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Inriktningsdokument för internationalisering vid Medicinska fakulteten 

 

Förord 

Medicinska fakulteten eftersträvar högsta kvalitet i kärnuppdragen utbildning, forskning 

och samverkan sedan grundandet för mer än 50 år sedan. Internationalisering har genom 

årtiondena bidragit till framgång inom både utbildning och forskning. Fakulteten är nu en 

av de främsta i Sverige inom hälsa och medicin och karakteriseras av att vara inkluderande; 

är ett nav för talanger ifrån Sverige och resten av världen; och har oumbärliga globala 

samarbeten inom många av verksamheterna. 

 

Synkronisering av Agenda 2030 och internationalisering 

Högskolelagens §5 (SFS 1992:1433) fastställer att all högre utbildning skall främja 

internationalisering och hållbar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig). 

Fakultetens internationaliseringsarbete är integrerat med arbetet kring Agenda 2030 och 

dess hållbarhetsmål.1 Vi fortsätter vår strävan mot ökad kunskap genom undervisning, 

samt forskning och spridning av dess resultat, i syfte att möta samhällets behov och därmed 

bidra till en hållbar utveckling.  

 

Fortsättning på tidigare åtaganden  

Det här dokumentet beskriver fakultetens pågående insatser, vilket innebär en fortsättning 

på arbetet utifrån Internationaliseringsstrategin (FS 1.1-906-16). De aktuella långsiktiga 

målen beskrivs i fakultetens verksamhetsplan 2020–20222 som är inspirerad av ”Vision 

för Umeå universitet” (FS 1.1-96-19)3. Visionen tecknar ett högproduktivt, innovativt och 

globalt respekterat universitet som går i spetsen för utveckling till nytta för regionen, 

Sverige och världen. Fakultetens ansats med integrerad internationalisering4 av alla 

kärnuppdrag kommer att bidra till förverkligandet av denna vision.  

 

Riktade åtgärder inom forskning 

Globala utmaningar karakteriserar 2000-talet och dessa kräver globala samarbeten för att 

kunna lösas. Fakulteten är i många avseenden global med forskare som representanter 

många länder och med samarbeten som är långvariga och väl befästa med aktörer över hela 

världen. Fakulteten har därför goda förutsättningar att bygga vidare för att möta dessa 

utmaningar.  

 

Fakultetens fastställda långsiktiga mål är att nå excellens i forskning såväl nationellt som 

internationellt. Utifrån detta mål har fakulteten identifierat följande aktiviteter:  

- Bistå forskare, post-doktorer och doktoranderna med ekonomiskt stöd för att öka 

den internationella mobiliteten.  

 
1 De sjutton mål som antagits av FN: https://sdgs.un.org/goals 
2 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 2020–2022: https://www.aurora.umu.se/vp 
3 Vision för Umeå universitet (antagen april 2019): https://www.umu.se/vision 
4 Definierat av John Hudzik (Comprehensive Internationalization, 2011), därefter reviderat av Hans de Wit, et al. Directorate-General for internal policies, 
EU (Internationalisation of higher education, 2015). 

https://www.aurora.umu.se/vp
https://www.umu.se/vision
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- Öka fakultetens attraktionskraft, nationellt och internationellt, genom tillgång till 

modern forskningsinfrastruktur.  

 

Utifrån det långsiktiga målet att öka forskarnas och personalens spetskompetens avser 

fakulteten att: 

- Identifiera och genomföra insatser för att öka samtliga doktoranders och 

postdoktorers förståelse av de globala och internationella perspektiven. 

- Stödja repatriering vid återkomsten efter en internationell postdoktorsvistelse. 

- Utöka möjligheterna till sabbaticals med finansieringsstöd. 

 

Riktade åtgärder inom utbildning 

Merparten av fakultetens 3 500 studenter kommer i framtiden att arbeta inom hälso- och 

sjukvården i Sverige och Europa, men vissa i andra delar av världen. De kommer 

oundvikligen att möta en global mångfald av patienter och ett brett panorama av 

sjukdomar, oavsett var de är verksamma. Det är därför nödvändigt att förbereda 

studenterna för detta.  

 

Fakultetens långsiktiga mål är att utbildningsprogrammen ska vara konkurrenskraftiga på 

nationell och internationell nivå. För att uppfylla detta mål kommer fakulteten att: 

- Intensifiera insatserna för att öka den undervisande personalens konkurrenskraft, 

bland annat genom att höja kompetensen i att undervisa på engelska. 

- Tillhandahålla finansiellt stöd för utveckling av kurser som ges på engelska. 

- Tillhandahålla finansiellt stöd för fler utbytesavtal för personal och studenter.  

 

För att uppnå det långsiktiga målet att integrera såväl internationella och interkulturella 

perspektiv som jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv i utbildnings- och kursplaner 

kommer fakulteten att: 

- Söka efter och öka antalet fakultetsövergripande utbytesavtal för personal och 

studenter. 

- Öka utbudet av kurser på engelska.  

- Lyfta fram utbildnings- och kursplaner med globala och interkulturella perspektiv.  

- Betona hållbarhetsaspekterna i alla utbildnings- och kursplaner samt potentiell 

betydelse i framtida yrkesverksamhet.  

 

Genomförande och uppföljning 

Detta dokument är förankrat i den gällande verksamhetsplanen och kommer att revideras 

vid behov. Samtliga åtgärder ligger i linje med fakultetens långsiktiga mål och finansieras i 

allt väsentligt av fakulteten. Genomförandet delegeras till fakultetens berörda nämnder och 

kommittéer. Fakulteten åtar sig även ansvaret att se över de förutsättningar som krävs för 

att åtgärderna skall kunna genomföras.  

 


