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INSTITUTIONSOMBILDNING VID MEDICINSKA FAKULTETEN 
VIDAREUTVECKLAT FÖRSLAG EFTER DIALOGER MED VERKSAMHETEN  

 
VARFÖR INSTITUTIONSOMBILDNING? 
 

För att långsiktigt kunna ha en positiv utveckling med högsta kvalitet i utbildning och 

forskning för framtidens hälso- och sjukvård behöver vi kunna arbeta gemensamt och smidigt 

inom Medfak, såväl mellan institutionerna som gentemot hälso- och sjukvården.  

 

Medicinska fakulteten har aktuella utmaningar kring ekonomi för utbildningarna, med behov 

av besparingar samtidigt som pedagogiken behöver utvecklas för att bevara kvaliteten. 

Lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling behöver utökas för att vi ska utvecklas 

som forskande fakultet och vara attraktiva för nyrekrytering inom både utbildning och 

forskning. I nuvarande organisation har båda våra största utbildningar, läkar- och sjuk-

sköterskeprogrammen, strukturella problem med stora olikheter mellan institutionerna 

som ger merarbete och ekonomisk osäkerhet. En omorganisation ger ett tydligt incitament 

och goda förutsättningar för att skapa en likartad och funktionell process för fördelning av 

utbildningsuppdrag och ekonomi mellan institutionerna. Processerna för utbildningsekonomi 

för sjuksköterske- och läkarprogrammen behöver belysas och förändras i grunden. 

 

Medfaks utbildningar och forskning är helt beroende av en nära samverkan med hälso- och 

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. Sjukvårdsanställda utför idag lika mycket undervisning i läkarprogrammet som 

våra professorer och 80 % av våra forskarstuderande idag är sjukvårdsanställda. Införandet av 

universitetssjukvårds (USV)-enheter i sjukvården ger möjligheter för en större 

forskningsaktivitet och förbättrade utbildningsmöjligheter, men ställer också större krav på 

akademisk närvaro och ansvarstagande inom USV. Nationella utvärderingen av 

forsknings-ALF 2017 angav att vi behöver en tydligare organisation och en ökad betoning 

på forskning i hälso- och sjukvårdsuppdraget.  

För att vi på sikt ska överleva som läkarutbildning och medicinsk fakultet behöver vi därför 

skapa bästa möjliga förutsättningar för att bygga starka akademiska miljöer inom hälso- 

och sjukvård som håller i en hårdnande konkurrens kring USV och högspecialiserad vård. 

Därför är det nödvändigt med förbättrad samordning av organisation och ekonomi mellan 

Medfak och USV.  

 

För att fortsätta utveckla framgångsrika forsknings- och forskarutbildningsmiljöer 

behöver vi goda och likvärdiga förutsättningar för forskning och kompetensutveckling 

oberoende av institutionstillhörighet. Vi behöver också skapa en förenklad och likvärdig 

hantering av forskningsekonomin inom hela fakulteten. 

 

I samband med en förändring av institutionsstrukturen behövs också en tydlig samordning 

av administrationen mellan de två institutionerna och gentemot fakulteten, med såväl 

likartade rutiner och processer som samstämmig ekonomi- och personalhantering.  
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Vi behöver därför ta till vara den möjlighet vi nu har fått att bilda två Medfak-

institutioner, med bästa kvalitet i kärnverksamheten som ledord och där strukturerna 

jobbar med oss. Därmed kan vi ha en fortsatt positiv utveckling för Medfak, som utmärks av 

högsta kvalitet i vår utbildning genom innovativ pedagogik, internationellt framgångsrik 

forskning med tvärvetenskaplig ansats och utveckling av framtidens hälso- och sjukvård. 
 

 

UPPDRAGET TILL UTREDNINGEN 
 

Efter den tidigare genomförda utredningen ”Organisation av avdelningarna för Omvårdnad på 

institutionen för Medicin och Hälsa respektive institutionen för Samhälls- och 

välfärdsstudier” (Dnr LiU-2017-00472) beslutade Rektor (Dnr LiU-2018- 00743) att ge 

Medicinska fakulteten i uppdrag att lämna förslag till hur forskning och utbildning inom 

fakulteten bäst organiseras och indelas i institutioner. Utredarna Diana Berggren och Lars 

Rydberg fick därför våren 2018 i uppdrag av dekanus för Medfak att lämna förslag till hur 

forskning och utbildning inom den medicinska fakultetens ansvarsområde bäst organiseras 

utifrån perspektiven utbildningsprogram av högsta kvalitet, fortsatt utveckling av starka 

forsknings- och forskarutbildningsmiljöer samt stärkt samverkan med universitetssjukvården. 
 

