
Protokoll 
Bemanningsp!aneringsnämnden 
Medicinska fakulteten 
Sammanträdesdatum: 2020-05-26 • 

Sid 1 (3) 

UMEÅ UNIVERSITET 

Närvarande 
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Ärende 

Fastställande av föredragningslistan 

Val av justerare 

Genomgång av föregående protokoll 

Information 

Information från dekan 

Rekryteringsärenden 

Förslag till beslut: Anhållan om anställning 
av en universitetslektor och en professor i 
pediatrik förenad med anställning som 
specialistutbildad läkare 

Ordförande 
Ledamot, vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Dekan 
OrdfADN 
HR-specialist 
HR-specialist, sekreterare 
Prefekt 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot, (stud.repr.) 

Beslut/Åtgärd 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av 
punkten 37. 

Magnus Hultin utses att jämte ordförande justera 
protokollet. 

Protokollet skickas ut inför nästa sammanträde. 

bilaga p 32 

Utgår 

Utgår 

Prefekten vid Institutionen för klinisk vetenskap 
Anders Behndig adjungeras med yttranderätt. 

Ordförande föredrar ärendet. Frågor ställs till 
prefekt varefter han lämnar sammanträdet. 
Ärendet diskuteras. 

Nämnden avger följande yttrande: Nämnden 
noterar BPNs tidigare rekommendation till dekan 
om att institutionen inför beviljande av tidigare 
lektorat i pediatrik åtog sig ett bredare 
undervisningsuppdrag samt ett ökat åtagande av 
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Befordringsärenden 

Seniora anställningar 

Övriga beslutsärenden 

Fastställande av höstens sammanträden 

Övriga diskussionsärenden 

Extra ärende 

andra uppdrag åt läkarprogrammet/fakulteten. 
Enligt prefekten ingår därvidlag ansvar för 
undervisning i medicinsk etik samt 
kurssamordnaruppdrag för 
kompletteringsutbildning för läkare med examen 
från 3:e land (KUL) och representation i 
arbetsgrupp för dessas prov. 

Nämnden konstaterar vidare att med detta som 
grund vid en fortsatt 5,5 årig läkarutbildning vid 4 
studieorter är BPNs rekommendation att ämnets 
bemanning med 5 lärare i Umeå och 3 lärare 
utanför Umeå rätt dimensionerad. 

Nämnden rekommenderar 

• att med ovanstående ställningstagande 
tillstyrka anhållan om en anställning som 
professor och universitetslektor i 
pediatrik förenad med anställning som 
specialistutubildad läkare. 

Anställningen överlämnas med ovanstående 
yttrande till dekan. 

Bilaga p 35a-c 

Nämnden fastställer hösterminen 2020 
sammanträdesdatum enligt följande: 

Ti 8 sept 10-12 

Ti 13 okt 13-14,30 

Ti 3 nov 9-11,lokal dekanen 

Ti 1 dec 13-15 

Lokal Docenten 
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37 Förslag till beslut: Anhållan om anställning 
av en universitetslektor i allmänmedicin 
förenad med anställning som 
specialistutbildad läkare 

Ordförande föredrar ärendet. Institutionen har 
efter deadline inkommit med en anhållan om 
återbesättning av Eva Samuelssons professur i 
allmänmedicin i Österund.Inga handlingar har 
gått ut till nämnden. Nämnden diskuterar ärendet 
och finner att trots den sent inkomna skrivelsen 
utgör detta ett så närmast unikt avvikande ärende 
att nämnden kan gå direkt till beslut även då 
normal handläggning skulle resulterat i att 
ärendet bordlades till nästa sammanträde. 
Nämnden konstaterar att en lärare inom 
allmänmedicin i Österund är av största vikt och 
rekommenderar dekan att tillstyra anhållan så att 
en ersättare kan finnas på plats inför ordinarie 
innehavares pensionering. 

Anställningen överlämnas med ovanstående 
yttrande till dekan. 

Vid protokollet 

Hanna Nilsson 
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