för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå är att: ”Attrahera och examinera eftertraktade studenter och
doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.” Detta ska ske
genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla profilen av ett program- och
campusuniversitet med innovativa, utmanande och studentaktiva utbildningar.”
Till detta mål är två universitetsövergripande indikatorer kopplade:
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”Nationell andel av antalet förstahandssökande till utbildningsprogram
(hösttermin)” med måltalet minst 5,50 procent.
 ”Etablering på arbetsmarknaden” med måltalet att universitetets
jämförelsetal ska tillhöra topp 3 bland landets lärosäten i UK-ämbetets
rapporter om etableringen på arbetsmarknaden.

FSM ämnar lägga till egna indikatorer och måltal för utbildning för att kunna
relatera andel förstahandssökande på varje program till övriga lärosäten samt
något mått på genomströmning.

Forskning och utbildning på forskarnivå – mål och indikatorer
Universitetets strategiska mål för forskningen är att: ”Skapa och sprida
forskningsresultat med internationell genomslagskraft.” Detta ska ske
genom att: ”Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer som
även tar ansvar för utbildning och samverkan.”

Följande två indikatorer är fastställda av universitetsstyrelsen:
 Fältnormaliserat citeringsindex ska uppgå till 1,15
 Andel externa medel från vetenskapsrådet (VR) ska stadigvarande uppgå
till minst 7 procent
FSM ämnar lägga till egna indikatorer och måltal för forskning och utbildning på
forskarnivå för att särskilt kunna relatera externa medel till basanslagens storlek
och andel medel av VR-MH, samt inför ett mått på utveckling av forskarutbildning

Samverkan – mål och indikatorer
LiU:s strategiska mål för samverkan är att: ”Bidra till en samhällsutveckling
baserad på kunskap”. Detta är något som förutsätter ett kontinuerligt arbete
med att: ”Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället.”
Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:
 Av de externa medel från EU:s ramprogram (exkl. ERC) och VINNOVA
som går till svenska lärosäten ska andelen till LiU uppgå till minst 7
procent från vardera.
 Personrörlighet: Andel adjungerade läraranställningar ska uppgå till
minst 10 procent och externanställda forskarstuderande ska uppgå till
minst 20 procent.
FSM ämnar lägga till egna indikatorer och måltal för samverkan relaterat till
förenade anställningar inom vårdutbildningarna samt internationell rörlighet för
våra disputerade lärare.
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Aktuella nationella förutsättningar
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, driver i
flera nyligen publicerade debattartiklar sin linje kring ”Hela Sverige, hela livet,
hela världen”, med innebörden att universiteten behöver ta ett större och delvis
annorlunda samhällsansvar än tidigare: Inför en situation med brist på personer
med högskoleutbildning i Sverige behöver vi ta till vara alla som har ambitioner
att studera, oavsett tjockleken på plånbok eller bostadsort. Ett starkt
samhällsbygge måste vila på investeringar i utbildning och forskning av högsta
kvalitet i hela landet. Därför ska alla Sveriges universitet och högskolor ta ett
regionalt, nationellt och internationellt ansvar.
Detta gäller givetvis inte minst vårdutbildningarna som ju till stora delar rör
bristyrken. Det pågår också flera andra viktiga förändringar på nationell nivå
som kommer att påverka vår verksamhet under den kommande treårsperioden.
Mycket talar för att läkarutbildningen från 2020/21 förlängs med en termin, dvs
till 12 terminer, och avslutas med legitimation. Detta ställer nya krav på både
utbildning, VFU och examination. Utformningen av specialistsjuksköterskeutbildningarna är under utredning vilket sannolikt kommer att förändra hur vi
arbetar med dessa. Vi får också dagligdags nyhetsrapporter om i vilken pressad
situation sjukvården befinner sig. Detta gör att arbetssätten, inte minst för
sjuksköterskor, behöver förändras, vilket gör att vi behöver anpassa våra
utbildningar till nya förhållanden i sjukvårdens vardag för att behålla relevans.
Samtidigt ställer regeringen stora förhoppningar på hälso- och sjukvårdens
möjligheter i den nationella satsning man via statministerns innovationsråd gör
på Life Science: stimulerad samverkan mellan forskning, utveckling och
innovation inom hälsoområdet ska ge Sverige tillväxt och ökad sysselsättning.
Allt detta talar för den stora betydelsen för samhället av verksamheten vid
Medicinska fakulteten.
Flera frågor som rör forskningsetik är pågående nationellt: Etikprövningsnämnderna har blivit en myndighet, en ny och skärpt etikprövningslag är ute på
remiss, och en nationell Oredlighetsnämnd ska bildas för att oredlighet i
forskning ska hanteras mer likvärdigt och rättssäkert.
På regeringens uppdrag genomförs också f.n. styr- och resursutredningen
(STRUT) som ska se över universitetens och högskolornas styrning och
resurstilldelning. Med målsättningen att stärka högskolans roll i samhället och
stärka sambandet mellan utbildning och forskning föreslås bl a en samlad
högskoleproposition för forskning, utbildning och samverkan, ett samlat anslag
för både utbildning och forskning, ett ökat basanslag för forskning samt en
långsiktig målstyrning och uppföljning genom 4-årsöverenkommelser mellan
regering och lärosäten. Denna utredning kan komma att påverka
förutsättningarna för vår verksamhet och det är viktigt att vi följer arbetet
noggrant och ger synpunkter under arbetets gång.
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Rektors prioriterade vägval
De prioriterade vägvalen utgör en tydlig uppmaning till hela organisationen att
utifrån olika förmågor och förutsättningar bidra till måluppfyllelse. Omvärldsbevakning, rektors strategidialoger inom LiU samt diskussioner i rektors
ledningsråd och universitetsstyrelse, har utmynnat i fyra prioriterade vägval för
LiU:s verksamhet 2018-2020: Digitalisering; Livslångt lärande; Nyttiggörande
av kunskapstillgångar; Värdegrund. Dessa prioriteringar är för FSM:s
verksamhet viktiga fr a ur nedanstående perspektiv:
Digitalisering
Det pågår f.n. ett brett införande av olika modeller av e-hälsa i vården. Vi måste
därmed förbereda våra studenter för nya digitaliserade vårdmiljöer och bidra till
forskningsutvecklingen inom e-hälsa på olika nivåer. En ökad digitalisering,
med utbyggnad av infrastruktur och IKT-pedagogik behövs också för att
utveckla och bevara högsta kvalitet i våra utbildningar (sjuksköterskeprogram i
två städer och läkarprogram i fyra städer) i ett ekonomiskt pressat läge.
Livslångt lärande
Som tidigare nämnts behöver specialistsjuksköterskeutbildningarna vara särskilt
under lupp nu i det pressade läge som vården befinner sig. Sjuksköterskebrist ger
studentbrist på specialistutbildningarna, vilket ger en pressad ekonomi och
inställda kurser, vilket leder till ytterligare brist på specialistsjuksköterskor.
Denna fråga måste ligga högt på agendan både för oss och
sjukvårdshuvudmännen!
En annan fråga som behöver extra uppmärksamhet ur perspektivet livslångt
lärande, är den mycket låga antagningen till forskarutbildning i basvetenskapliga
biomedicinska ämnen – här behövs stimulansåtgärder både nationellt och lokalt.
Nyttiggörande av kunskapstillgångar
Nya förutsättningar i arbetslivet för biomedicinare i en växande Life sciencesektor har gjort att vi i nära samverkan med tekniska fakulteten och biopharmaoch biotechindustri höst startar Experimental and Industrial Biomedicine.
Med stöd från en pågående utredning ska LiU och sjukvårdshuvudmännen också
ta fram en gemensam Life science-strategi för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Värdegrund
Uppmärksammade oredlighetsärenden och #metoo-upprop har satt ytterligare
fokus på att arbetet med värdegrundsfrågor behöver vara ständigt närvarande.
Fakulteten ska ha en kultur där trakasserier och diskriminering inte accepteras
och där god forskningssed är en självklarhet.
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Ekonomiska förutsättningar
Prioriterade åtgärder under den kommande treårsperioden:
 Uppföljning av den ekonomiska modellen med Grundersättning
 Uppföljning av besparingsåtgärder inom lärartid på utbildningarna
 Fördjupad och breddad verksamhets- och kompetensanalys
 Uppföljning av sparbeting på fakultetens OH-budget
LiU:s totala intäkter var 3 844 mnkr 2017. Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s
finansiering är 44 % inom grundutbildning och 56 % inom forskning. Externa
bidrag utgör 27 %, varav forskning utgör den absoluta huvuddelen.
Forskningens andel har ökat gradvis under de senaste åren samtidigt som LiU
fortsätter att ha en omfattande grundutbildning. I bokslutet 2017 redovisade
Linköpings universitet ett överskott på 38 mnkr, varav 47 mnkr överskott inom
utbildning och 9 mnkr underskott inom forskning. Universitetets balanserade
kapitalförändring uppgår till 618 mnkr efter bokslutet 2017. För närvarande är
LiU:s ekonomi därmed i stort i god balans (Fig 2).