 

UTREDNINGENS FÖRSLAG 
 

Utredningen föreslog en ny institutionsstruktur på Medicinska fakulteten baserat på följande 

principiella ställningstaganden: 

 

• Två institutioner inom medicinsk fakultet med verksamhet på flera orter 

• Samma förutsättningar för lärare som deltar i program som har verksamhet på flera 

orter 

• Bägge institutionerna har en blandning av kliniska, och prekliniska ämnen, och mer 

därtill  

• Vårdutbildningar finns i bägge institutionerna och läkarprogrammet är fördelat på 

bägge institutionerna 

• Balans mellan utbildningsuppdrag mellan de två institutionerna 

• Balans i antalet anställda lärare i de två institutionerna  

• Ökad samordning mot universitetssjukvården  

• Ökad samordning i administration mellan de två institutionerna, t ex likartade rutiner 

och processer   

De två föreslagna institutionerna, X och Y, är väsentligen lika stora men har olika profiler, där 

X har större inriktning mot samhälle och öppenvård och Y har ett större inslag av slutenvård 

och ämnen associerade med laborativ verksamhet. Se bilaga 1 för utredningsförslagets 

fördelning av verksamheter mellan institution X och Y. 
 
 

FORTSATT PROCESS BESLUTAD I FSM 2018-10-23 
 

Utredningen lämnades till Fakultetsledningen 2018-10-05 och behandlades, efter en 

remissomgång inom fakulteten, i FSM 2018-10-23. Dekanus fick då FSM:s uppdrag att 

genomföra en intern process för att ta fram ett modifierat förslag utifrån viktiga 

principiella synpunkter från verksamheten, samt genomföra en risk- och 
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konsekvensanalys av det nya förslaget. Detta för att FSM sedan skulle kunna lämna ett 

förankrat förslag till indelning av Medicinska fakultetens verksamhet i två institutioner till 

Rektor 2018-12-14. 
 
 

FÖRDELAR MED UTREDARNAS FÖRSLAG 
 

Som beskrivits ovan ser fakultetsledningen att det finns det stora fördelar med en samlad 

verksamhet inom den medicinska fakulteten, med två institutioner som har verksamhet inom 

medicin och vård. Likaså ger sammanförd klinisk laboratoriemedicin stora potentiella 

fördelar, och samordning med universitetssjukvården är av stort värde för utvecklingen av 

akademin i hälso- och sjukvården. En sammanhållen avdelning för Omvårdnad ger 

synergieffekter för fortsatt god utveckling av utbildning och forskning. Slutligen uttrycker 

utredarna en annan viktig fördel med omorganisationen, nämligen att den ger en unik 

möjlighet att skapa ökad samordning i administration mellan de två institutionerna.  
 
 

NACKDELAR MED UTREDARNAS FÖRSLAG 
 

Utredningen är delvis ytlig i sina beskrivningar av bakgrund och fördelar/nackdelar med 

nuvarande och den föreslagna organisationen. Utredarna trycker på att organisationen i första 

hand bör baseras på utbildningarnas och hälso- och sjukvårdens organisation, vilket kanske är 

en förklaring till att förslaget har tagit för lite hänsyn till organisationen kring 

framgångsrika translationella forskningsmiljöer.  

Frågan om lika villkor för lärare vid de två institutionerna är heller inte närmare belyst.  

Likaså behöver för- och nackdelar med omorganisationen belysas mer utförligt vad gäller 

situationen för Medfaks delar på Campus Norrköping. 
 
 

PROCESSEN UNDER NOVEMBER 2018 
 

I en förankrings- och modifieringsprocess har fakultetsledningen dels beaktat inkomna 

skriftliga synpunkter och dels bjudit in till och genomfört dialog med samtliga avdelningar – 

representerade av avdelnings- och enhetschefer, ämnesföreträdare och administratörer inom 

samtliga avdelningar, samt ledningarna för strategiområdena. Under dialogerna gavs en 

bakgrund till institutionsombildningen och därefter följde en öppen diskussion utifrån 

frågeställningen För att få bästa möjliga organisation med två institutioner inom Medfak: 

Vad är viktigast för utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvård – ur ert 

eget perspektiv respektiv ur ett helhetsperspektiv. 

Utöver detta har enkät om forskningsmiljöerna gått ut till samtliga ämnesföreträdare. Likaså 

har fakultetsledningen fortlöpande haft dialog med utredarna Diana Berggren och Lars 

Rydberg, samt informerat prefekterna och rektor om progressen i processen. 
 

