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Förord
Denna utredning är genomförd efter uppdrag från dekanus (se bil 1). I mitt arbete har jag haft
hjälp av Birgitta Bernspång, Emma Samuelsson och Henna Harinen för att ta fram faktauppgifter.
Slutsatserna av utredningen är mina egna.

Bakgrund
Målet med uppdraget är att föreslå åtgärder i syfte att erhålla en ekonomi i balans år 2018 för
grundutbildningsanslaget inom medicinska fakulteten. I uppdraget ingår att komma med förslag
till vilka utbildningsprogram som ska bedrivas och deras volym.
Konsekvenserna av förändringarna ska beredas avseende inblandade institutioner och ekonomi.
Utredningen ska också överväga möjligheter att förändra utbildningar så att de blir mindre
kostsamma att bedriva, t ex samordning mellan program och färre intag. Det är också önskvärt
att utrymme frigörs så att volymen fristående kurser kan öka jämfört med dagens situation.

Allmänna utgångspunkter
-

-

-

-

Omfattningen av läkarprogrammet och tandläkarprogrammet är reglerat i beslut från
regering/riksdag.
Fakultetens totala anslag för grundutbildning förväntas växa obetydligt vilket gör att en
total utökning av grundutbildningen inte är trolig. Det har dessutom under flera år varit
så att indexuppräkningen av anslaget inte fullt ut täcker kostnadsökningarna (t ex
löneökningar).
Flera av fakultetens utbildningar involverar flera institutioner.
Undervisningen inom många program kan bedrivas av lärare från flera institutioner.
Programråden är institutionsövergripande men i vissa fall starkt bundna till en institution
(t ex sjuksköterskeprogrammet, tandläkarprogrammet) men i andra fall inte alls
institutionsanknutet (t ex läkarprogrammet)
För vissa lektorer och professorer budgeteras undervisningsmedel i ”tjänsten” från
fakulteten, dvs en del av lönemedlen bestäms på fakultetsnivå. I vissa tjänster ingår
dessutom resurser från forskningsanslaget i finansieringen av ”tjänsten”. (se bilaga 2)
I vilken grad ett program i huvudsak ”tillhör” en viss institution kan förklaras utifrån
• undervisningens innehåll (t ex tandteknikerprogrammet,
psykoterapiprogrammet)
• historiska skäl, programmet har överflyttats från annan huvudman in i
fakulteten (t ex sjuksköterskeprogrammet och flera andra vårdutbildningar).

Utredningens utgångspunkter
-

Program som inte kan bedrivas med god kvalitet med den intäkt som erhålls ska förändras
eller läggas ner
Program som är långsiktigt hållbara och attraktiva för studenterna ska prioriteras. Det
innebär
• möjligheterna att långsiktigt rekrytera studenter väger tungt (bra söktryck)
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•

-

-

tillgången på lärarkompetens är en viktig faktor (är det svårt att hitta lärare talar
det mot prioritering). Tillgången bör bedömas utifrån fakultetens hela lärarkår
och inte bara inom en institution/ämne och där man också tar hänsyn till
möjligheterna att använda kompetens inom andra fakulteter.
• tillgången på praktikplatser (VFU mm) är viktigt där så är tillämpligt
Programmets kostnader bestäms av dess innehåll (schemats utformning t ex omfattningen
av föreläsningar i förhållande till gruppövningar etc, graden av VFU, lokalkostnader, mm),
men programmet bör även innehålla kostnadsposter såsom fortbildning och pedagogisk
utveckling för lärare.
Schemat för program utformas och beslutas av programråden.
Lärarnas tjänstgöring inom olika program bestäms av prefekterna.
Lärare är inte anställda inom ett visst program utan utgör en total resurs inom fakulteten.
I program finns stordriftsfördelar vilket innebär att fasta kostnader är större per student för
program med få studenter/HST.

Utredningen
I princip sker det ingen ekonomisk budgetering eller uppföljning på programnivå, vilket gör det svårt
att erhålla en ekonomisk överblick över fakultetens program.
Det kan konstateras att det inte sker någon tydlig diskussion mellan programråd och berörda
prefekter om hur stor lärarresurs som nyttjas inom varje program. I de fall programmen i huvudsak
bedrivs inom en institution så kan en viss diskussion finnas men inget finns nedtecknat så att det går
att bedöma hur resurser/behov och kostnader har bedömts.
Den totala kostnaden för respektive program har inte kunnat kartläggas då institutionerna inte
bokför kostnader per program.
Vi har inte kunnat få fram uppgifter om i vilken grad lärarresursen totalt nyttjas inom institutionerna
(undervisar lärarna inom en institution mer eller mindre än vad som är budgeterat/rimligt?)