Figur 2:
LiU har under den
senaste tre-årsperioden
uppvisat god balans
mellan intäkter och
kostnader, och därmed
en stabilisering av
balanserat kapital.

Däremot har sex av LiU:s 14 institutioner lämnat in budgetplan för 2019-2020
med relativt kraftiga underskott. Rektor har därför begärt åtgärdsplaner inför
2018-2020 med uppdrag att vidta åtgärder för att minska de kommande årens
underskott. Syftet är att skapa utrymme för prioriterade satsningar, att
effektivisera verksamheten samt att säkra långsiktig ekonomisk balans vid LiU.
Detta inkluderar alla tre institutioner med verksamhet inom Medfak.
Åtgärdsplanerna från IKE, IMH och ISV ska lämnas in senast 2018-05-01 och
innehålla konkreta åtgärder på hur det negativa kapitalet inom utbildning
respektive forskning ska hanteras för att uppnå balans i ekonomin för respektive
institution. Med hänvisning till rektors förtydligande i ansvarsfördelning i vissa
styrnings- och ledningsfrågor (2016-0255) har fakulteterna i uppdrag att, å
rektors vägnar, särskilt bistå i verksamhets-anpassningen, varför den reviderade
institutionsbudgeten ska vara framtagen i överenskommelse med respektive
fakultet. P g a överproduktion i utbildningen 2017 är undervisningsekonomin på
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”Stora Medfak” (Medfak centralt + de tre institutionerna) god i prognosen för
2018, men både 2019 och 2020 förväntas ett underskott på närmare 20 mnkr
(underskott föreligger på alla tre institutionerna under perioden); se tabell 1.
Tabell 1. Ekonomi för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbelopp) inom Medfaks verksamhet

Siffrorna anger utfall 2016-2017, budget för 2018 samt planeringsförutsättningar 2019-2020.