 

Viktiga aspekter som diskuterades under dialogerna 
 

En eller två institutioner vid Medfak? 

Det har varit ett vanligt förslag från verksamheten att Medfaks verksamhet skulle organiseras 

inom en enda storinstitution. Det är dock tydligt från Rektor att detta alternativ inte är 

tänkbart. Det skulle skapa en väldigt stor institution, ge otydlig ansvarsfördelning mellan 

rektorsnivån, fakultet och institutionsledning, samt vara ett stort avsteg från hur både LiU och 

universiteten i Sverige i stort är organiserade. Därmed är en Medfak-organisation med två 

institutioner det enda alternativet som har diskuterats i processen under november månad. 
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Sammanhållna forskningsmiljöer för fortsatt hög kvalitet i translationell forskning 

Några av förändringsförslagen i utredningen medförde att välfungerande och framgångsrika 

translationella forskningsmiljöer delades upp på två institutioner. Detta skulle riskera att 

motverka den utveckling vi haft under senare år med att bygga samman basvetenskapliga 

miljöer med laboratorienära klinisk forskning.  
 

Tydligare uppdrag viktigare än att uppnå balans i utbildningsuppdraget  

Utredarnas förslag skulle skapa god balans mellan X och Y i utbildningsuppdraget, med 

relativt lika storlek av både läkarutbildning och övriga vårdutbildningar. Diskussionerna med 

verksamheterna har dock visat att man uppfattar det som viktigare med ett tydligt 

utbildningsuppdrag än med balans i uppdragen.  
 

Stärkt akademisk närvaro i sjukvården  

I diskussioner med ledningen för sjukvårdsorganisationerna har betydelsen av en bättre 

samordning av organisationerna tydligt lyfts fram. Vår komplicerade LiU/RÖ-organisation 

kritiserades i den nationella ALF-utvärderingen. En stark akademisk närvaro är nödvändig för 

utvecklingen av universitetssjukvården och en ny organisation måste underlätta detta. Det  

behövs dock många andra åtgärder för att komma vidare (se strategidokumentet för 

universitetssjukvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen). 
 

Campus Norrköping behöver särskild handlingsplan  

När Medfak-delarna av ISV organisatoriskt kommer att tillhöra en två-campus institution,   

kommer dessa delar att utgöra en relativt liten del av institutionens totala verksamhet. Därför 

behöver en handlingsplan tas fram för att minimera risken för att marginalisera de Campus 

Norrköping-baserade delarna av Medfak.  
 

Nödvändigt med ökad administrativ samordning  

Gemensamma ekonomiska och andra administrativa system är en förutsättning för att kunna 

få önskad effekt av en omorganisation - och det finns starkt stöd för detta bland medarbetarna. 

Särskilt viktigt är också att läkarprogrammets ekonomi hanteras på ett likartat sätt samt att de 

ekonomiska och organisatoriska olikheter som idag finns och som kan utgöra hinder för ett 

väl fungerande forskningssamarbete mellan institutioner inom den Medicinska fakulteten tas 

bort. 

 

Ej större omorganisation än nödvändigt för att uppnå önskade effekter 

Vår organisation behöver skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning och 

samverkan med hälso- och sjukvården. Vi behöver därför komma åt organisatoriska hinder 

mellan institutionerna, förbättra möjligheterna för pedagogisk utveckling och förenkla 

forskarutbildnings- och forskningsadministration samt skapa starka akademiska miljöer i 

sjukvården. Men en omorganisation ska ej vara större än den behöver vara för att uppnå 

önskade effekter och får ej riskera att splittra välfungerande forskningsmiljöer. 
 

 

Utifrån detta underlag har ett vidareutvecklat förslag på fördelning av Medicinska 

fakultetens verksamhet på två institutioner tagits fram, vilket presenteras nedan. 
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VIDAREUTVECKLAT FÖRSLAG TILL INSTITUTIONSSTRUKTUR 
 

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version av X och Y (Tabell 1, nästa sida) som 

tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande. Förslaget 

innebär ingen planerad neddragning av verksamhet och ingen flytt av medarbetare mellan 

campus. Däremot kan flytt inom Campus US komma ifråga för att bygga starkare akademiska 

miljöer. Omorganisation i sig löser inte automatiskt de problemställningar som ligger bakom 

beslutet om institutionsombildning, utan det kommer att krävas en fortsatt arbetsprocess för 

att åstadkomma önskade effekter. Organisationsförslaget beskrivs i kluster, som ger en 

anvisning på hur vi tänkt kring hur ämnena passar ihop. Avdelningsstrukturen bestäms sedan 

av respektive institutionsstyrelse. 
 