Prestationer
Uppfyllelse av budget inom utbildningar kan mätas via utfallet av helårsstudenter (HST) och
helårsprestationer (HPR). Jämförs HST mellan olika utbildningsnivåer framgår ur tabell 1 att
fakultetens helårsstudenter till mycket stor del finns på utbildning på grundnivå (tabellen avser
utfallet 2015)
Tabell 1 Fördelning av HST inom fakulteten för 2015

Nivå
Program på grundnivå
Program på avancerad nivå
Fristående kurser
Totalt

HST

Procent
3 082
357
166
3 606

85,5%
9,9%
4,6%
100,0%

När budgeterat antal HST jämförs med presterat antal HST så är prestationsgraden högst på
fristående kurser och lägst på program på avancerad nivå.
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Tabell 2 Budgeterat respektive utfall (slutavräkning) av HST för 2015

Nivå

Budgeterat Utfall HST Uppfyllelse
HST
av budget
Program på grundnivå
3 135
3 082
98,3%
Program på avancerad nivå*
399
357
89,6%
Fristående kurser
78
166
213,6%
Totalt
3 612
3 606
99,8%
*Varav specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammets budgeterade HST-nivå uppgick till 192, samt ett
utfall på 214 HST (111,5% uppfyllelse av budget).

Ur noten till tabell 2 är det uppenbart att förhållandet budget och utfall mellan övriga program på
avancerade nivå är lågt (fler budgeterade än utfall). När det gäller förhållandet mellan budgeterat
och presterat HST på program på avancerad nivå för övriga program (utom specialistsjuksköterske/barnmorskeprogrammen) så är förhållandena ungefär likartade 2011-2015, dvs utfallet visar på
färre helårsstudenter än budgeterat.
Tabell 3 Budgeterat respektive utfall av HST för avancerad nivå 2011-2016 (exklusive specialistsjuköterske/barnmorskeprogrammen)

År

Budget
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Utfall
198
171
196
226
204
241

Uppfyllelse
av budget
138
133
124
145
136
-

69,7%
77,8%
63,3%
64,2%
66,7%
-

Den kan samtidigt konstateras att antalet presterade HST i fristående kurser under perioden 20112015 kraftigt överstigit budget (se tabell 2 data visas inte för 2011-14).

Ekonomin
För tredje året i rad visade det ekonomiska resultatet för år 2015 ett underskott för
anslagsfinansierad grundutbildning. För fakulteten totalt uppgick minusresultatet till -16,3 mnkr och
sett till enbart institutionerna uppgick det i sin tur till -10,6 mnkr. Vid årsskiftet 2015-2016 fanns ett
samlat myndighetskapital på fakulteten, inom anslagsfinansierad grundutbildning, till totalt 26,5
mnkr.
För år 2016 har fakulteten gjort en s.k. överbudgetering av grundutbildningen med 10,4 mnkr, vilket
innebär att utöver tilldelade anslagsramar tillskjuts dessa medel från myndighetskapitalet.
Intäkter
Fakultetens anslagsmedel inom grundutbildningsverksamheten, (vh 10-11 i redovisningssystemet),
har mellan 2011 till 2015 ökat måttligt, totalt 7,1 procent.
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Tabell 4 Totalt tilldelade anslag för grundutbildning, budgeterade ramar och intäkter samt utfall, tkr
År

Tilldelade anslag från
UmU
372 374
379 885
390 420
396 897
398 631
416 610
426 810
431 768
437 967

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Prel 2018
Prel 2019

Budgeterade ramar,
fakultet
372 374
390 823
393 607
409 112
405 028
426 980
-

Budgeterade intäkter, Utfall intäkter,
institutioner enbart institutioner enbart
357 918
368 859
388 431
409 452
410 601
432 370
-

376 770
394 066
398 665
416 809
426 603
-

Differens utfall jmf
anslag från UmU
4 396
14 181
8 245
19 912
27 972
-

Att institutionernas intäkter överstiger anslagen från både UmU centralt och fakulteten, beror på att
institutionerna erhåller även övriga intäkter såsom exempelvis intäkter för avgiftsstudenter, UKÄmedel, intäkter avseende undervisnings- och handledaruppdrag men även vissa externa intäkter
(främst från VLL) etc.
Värt att notera är att institutionernas intäkter under de senaste fem åren alltid har överstigit de
budgeterade intäkterna.
Kostnader
Institutionernas kostnader 1 för grundutbildning, (verksamhetsområde 10-11 i ekonomisystemet), har
mellan åren 2011 till 2015 ökat med 13,9 procent.
Tabell 5 Institutionernas kostnader för grundutbildning 2011-2016 (budget och utfall), tkr

År

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Budgeterade
Utfall kostnader,
Differens utfall jmf
kostnader,
institutioner enbart budget
institutioner enbart
377 037
383 881
6 844
374 924
392 155
17 230
404 369
408 213
3 845
440 132
427 240
-12 892
434 652
437 257
2 605
446 014
-

På liknande vis som för intäkter har de faktiska kostnaderna nästan årligen kommit att överstiga de
budgeterade kostnaderna (ej år 2014).
Resultat
Resultatmässigt uppvisar institutionerna en nedåtgående trend gällande resultatet för
grundutbildningen (intäkter-kostnader). De senaste tre åren har resultatet årligen varit på ca -10
mnkr, se tabell nedan.