Verksamhet
Fakultet
STORA MedFak
48 ISV
80 MED
87 IKE
88 IMH

GA
M
Utfall 2016
‐4 437
4 191
‐19 661
‐8 827
‐28 734
underskott

Grundutbildning anslag
Medicinska fakulteten
Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020
‐4 347
‐5 205
‐6 742
‐6 742
23 455
1 571
‐7 000
0
‐5 429
‐962
‐6 084
‐11 594
‐5 064
‐4 174
669
‐301
8 615
‐8 769
‐19 157
‐18 637
överskott underskott underskott underskott

Fördelningen av Medicinska fakultetens intäkter för 2018 visas i figur 3.
Medicinska fakulteten är en av landets ledande för utbildning inom medicin och
vård och har en relativt stor pågående utbyggnad av utbildningarna
(takbeloppsökning 2012-2017: 13 %). Trots ett relativt litet basanslag har vi också
börjat ta plats inom medicinsk forskning – och en ökning av externa bidrag med 60
% sedan 2012 gör att forskningen ökar mer än utbildningen. Vi publicerar fler
artiklar (2011: 822; 2016: 970) med högre median impact-faktor (2011: 2,17; 2016:
2,78), och har etablerat starka forskningsmiljöer som arbetar i gränslandet mellan
människa och teknik (CMIV, CSAN och WCMM). Vi är numera en till stor del

forskande fakultet, med budgeten fördelad 55/45 % forskning/utbildning. Därför
måste professorer och lektorer ges tid för forskning och kompetensutveckling.

Figur 3. Fördelning av intäkter i MSEK för medicinska fakulteten 2018. Fördelningen mellan
forskning och utbildning är 55 % respektive 45 %.
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Utbyggnaden av våra stora utbildningsprogram har gett, och kommer att ge, ökande
intäkter i form av s.k. takbelopp, men kostnaderna har samtidigt ökat väsentligt.
Detta beror delvis på att det är svårt att få ”stordriftsfördelar” i en PBL-verksamhet
som bygger på basgrupper, och detta behöver vi åtgärda genom att utveckla vår
pedagogik och använda ny teknik för att effektivisera arbetet. Genom dessa
förändringar räknar vi med att kunna minska den totala lärararbetstiden på våra
program (sparbeting på 20 % lagt på programmen) och därmed på sikt minska
antalet lärare inom fakulteten. Detta leder till en minskad kostnadsmassa, så att vi
kan rymma vår verksamhet inom tilldelade medel, men kräver en noggrann
diskussion och planering av ersättnings- och nyrekryteringar inom vår lärarkår.
Samtidigt gör decentraliseringen av läkarutbildningens sista fem terminer att vi
under 2018-2020 behöver rekrytera lärare till programmet för att bygga upp
verksamheten i Jönköping, Kalmar och Norrköping. Därför behövs en fördjupad
verksamhets- och kompetensanalys där vi ser över vår lärarkårs totala kompetens
och gör en analys av hur denna är matchad mot våra uppdrag inom utbildningarna,
mot vår ambition att utveckla forskningen inom basvetenskap, klinisk medicin och
vårdvetenskap, samt mot universitetssjukvårdens vetenskapliga förankring.
En annan orsak till kostnadsökningarna är ett ökande OH-tryck på våra
institutioner; t ex har IKE:s OH för grundutbildning på kort tid ökat från 71 % till
95 %. Med större studentgrupper och därmed ökande krav på service har
fakultetens OH-budget stadigt ökat under flera år. Denna trend måste vändas. I och
med att vi räknar med att minska lärartiden och därmed successivt antalet lärare,
behöver vi också minska kostnaderna för den administrativa supporten. Trots att
Medfaks andel av LiU:s totala takbelopp har legat stabilt på 23 % sedan 2012 har
Medfaks institutioners andel av central utbildnings-OH ökat med över 20 % (från 21
% till 26 %), vilket medfört ökad ”beskattning” med 30 MSEK per år.