Institution X, som i förslaget delats upp i tre huvudkluster; Folkhälsa, Nära vård, samt 

Specialistmedicin; skulle få ca 300 medarbetare, varav 150 ordinarie lärare och 50 

adjungerade/biträdande lärare, inkluderande totalt 53 professorer. Som antyds av kluster-

benämningarna rymmer verksamheten mycket av framtidens hälso- och sjukvård med fokus 

på den nära vården ute i samhället samt folkhälsa och egenvård, men även utveckling av 

avancerad bilddiagnostik och terapiutveckling inom cirkulationsorganen. Utbildningsverk-

samheten innehåller bl a hela arbetsterapi-, fysioterapi-, sjuksköterske-, och specssk-

programmen, samt även en betydande del av läkarutbildningen. Institutionen kommer att 

arbeta tätt ihop med kommunal vård samt primärvård, närsjukvårdsorganisationerna inom 

SÖSR, Hjärt- och medicincentrum på US och kardiologenheterna i SÖSR samt CMIV.  
 

Institution Y har fem huvudkluster; Barns och kvinnors hälsa, Cancer, Kirurgiska vetenskaper 

och akutvård, Laboratoriemedicin, samt Neurovetenskap; och skulle få ca 420 medarbetare 

varav 90 ordinarie lärare och 70 adjungerade/biträdande lärare, inkluderande totalt 76 

professorer. Som antyds av klusterbenämningarna rymmer verksamheten en stor bredd inom 

klinisk och basvetenskaplig medicin, med möjlighet till att bilda flera starka translationella 

miljöer inom neuro-, cancer-, respektive inflammationsområdet. Utbildningsverksamheten 

innehåller bl a den största delen av läkarutbildningen, hela logopedutbildningen, samt den 

stora majoriteten av de laboratorieinriktade BMA-, och biomedicinutbildningarna. Institution 

Y kommer att jobba tätt ihop med diagnostik och behandling av åkommor inom neuro/psyke, 

rörelseorgan, barns och kvinnors hälsa, cancer, kirurgi och intensivvård inom hela SÖSR.  
 

Vad vinner vi med det vidareutvecklade förslaget? 

• Vi får två livskraftiga sammanhållna Medfak-institutioner som rymmer hela vår 

verksamhet – en stor fördel i planeringen av forskning och utbildning för framtidens 

hälso- och sjukvård 

• Ämnena Omvårdnad respektive Arbetsterapi får ökade möjligheter till synergieffekter 

med övriga miljöer för fortsatt god utveckling i utbildning och forskning 

• Bättre förutsättningar för tydligare uppdrag i läkarutbildningen för institutionerna   

• Fokuserad samling kring klinisk laboratoriemedicin – LiU och RÖ/SÖSR ihop – med 

sammanhållna forskningsmiljöer och bättre synkronisering med nationella satsningar 

• Bättre samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i övrigt – nödvändigt för 

att vara konkurrenskraftiga i utveckling av klinisk forskning och utbildning 

• Skapar förutsättningar och nödvändiggör att institutionerna: 

o Har fungerande system för utbildningsekonomin i de komplexa programmen 

o Skapar goda och likvärdiga villkor för kompetensutveckling och forskning 

o Synkroniserar administrativa och ekonomiska system och rutiner  
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Tabell 1: Vidareutvecklat förslag för institutionsorganisation inom Medfak 
Kluster anger ej avdelningsorganisation utan en gemensam inriktning av verksamheten inom 

olika delar av institutionerna. Röd text anger flytt från ISV till X, IMH till Y, eller IKE till X. 
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Kommentarer till nya institutionsorganisationen  
 

Institution X 
 

Kluster Folkhälsa 

Verksamheter som arbetar tätt ihop redan idag. Miljöerna förstärks av nyligen erhållna 

excellenta anslag och näringslära går in som en naturlig del i detta.  
 

Kluster Nära vård 

Kluster som av allt att döma (nationella utredningar) kommer att få oerhört stor betydelse för 

framtidens hälso- och sjukvård med utveckling mot mer diagnostik, behandling och vård i 

patients vardagsmiljö genom medtech-utveckling. Flera miljöer har excellenta medel och att 

samla dessa verksamheter ger möjligheter till riktade strategiska satsningar.  
 

Kluster Specialistmedicin 

Huvudsakligen inriktning mot cirkulation, metabolism och bildvetenskap. Stor välfungerande 

klinisk forskningsmiljö med både excellensmedel och viktiga fynd som lett till klinisk 

”impact”. Blir i princip oförändrad i nya organisationen. 

