Rapport från valberedningen medicinska fakulteten Umeå universitet
Valberedningen, som bestått av 8 lärarrepresentanter och en studeranderepresentant
utnämndes den 22 november 2016.
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Valberedningens arbetssätt har varit att i första hand intervjua nuvarande dekan, prodekan och
vicedekaner, samt representanter (oftast prefekter men även andra) från samtliga institutioner
för att bilda sig en uppfattning om såväl förväntningar som farhågor kring nästa
fakultetsnämnds sammansättning, arbetssätt och prioriterade områden. De intervjuade har
även fått möjlighet att lämna förslag på namn på personer de anser lämpliga för
fakultetsledning och fakultetsnämnd. Även kanslichefen och forskningschefen på VLL har
intervjuats. Samtidigt har ett webb-baserat nomineringsförfarande funnits till hands vilken
valberedningen kontinuerligt tagit del av. Sammanlagt har 60 namn inkommit i samband med
intervjuer och 44 nomineringar inkommit via webb-enkäten.
De kandidater som bedömts intressanta för fakultetsledning och/eller som fakultetsnämndsledamöter har kallats till intervju.
Totalt möttes valberedningen 25 gånger och genomförde mer än 60 intervjuer totalt (ca 30
med prefekter, enhetschefer och andra på institutionerna, 4 med nuvarande ledning och 26
med potentiella kandidater; ytterligare 5 potentiella kandidater kallades till intervju men
avböjde av olika skäl).
Nya fakultetsnämndens sammansättning
Baserat på vad som framkommit vid intervjuerna har valberedningen upprättat
”guidelines/kriterier” för kommande ledning och fakultetsnämnd:
1.

Fakultetsledningens ledamöter ska vara välmeriterade inom såväl forskning och
utbildning och vara förankrade i fakultetens institutioner och centrumbildningar. De
ska även ha kännedom om universitetets organisation och ställning
nationellt/internationellt.

2.

De fem ordinarie fakultetsnämndsledamöterna ska ha kompetens inom områden som
de ska bevaka särskilt utöver deras ordinarie fakultetsarbete. Dessa områden är a)
preklinisk forskning; b) klinisk forskning; c) preklinisk grundutbildning och
forskarutbildning; d) klinisk grundutbildning; e) medellånga vårdutbildningar. Då
lärarkollegiet informeras om dessa områden förväntas ansvarsfördelningen inom
fakultetsnämnden synliggöras bättre än tidigare och dialogen mellan nämnd och dess
avnämare förväntas därmed underlättas.

3.

Alla ledamöter har i uppdrag att se till hela fakultetens bästa. De sitter inte som
representanter för sina respektive institutioner.

4.

För att underlätta förankring i kollegiet bör nämndens ledamöter inklusive dekan och
prodekan om möjligt komma från olika institutioner.

5.

Några ”exklusionskriterier” har också formulerats:
- kandidater vars nuvarande uppdrag för fakulteten eller nationella uppdrag av
betydelse (t. ex. kunskapsprovet för certifiering av läkare, uppdrag i nationella
forskningsorgan etc) bedömdes vara så viktigt att vi inte vill äventyra detta uppdrag
genom att erbjuda plats i fakultetsnämnden.
- kandidater vars forskning är i en fas där den riskerar att utarmas av den tidsåtgång
som ett uppdrag i fakultetsnämnden innebär. Stark forskning behövs framöver!
- kandidater som vi bedömer skulle vara i fakultetens intresse om vi ”sparar” för
framtida nämnder när de inför nästa period endera har mer erfarenhet från arbete i
undernämnder eller som prefekter, eller när de uppnått sina forskningsändamål och
därmed är beredda att satsa helhjärtat på fakultetsarbete. Vi rekommenderar starkt
att resurser satsas på kompetensutveckling inom fakultetsarbete för de framtida
fakultetsledamöter som identifierats.

Förslag till ny fakultetsledning.
Valberedningens arbete har slutligen kommit fram till ett förslag till ny fakultetsledning och
fakultetsnämnd.
Som ledning för medicinska fakulteten föreslås härmed:
- Patrik Danielson som dekan (ordförande fakultetsnämnden) och
- Marie Bixo som prodekan (vice ordförande fakultetsnämnden)
Till ledamöter i fakultetsnämnden föreslås:
- Erik Johansson som ordinarie (kompetensområde preklinisk forskning)
- Malin Sund som ordinarie (kompetensområde klinisk forskning)
- Ulrich von Pawel-Rammingen som ordinarie (kompetensområde preklinisk
grundutbildning och forskarutbildning)
- Pernilla Lundberg som ordinarie (kompetensområde klinisk grundutbildning)
- Åsa Hörnsten som ordinarie (kompetensområde medel-långa vårdutbildningar)
- Annika Nordin Johansson som representant för VLL
- Anders Eklund som gruppsuppleant
- Erik Rosendahl som 1:e vilande suppleant
- Christina West som 2:e vilande suppleant
Nya nämndens organisation
Under arbetet har valberedningen identifierat såväl individer som är nyckelfigurer inom
fakultetsnämndens organisation, som organisationsdelar som skulle vara av betydelse för
fakultetens fortsatta arbete. Det ligger utanför valberedningens mandat att framföra dessa
förslag, men vi står givetvis till förfogande när nästa fakultetsnämnd har konstituerats.
Umeå den 10 april 2017

Valberedningen genom Maria Fällman