FSM beslutade under 2017 att man, för att få en tydlighet i effektiviseringen av
stödverksamheten, lägger ett sparbeting på OH-budgeten med 10 %. Medfaks
OH-budget ska minska från 77 mnkr 2017 till 70 mnkr för 2020. Samtidigt pågår
även centralt på LiU ett utredningsarbete med mål att minska kostnaderna för
lokaler och verksamhetsstöd.
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Verksamhetsplan
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Prioriterade åtgärder under den kommande treårsperioden:
 Kvalitetssäkring av utbildningarna
 Decentraliserad läkarutbildning med hög och likvärdig kvalitet
 Uppbyggnad av Experimental and industrial biomedicine, LiU:s första
kandidatprogram på engelska
 Hög kvalitet i VFU
 Utvecklad IKT-pedagogik för alla utbildningar
 Anpassa utbildningar och lärandeformer till dagens verklighet
 Aktiv studentrekrytering
 Lyfta goda exempel på pedagogiskt nytänkande och excellens
 Fortsätta vara ledande inom IPL
 Ge ökade förutsättningar för internationellt studentutbyte
Vår fakultets största uppdrag är att förse framtidens hälso- och sjukvård med
välutbildad personal. Inom Medfak har sjuksköterskeutbildningen tidigare
byggts ut till landets näst största, och den pågående utbyggnaden gör att vi inom
något år kommer att ha landets fjärde största läkarutbildning. Att kunna bevara
vår erkänt höga kvalitet i denna expansion till stordrift av utbildning är
utmanande för lärarkåren och för våra pedagogiska modeller. Vi behöver därför
bli bättre på att visa fram goda exempel på pedagogiska lösningar som
stimulerar studenterna till lärande och utveckling.
Under 2018 genomför UKÄ de första lärosätesgranskningarna i det nya
nationella systemet för Kvalitetssäkring av högre utbildning. Det nya systemet
innebär att UKÄ granskar lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete istället för att
som tidigare gå in och granska enskilda utbildningar. LiU är i slutfasen av att
implementera sitt nya system för granskning av utbildning på grund- och
avancerad nivå, där samarbete kommer att ske med Umeå universitet och Örebro
universitet. Det interna arbetet kan ses som en vidareutveckling av
programdialogerna som nu kommer att genomföras efter särskild mall och med
regelbunden rapportering för att skapa ett tydligt internt kvalitetssäkringsarbete.
Läkarutbildningen vid Linköpings universitet håller högsta klass. Detta har visat
sig i såväl UKÄ:s utvärderingar som Läkarförbundets uppföljningsenkäter och
AT-examinationer. Beslutet om en decentraliserad läkarutbildning med fyra
studieorter innebär bättre långsiktiga möjligheter att ha fortsatt högsta kvalitet av
läkarprogrammet i de kliniska delarna i en situation med ett ökat antal studenter
och med en trolig förlängning av läkarutbildningen till 12 terminer.
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Decentraliserad läkarutbildning innebär att läkarstudenterna fr o m VT 2019
placeras vid en av fyra huvudorter (Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping)
under utbildningens andra halva och fullgör hela sin utbildning här under
ledning från LiU. En implementeringsgrupp leder arbetet med att införa
curriculumförändringarna och förbereda för decentraliseringen. Olika
arbetsgrupper arbetar med anställningar, infrastruktur (lokaler, IKT-lösningar,
kliniska träningscentra) samt pedagogisk utveckling (föreläsningar och
seminarier på distans; interprofessionellt lärande (IPL); m.m.). Detta arbete görs
i nära samverkan med hela Sydöstra sjukvårdsregionen, samt, särskilt ifråga om
IPL och vissa gemensamma anställningar, i samarbete med Linnéuniversitetet
och Jönköping University. De satsningar som görs på teknisk och pedagogisk
utveckling inom läkarprogrammet kommer att komma alla våra utbildningar till
del på olika sätt.
LiU är ett brett universitet med fyra vetenskapsområden. Flera av LiU:s mest
framgångsrika program har bildats i samverkan mellan de olika fakulteterna,
men det finns fortfarande outnyttjad potential tvärvetenskapligt samarbete. HT
2018 startar vi LiU:s första engelskspråkiga kandidatutbildning: Experimental
and Industrial Biomedicine. Programmet är en vidareutveckling av Medicinsk
biologi. Tillsammans med tekniska fakulteten och i nära samarbete med
biofarma- och biotech-industrin kommer studenterna att förberedas för en
framtid som forskare och entreprenörer inom Life science-sektorn.
Vi håller också på med ett förberedande arbete för att HT 2021 tillsammans med
Filosofiska fakulteten kunna starta yrkesutbildning för Audionomer – en allt
viktigare profession i en åldrande befolkning.
Andra områden där vi bör kunna samarbeta med teknisk och filosofisk fakultet
kring nya masterutbildningar är det snabbt ökande behovet av ökad kunskap i att
hantera vårdens nya tekniker samt behovet och möjligheterna för utbildning i
vårdlogistik som ska bidra till och påverka välfärdsstatens omorganisering av
hälso-och sjukvård i en samhällssituation med en ökad efterfrågan på vård. Detta
bör tas upp till diskussion under treårsperioden
Större studentgrupper inom våra utbildningar skapar särskilda utmaningar för
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi ska därför arbeta tillsammans med
sjukvårdsverksamheterna och kommunerna för att på olika sätt ytterligare
optimera vår VFU, bl.a. genom en förbättrad organisation, utökad
handledarutbildning och en jämnare fördelning av studenter över terminstid.
Detta behöver också samordnas med VFU-förberedande träning och avancerade
simuleringar på Clinicum. Högsta kvalitet i VFU ska vara en hörnsten i våra
utbildningar.
Sjuksköterskeutbildning på två orter och decentraliserad läkarutbildning innebär
också att vi, för att garantera hög och likvärdig kvalitet på orterna samtidigt som
vi ska effektivisera lärartiden, behöver göra IKT-investeringar. Till exempel
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behöver vi teknik som möjliggör direktutsändning av föreläsningar med
frågemöjligheter till flera orter samtidigt, och som klarar av nya former av
studentaktivt lärande som t ex flipped classroom, case-seminarier, och PBL i
storgrupp. Dessutom behöver snarast tekniska lösningar tas fram för digital
examination som passar våra pedagogiska modeller.
För att bättre använda våra lärarresurser behöver fakultet och institutioner få en
förbättrad gemensam strategi för rekrytering till utbildningsuppdrag.
Kontaktvägarna mellan programansvariga och utbildningsansvariga på
institutionerna behöver förtydligas och konkretiseras. Större studentgrupper
kräver också pedagogiskt nytänkande kring basgruppsarbete,
examinationsformer, IKT-lösningar, etc. Vi behöver också bli bättre på att utnyttja
att vi är en full medicinsk fakultet och utnyttja varandras expertis genom en ökad
samundervisning mellan våra olika program.