 

 

Institution Y 
 

Kluster Barns och kvinnors hälsa 

Stor kliniknära forskningsverksamhet inom både ob/gyn och pediatrik, samt translationella 

miljöer med excellens främst inom diabetes och inflammation. Inga förändringar inom nya 

organisationen.  

 

Kluster Inflammation och cancer 

Klustring av på ytan lite disparata ämnen som ändå har tydliga gemensamma intressen. Stor 

ökning av excellensmedel senaste åren ger möjlighet att bygga nya miljöer inom translationell 

cancerforskning. Viktigt att arbeta för att i möjligaste mån samla laboratorierna inom detta 

kluster samt cancerfarmakologi. 

 

Kluster Kirurgiska vetenskaper och akutvård 

Genom denna gruppering stärks akademiska basen för klinisk forskning inom vård av svårt 

sjuka och traumatologi, inkluderande rikssjukvårdsenheten för brännskador. Innehåller också 

starka translationella miljöer inom inflammation, sårläkning/vävnadsodling och ortopedi. 

 

Kluster Laboratoriemedicin 

Bildar en stark bas med många excellensforskare inom laboratoriebaserad forskning med 

förgreningar till hela fakulteten. Viktigt att föra samman laboratoriemedicin för akademisk 

utveckling, gemensamma infrastruktursatsningar med sjukvården och skapa bas för pågående 

nationella projekt inom ”omics medicine”.  

 

Kluster Neurovetenskap 

Neurovetenskap är kanske vårt starkaste vetenskapsområde. Genom klustringen understryks 

betydelsen av nära samverkan mellan basvetenskap och klinik, medan det i övrigt inte 

förändras i nya organisationen. 
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Läkarutbildningen 
 

Läkarutbildningen är den stora utbildning som blir kvar som delad mellan institutionerna i 

förslaget. Balansen i läkarutbildningsuppdraget mellan institutionerna påverkas inte i någon 

större omfattning mellan dagsläget (IKE > IMH) och det vidareutvecklade förslaget (Y > X), 

men med en planerad (men ännu ej beslutad av regeringen) 12:e termin kommer sannolikt 

andelen för X att öka med tanke på klustret Nära vård. Däremot gör den föreslagna 

ämnesfördelningen att man tydligare kan placera de olika temagrupperna till respektive 

institution och därmed ge tydligare uppdrag till institutionerna. Sex av terminerna blir 

huvudsakligen inriktade på Y-ämnen, medan X blir huvudansvarig för fyra terminer. 

 

Ett fortsatt arbete är dock nödvändigt för att klargöra hur ekonomi och uppdrag ska fördelas 

och resurssättas. Omorganisationen ger bättre förutsättningar för att lösa dessa problem och 

ger ett ”window of opportunity” för samarbete kring detta. 

 

 

Samordning med sjukvården 
 

Vi behöver bygga starka akademiska miljöer inom hälso- och sjukvården som håller i en 

hårdnande konkurrens kring USV och högspecialiserade vård. För att skapa förutsättningar 

för nära samarbete på alla nivåer behöver institutionsstrukturen vara bättre synkroniserad med 

hälso- och sjukvårdens organisationsstrukturer. Det vidareutvecklade förslaget ger en struktur 

som stämmer väl överens med sjukvårdens uppbyggnad idag och den troliga utvecklingen 

under kommande år. 

 

 

FORTSATT PROCESS 
 

Stormöte för dialog om detta förslag kommer att hållas i Berzeliussalen torsdag 6/12 17.00 

 

När fattas olika beslut? 

Det formella förslaget som Medicinska fakulteten lämnar till rektor för fortsatt hantering 

beslutas i FSM 11/12 och lämnas till rektor 14/12. 

Risk- och konsekvensanalys ur arbetsmiljöperspektiv pågår och handlingsplan kommer att tas 

fram och presenteras i samband med FSM:s beslut. 

Universitetsstyrelsen, som formellt slutgiltigt äger frågan om institutionsindelningen på LiU 

informeras 5/12 och har för avsikt att fatta slutgiltigt beslut i februari 2019. 

 

Vad ska X och Y heta? 
 

Namnfrågan avgörs i den kommande processen. Det kan finnas både för- och nackdelar med 

namnbyte. Ett namnbyte ger en tydligare nystart, men kan skapa mer administrativt arbete.   

Det är rektorsnivån som äger denna fråga och ett underlag håller på att tas fram för att göra en 

”cost-benefit”-analys.  

 

 

 