Vi måste också ha ett utbildningsutbud som är relevant för framtidens behov.
Digitaliseringen genomsyrar nu alltmer hela samhället. Det innebär att vi
behöver förändra våra utbildningar och förbereda våra studenter för en
digitaliserad arbetsmiljö (vilket också medför ett stort utbildningsbehov för
lärarna för att kunna utnyttja och förstå den befintliga tekniken). Detta gäller inte
minst förändringar i vården där vi är på väg mot en framtid med ökat behov av
att arbeta i en integrerad interprofessionell miljö och ett behov av att göra fler
moment i hemmiljö tillsammans med patienten.
Som tidigare nämnts gör också den pressade situationen inom vården att
arbetssätten, inte minst för sjuksköterskor, behöver förändras och utbildningarna
behöver ta hänsyn till detta. Specialistsjuksköterskeprogrammen är under
översyn nationellt och kommer sannolikt att förändras för att anpassas till dagens
behov både på individ och verksamhetsnivå. T ex finns till följd av
hemsjukvårdsreformen ett ökat behov av specialistutbildning med särskild
inriktning på arbete i kommuner och primärvård/närsjukvård. Vi har också ett
pågående lokalt utredningsarbete för framtagande av utbildningsmoduler för
specialistsjuksköterskeutbildningarna för att underlätta samverkan mellan de
olika programmen.
Den snabba teknikutvecklingen, förändringarna inom sjukvården och den
relativa bristen på sjuksköterskor gör att yrket är under förändring mot ökande
ledarroll och mer specialisering. Detta gör att vi också behöver utveckla
omvårdnad som akademiskt ämne. Därför kommer den pågående utredningen
kring organisationen ”Uppdrag om fortsatt översyn av organisationen inom
Medicinska fakulteten” att kompletteras med en akademisk översyn av ämnet för
att ge bästa möjliga förutsättningar för utbildningskvalitet, stark forskning och
utveckling av omvårdnad inom hälso- och sjukvård.
Samtidigt som vi måste ha högkvalificerade lärare som trivs med sitt arbete är
grunden för kvalitet att vi rekryterar de bästa studenterna till våra utbildningar
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och ger dem en bra studiemiljö. Vi är en riksrekryterande fakultet som rekryterar
70 % av studenterna utanför Östergötland. Därför måste rekryteringsinsatserna
förstärkas i samarbete med LiU centralt. Då Stockholmsområdet, som är och har
varit ett mycket viktigt rekryteringsområde, har en stor befolkningsökning, bör
extra rekryteringsinsatser koncentreras dit. Samtidigt kan decentraliseringen av
läkarutbildningen öka intresset från Sydöstra sjukvårdsregionen för studier vid
LiU. Vi har också stor obalans i könsfördelning på flera av våra program, vilket
behöver beaktas vid rekryteringsarbetet.
Betydelsen av interprofessionellt teamarbete inom vården har betonats av WHO
sedan 1970-talet och har på senare tid uppmärksammats i UKÄ:s utvärderingar
och i den nationella utredningen kring ny läkarutbildning. Medicinska fakulteten
initierade tidigt ett arbete med pedagogisk utveckling inom utbildningsprogrammen, dels inom problembaserat lärande, dels inom interprofessionellt
lärande (IPL). Genom detta långvariga arbete har vår fakultet fått en stark
ställning inom IPL, både nationellt och internationellt, och blivit en förebild för
andra lärosäten. Vi har investerat i en forskningsbaserad grund för denna
verksamhet genom tillsättning av både en professur och ett biträdande lektorat i
medicinsk pedagogik. På så sätt har vi skapat unika möjligheter att integrera
forskning om lärande och utbildning med utveckling av våra
utbildningsprogram. Vi ska ha som målsättning att vara fortsatt ledande inom
IPL och ser det därför som självklart att ha IPL som ett strategiskt område för
Medfak inom ramen för medicinsk pedagogik.
Akademisk verksamhet kräver också ett internationellt perspektiv och
internationella kontakter på olika nivåer. Våra forskargrupper har många egna
internationella kontakter och strategiområdena har i sina direktiv en tydlig
internationaliseringsroll. Våra utbildningar behöver utveckla sin internationella
profil – vi har många studenter som reser utomlands under sina utbildningar,
men vi har svårt att leva upp till utbytesavtalen pga. för få kurser på engelska.
Prioriterade utbytessamarbeten under kommande period:
Moi University, Eldoret, Kenya. Mångårigt student- och lärarutbyte,
inkluderande visst forskningsutbyte. RÖ hart samarbetsavtal med
universitetssjukhuset för utbyte även på klinisk postgraduate-nivå., t ex inom
ortopedi/trauma och neonatologi.
University of Calgary, Alberta, Canada är ett universitet som i många stycken
liknar LiU: Ungt universitet med stark teknisk fakultet och stor läkarutbildning.
Memorandum of Understanding för samarbete på olika nivåer påskrivet 2017.
Intresse även för utbyte på forskarutbildningsnivå.
Norges Arktiska Universitet, Tromsö är ett ungt universitet med intressanta
utbildningsidéer. Samverkan initierad kring IPL, och forskarlinje parallellt med
läkarutbildningen.
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Tongji University, Shanghai, Kina har en lång och brokig historia, med en
relativt nyligen återstartad medicinsk fakultet. Fakultetsledningen besökte
Tongji i mars och deras ledning besöker oss i maj för konfirmation av tecknat
avtal kring studentutbyte. Det finns även intresse för forskarutbildningsutbyte.
Utöver dessa samarbeten bör vi också fördjupa och konkretisera vår interaktion
med de väldigt högt rankade universiteten i Singapore: Nanyang Technological
University och National University of Singapore. NTU har bra modell för
tvärvetenskaplig forskarskola och är föregångare för pedagogisk utveckling
inom team-based learning. NUS har framstående simuleringsverksamhet för
klinisk färdighetsträning samt en framgångsrik forskning och utbildning inom
omvårdnad, där forskningsutbyte redan är inlett.
För fortsatt utveckling av internationellt utbyte på grund- och avancerad nivå
måste vi öka vår kapacitet att ta emot internationella studenter genom att ge fler
kurser på engelska. Det nyligen startade Sommaruniversitet, med tre kurser
givna på Medfak är ett litet steg i rätt riktning. Vi måste också arbeta för att våra
stora program ger en termin eller del av termin på engelska. Ökat samarbete
behövs också med RÖ för att öka VFU på engelska inom projektet ”Global
Academy”.
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Forskning och utbildning på forskarnivå
Prioriterade åtgärder under den kommande treårsperioden:
 Fokus på forskarutbildning
 Fortsatt ökning av antal forskare med externa medel
 Utveckla starka forskningsmiljöer
 Utvärdera strategiområdena
 Vidareutveckla relevant infrastruktur av hög klass
 Aktivt främja god forskningssed
UKÄ har beslutat att utvärdera strukturerna för forskarutbildningen under den
innevarande treårsperioden och arbete pågår med den interna kvalitetssäkringen
inom LiU. Medfaks forskarutbildning kommer att utvärderas av UKÄ 2020.
Viktiga delar att ha fokus på inom forskarutbildningen är att säkerställa att både
basvetenskapliga och kliniska doktorander hamnar i en god forskarutbildningsmiljö, både ur kompetens- och forskningskulturshänseende.
Vi har de senaste åren också haft ett kraftigt förändrat antagningsmönster i
utbildningsbakgrund till vår forskarutbildning, med betydligt mindre antal och
andel av forskarstuderande med basvetenskaplig bakgrund. Detta kan på sikt ge
stora problem med återväxten för fakulteten. Orsaker behöver kartläggas och
beslut tas om eventuella åtgärder. Sannolikt behöver vi införa ett centralt stöd
för finansiering av doktorandanställningar. Samma nedgång ses som en trend
nationellt. Uppenbarligen behöver forskarutbildningen synliggöras på olika sätt
på Medfak, inom LiU och nationellt.
Forskarlinjen som löper parallellt med läkarutbildningen initierades 2017 och vi
behöver arbeta med fortsatt utveckling av detta program ihop med Sydöstra
sjukvårdsregionen. Vi kommer också gemensamt med sjukvården att utvidga
möjligheterna till forskning under AT-tjänstgöringen. Syftet med dessa projekt
är att få fler läkare att disputera tidigt och därmed få längre karriär som senior
forskare och bättre möjligheter att utvecklas till forskargruppsledare på internationell nivå. Ett viktigt nästa steg är också att ge möjligheter till att kombinera
studier med forskning även inom våra andra utbildningsprogram. Våra forskarutbildningskurser behöver utvecklas och kurssamverkan med andra lärosäten
behöver förtydligas för doktoranderna.
Vi behöver således på olika sätt arbeta för att skapar goda och likvärdiga villkor
för forskarutbildning, oavsett doktorandernas utbildningsbakgrund.
Vår fakultet har, i relation till takbeloppet (grundutbildningsanslaget), ett lågt
basanslag för forskning (fakultetsanslag) och låga ALF-medel för forskning
jämfört med övriga universitet med medicinsk fakultet. Detta gör att vi är väldigt
beroende av externa anslag och måste fortsätta vara framgångsrika i att attrahera
dessa. Fakultetens målsättning är att nå upp till en stabil andel av anslagen från
VR-MH på 6 % av utdelade anslag. Efter en relativt kraftig uppgång under några
år har vi stagnerat under ett par år. Vi behöver öka antalet forskare med
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excellenta externa medel vid vår fakultet. Vi räknar med att de rekryteringar vi
gör till basvetenskaplig respektive klinisk forskning inom Wallenberg Center of
Molecular Medicine ska kunna bidra till en positiv utveckling, men vi behöver
vidta åtgärder för att höja nivån generellt på nationell anslagstilldelning. Detta
poängteras också i den nyligen genomförda utvärderingen av ALF-forskning och
Universitetssjukvården. Det nya fördelningssystemet med större tydlighet i
behovet av kompetensutvecklingstid kan på sikt stärka vår forskningsprofil.
I regeringens forskningsproposition förstärktes medelstilldelningen i gränslandet
mellan forskning och innovation, via Vinnova och andra finansiärer, på ett
tydligt sätt. Detta förändrar forskningsfinansieringslandskapet och kräver att vi
måste argumentera för utlysningar som passar LiU och Medfak. Vi behöver
initiera arbete med en organisation för detta. EU-anslag blir också en allt
viktigare forskningsfinansiering. Fakultetens forskare behöver bli mer aktiva och
framgångsrika i erhålla medel från ERC, Horizon 2020 och kommande
ramprogram. För att stimulera till detta kommer fakultetsledningen och Grants
Office att vara mer proaktiva och ge mer information om pågående och
kommande EU-utlysningar.
Våra stora forskningssatsningar i samarbete med nationella finansiärer och RÖ,
Wallenberg Centre of Molecular Medicine (WCMM), Center for Social and
Affective Neuroscience (CSAN), samt Center for Medical Image Science and
Visualization (CMIV) är väletablerade noder i gränslandet mellan människa och
teknik som kommer att ges stöd för fortsatt utveckling. Dock finns ytterligare
potential i forskningssamarbetet mellan LiU:s olika fakulteter – vi behöver
därför bli ännu bättre på tvärvetenskaplig samverkan. Under 2018 gör VR
särskilda satsningar på tvärvetenskap och det är genom tvärvetenskap vi kan ta
berättigad plats i Life Science på nationell och internationell nivå. Detta kommer
fakulteten att behöva stimulera.
Med RE14 som grund fattade RÖ och LiU beslut om strategiska satsningar som
löper t o m 2019. Utvärdering kommer att göras VT 2019 och beslut tas sedan
under HT 2019. I den nyligen genomförda nationella ALF-utvärderingen
poängterades särskilt att den kliniska forskningen inom RÖ/LiU behöver
fokuseras tydligare på områden med befintliga styrkor och utvecklingspotential,
samt att vi behöver stimulera internationell samverkan ytterligare.
De flesta av de nuvarande strategiområdena är tvärvetenskapliga och detta är
något som bör stärkas i fortsatta satsningar. Nuvarande RÖ/LiU-gemensamma
områden är: Sjukvård och välfärd (6 mnkr/år) Systemneurobiologi (5 mnkr),
Mukosainfektion och inflammation (3 mnkr), LiU-Cancer (3 mnkr), Molekylär
medicin (3 mnkr) och Cirkulation och metabolism (1 mnkr). Utöver detta har enligt
förslag från RE14 Rättsmedicinalverket och LiU gemensamt initierat
strategiområdet Forensiska vetenskaper (2 mnkr/år). Förutom att bedriva
internationellt framstående forskning som kan leda till praktisk tillämpbarhet
inom vård och omsorg eller näringsverksamhet, ska strategiområdena ta visst
ansvar för återväxt och rekryteringar inom området. Något som också behöver
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arbetas med är att stärka kopplingen mellan strategiområdena (med andra ord
våra starka forskningsområden) och våra utbildningsprogram.
Stora delar av den medicinska forskningen blir allt mer beroende av
teknikutveckling och en allt dyrare utrustning. Under senare år har Science for
Life Laboratories (SciLifeLab) byggts upp som en nationell infrastrukturresurs
för biomedicinsk forskning, kompletterat med andra nationella
infrastrukturnätverk för nationellt nyttjande. Parallellt har särskilda satsningar
gjorts på infrastruktur för klinisk och hälsovetenskaplig forskning såsom
nationell samordning av kliniska studier, nationella biobanker och
kvalitetsregister. Nationell samordning och hantering av infrastruktur kräver
samtidigt att lärosätena för lång tid låser upp betydande belopp i
medfinansiering. Nationell infrastruktur behöver därför balanseras mot regionala
och lokala ”core facilities” för medeldyr utrustning på respektive universitet. Det
är därför väsentligt att infrastruktursatsningar görs genomtänkt utefter
verksamhetens behov och resurser och att det finns en plan för samordning
nationellt, regionalt och lokalt.
FSM fortsätter att satsa på att bemanna Core Facility med experttjänster, d.v.s.
disputerade forskare med specialkunnande och -intresse för sin respektive
apparatur/teknik, och som delfinansieras av fakulteten för att vara behjälplig för
forskargrupper och för att bygga upp ett nationellt (med särskilt fokus mot
SciLifeLab) och internationellt nätverk för att se till att vi håller hög standard på
vår teknikanvändning.
CBR är en högspecialiserad forskningsverksamhet som erhåller stöd för strategiska
lokaler. En större ombyggnad för att anpassa lokalerna efter verksamhetens behov
projekteras f.n. CBR tillhör organisatoriskt Medfak fr o m 2018-05-01.

Forum Östergötland (FÖ) är nu väletablerat som stödenhet för klinisk och
translationell forskning som arbetar nära med Biobanksfacilitet och Core
Facility. Inom FÖ har vi också byggt upp Kliniska forskningsenheten
Östergötland (KFÖ), med sängplatser och forsknings-ssk som stöd till klinisk
forskning. FÖ ingår också som del i Forum Sydost (se nedan Samverkan)
De senaste årens oredlighetsärenden på nationell och lokal nivå har aktualiserat
frågor kring värdegrund och god forskningssed. På nationell nivå gör man en
omstrukturering av Etikprövningsnämnderna, vilka alla kommer att ligga under
en central myndighet med noder på de tidigare orterna. En utredning kring
Etikprövningslagen har också genomförts och man har höjt straffskalorna och
förlängt preskriptionstiden. För att främja rättssäker och likvärdig bedömning av
oredlighetsfall inom forskning inrättas under året också en nationell
Oredlighetsnämnd dit universiteten ska anmäla fall av misstänkt forskningsfusk
och hänskjuta utredningar. Vi deltar i att utarbeta kurser i forskningsetik för
postdocs respektive seniora forskare i samverkan med de andra medicinska
fakulteterna. Vi kommer också att genomföra seminarier kring god
forskningssed på fakulteten.
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Samverkan och nyttiggörande
Prioriterade åtgärder under den kommande treårsperioden:
 Hela SÖ sjukvårdsregionen sammanhållen för utbildning och forskning
 Sjukvårdsregional strategi för universitetssjukvård
 Sjukvårdsregional strategi för life science
 Förbättrade karriärvägar för vårdyrkena
Samverkan är ur LiU-perspektiv ett strategiskt verktyg för att ge utbildningen en
koppling till blivande arbetsmarknad, stärka relevansen i forskningen och
underlätta nyttiggörandet av erhållen kunskap till samhället. Samverkan kan
också vara ett sätt att inbringa ytterligare resurser till universitetet. Medfaks
utbildningar och forskning är helt beroende av en nära samverkan med hälsooch sjukvården. Vi har sedan länge en långtgående samverkan med Region
Östergötland och har de senaste åren allt mer närmat oss övriga Sydöstra
sjukvårdsregion och kommunerna i Östergötland. Entreprenörskap och
samverkan med företag är däremot områden som behöver utvecklas inom
medicinska fakulteten.
Genom att den decentraliserade läkarutbildningen nu genomförs med stöd av tre
viktiga avtal från de senaste åren, Decentraliserad läkarutbildning (2014), nya
RALF-avtalet (2015) och Anknytningsavtal (2017) till RALF, har vi etablerat ett
mycket nära akademiskt samarbete mellan LiU och hela Sydöstra
sjukvårdsregionen, både vad gäller läkarutbildning och forskning. Senast 2021
ska Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län ha fördjupat sitt
samarbete med LiU på ett sådant sätt att de är likvärdiga parter med Region
Östergötland i RALF-avtalet. Detta innebär att LiU kan verka i ett väl
sammanhållet sjukvårdssystem, med 1 miljon innevånare, för medicinsk
utbildning och forskning.
Under våren 2018 tar Universitetssjukvårdsberedningen fram en för LiU och
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen gemensam strategi för
klinisk forskning och utbildning samt hälso- och sjukvårdsutveckling.
Parallellt pågår också arbete för att ta fram en strategi för Life Scienceutveckling i Östergötland och sjukvårdsregionen. Vi har inom Sydöstra
sjukvårddsregionen goda förutsättningar att bidra till progress inom medtechområdet, särskilt inom medicinsk visualisering, samt utveckling av modeller och
teknik för kliniskt beslutsfattande.
Som tidigare nämnts startar vi inom kort LiU:s första engelskspråkiga
kandidatutbildning: Experimental and Industrial Biomedicine. I denna jobbar
LiU i nära samarbete med biofarma- och biotech-industrin, vilket indirekt ger
ytterligare möjligheter till nyttiggörande samverkan med Life science-sektorn.
Tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen har vi också etablerat Forum
Sydost – sjukvårdsregionens nod för klinisk forskning i det nationella nätverket
för nationell samordning av kliniska studier. Forum Sydost stimulerar kontakter
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mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv, och utgör en plattform för
forskningsstöd för kliniska projekt. Forum Sydost har fått ett nationellt uppdrag
att utveckla spetskompetens inom forskningsstöd för utveckling av medtechområdet i klinisk forskning.
Våra stora satsningar i samarbete med nationella finansiärer och RÖ, Wallenberg
Centre of Molecular Medicine (WCMM), Center for Social and Affective
Neuroscience (CSAN), samt Center for Medical Image Science and
Visualization (CMIV) är väletablerade forskningsnoder i gränslandet mellan
människa och teknik och kommer att ges fortsatt stöd. Under treårsperioden
kommer våra RÖ/LiU-gemensamma strategiområden, Sjukvård och välfärd,
Systemneurobiologi, Mukosainfektion och inflammation, LiU-Cancer,
Molekylär medicin och Cirkulation och metabolism, att utvärderas och ett nytt
beslut kring strategiska forskningsområden kommer att tas under 2019.
Förändringarna av forsknings-ALF och införandet av universitetssjukvårdsenheter behöver följas upp utifrån resultaten av den nationella utvärderingen. För
Östergötlands del efterfrågade VR:s expertpaneler en tydligare fokusering av
den kliniska forskningen på styrkeområden samt ett ökat internationellt
perspektiv. Man skrev också att vi behöver tydligare organisationsstrukturer och
en ökad betoning på betydelsen av forskning i hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Dessa synpunkter ska tas in i vårens strategiarbete samt i kommande
utvecklingsarbete i våra gemensamma strukturer.
För att utveckla vårdforskning och förbättra karriärvägar för vårdyrkena
genomförs nu flera RÖ/LiU-gemensamma åtgärder:
o Karriärutvecklingsprogrammet ”Från student till docent” utvecklas f.n.,
bl a genom att man tillsatt en studierektor för programmet.
o Magnetmodellen införs inom RÖ för att ge tydligare karriärutveckling
genom arbete med engagerat ledarskap, professionell utveckling samt
innovation och förbättringar inom vården.
o Avtal mellan RÖ och LiU är framtaget för att ge möjlighet till förenade
anställningar för vårdyrkena utöver specialistkompetenta läkare.
Dessutom tillsätta i april en fortsatt utredning kring organisation av Medfaks
arbete, där omvårdnadsämnets villkor är en viktig utgångspunkt i detta arbete.
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Arbetsmiljö
Prioriterade åtgärder under den kommande treårsperioden:
 Universitetsmässiga arbetsvillkor
 Nya former av studentaktivt lärande
 Task force #metoo
 Fortsatt VFU-utveckling tillsammans med hälso- och sjukvården
 Ökade insatser kring värdegrundsfrågor
Arbetsmiljöfrågor är organisatoriskt främst institutionernas ansvar, men beslut i
FSM påverkar utan tvekan medarbetarnas vardag. Våra beslut behöver också ta i
beaktande och bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
De senaste åren varit arbetsamma för våra medarbetare. Våra externa bidrag för
forskning har ökat kraftigt och vi har byggt ut våra stora utbildningar, medan de
ekonomiska förutsättningarna gjort att vi behöver minska antalet anställda
genom naturlig avgång. Detta har medfört ökande prestationskrav på våra
medarbetare och många har känt sig slitna. För att få en hållbar utveckling är det
därför viktigt att vi arbetar för en universitetsmässig arbetsmiljö för våra lärare.
För att kunna genomföra detta med fortsatt god kvalitet på utbildningsuppdrag
och forskning, behöver vi göra en substantiell förändring av hur vi arbetar på
våra utbildningar. Den förändrade ekonomiska modell FSM infört från 2018, ger
större fokus på lärares kompetensutveckling. Samtidigt planeras pedagogisk
utveckling som ger ökad kvalitet, sparar lärartid och ger utrymme för
kompetensutveckling och forskning.
Även våra studenter har en tuff arbetsmiljö med höga studiekrav och med
ständigt nya arbetsmiljöer och handledare under sin VFU. Upprepade
undersökningar har visat att studenter på medicinska fakulteter upplever en
större psykologisk stress än studenterna vid övriga fakulteter, vilket gäller även
hos oss. Det förekommer trakasserier från lärare, handledare och studenter. Vi
behöver därför samarbeta – ledning, medarbetare och kårer – för att förbättra
arbetsmiljön för våra studenter.
Höstens #metoo-upprop har ytterligare aktualiserat frågan. Vi har därför,
tillsammans med Region Östergötland, tillsatt en task force med uppdrag att se
över vilka omedelbara åtgärder som kan göras och vad som behöver utredas
ytterligare för att förbättra kulturen på sikt, med fokus både på studenternas och
medarbetarnas situation.
De senaste årens oredlighetsärenden i stora forskningsprojekt har också lyft
värdegrundsfrågorna och ökade utbildningsinsatser krävs.
Fakulteten ska ha en kultur där trakasserier och diskriminering inte
accepteras och där god forskningssed är en självklarhet – detta måste bli
tydliggjort för alla!