1

Utfall i tabell 5
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Tabell 6 Institutionernas resultat avseende grundutbildning 2011-2015, tkr

År

Utfall kostnader,
institutioner enbart
2011
2012
2013
2014
2015

383 881
392 155
408 213
427 240
437 257

Utfall intäkter, institutioner Resultat, institutioner
enbart
enbart
376 770
-7 111
394 066
1 911
398 665
-9 548
416 809
-10 431
426 603
-10 654

Som tidigare har nämnts uppgår fakultetens totala myndighetskapital inom grundutbildning till 26,5
mnkr. Däremot är det samlade myndighetskapitalet för institutionerna negativt, och uppgår idag till
-14,9 mnkr.
Tabell 7 Utveckling av myndighetskapital 2013-2015, tkr

Myndighetskapital
Fakultetsgemensamt
Institutioner
Fakultet, totalt

2013
45,6
6,1
51,7

2014
47,1
-4,3
42,8

2015
41,5
-14,9
26,5

Om fakulteten fortsätter att uppvisa ett negativt resultat inom anslagsfinansierad grundutbildning i
likhet med utfallet 2015 innebär detta att det sparade myndighetskapitalet är förbrukat inom loppet
av två år.
Prognos 2016
- Institutionerna har tillsammans ökat sina kostnader för grundutbildningen under första
kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015 med 14,1 miljoner.
- Institutionerna har tillsammans ökat sina intäkter för grundutbildningen under det första
kvartalet 2016, jämfört med första kvartalet 2015, med 2,9 mnkr.

Tabell 8 Resultat 2015 samt kostnader och intäkter kvartal 1 2015-2016, tkr
Institution

Resultat 2015

Kinisk vetenskap
Strålningsvetenskaper
Molekylärbiologi
Kirurgi & periop.
Samhällsmed
Farmakologi
Medicinsk biovet.
Kinisk mikro.
Omvårdnad
Medicinsk kemi
IMB
Folkhälsa
UCMM
Odontologi
Totalt

-

3 831
902
400
-2 313
3 267
452
147
-1 637
-6 295
-1 282
-753
-6 522
20
-870
-10 654

Kostnader kvartal Kostnader kvartal Kostnadsökning Intäkter kvartal 1 Intäkter kvartal 1
Intäktsökning
1 2015
1 2016
kvartal 1 2016 jmf
2015
2016
kvartal 1 2016 jmf
2015
2015
11 953
11 565
-388
10 649
10 763
114
2 118
2 427
309
1 964
1 541
-423
2 865
3 986
1 120
2 672
3 147
475
6 768
6 919
152
5 882
5 855
-27
12 017
14 365
2 347
16 505
14 716
-1 789
4 031
4 646
616
3 969
5 181
1 212
3 256
3 506
249
3 473
3 652
178
5 075
5 832
757
5 146
5 198
52
19 488
22 434
2 946
23 089
25 172
2 083
2 927
4 007
1 080
3 081
3 300
219
5 481
8 293
2 812
7 838
7 766
-72
9 813
11 106
1 293
8 125
8 931
806
20
9
-11
19
4
-15
8 745
9 585
840
9 221
9 269
48
94 558
108 680
14 122
101 634
104 495
2 861

Vid delårsbokslut 2016 uppvisar institutionerna ett negativt resultat på motsvarande -10,7
mnkr. Jämfört med delårsbokslutet föregående år är detta en försämring med -1,1 mnkr
(2015: -9,6 mnkr).
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Bedömningar och förslag
Uppdraget innehåller flera frågeställningar:
-

Ekonomi i balans inom grundutbildningen.
Se över utbud av program samt möjlighet till ett större utbud av fristående kurser.
Se över möjligheterna att bedriva undervisningen med lägre kostnad.

Ekonomi i balans
Fakultetens totala underskott för grundutbildningsverksamheten 2015 var ca 16,3 mkr.
Underskottet för 2016 ska enligt budget bli ca 24 mkr (institutionerna går med 13,6 mkr i
underskott och fakulteten tillför 10,4 mkr från sparade medel enligt budgeten). Med tanke på
att man förväntar sig att kostnadsökningarna på grund av löneökningar, ökningar av
driftskostnader mm torde besparingsbehovet över 2-3 år ligga i storleksordningen 35-40 mkr.
Fakultetens anslag för grundutbildning förväntas 2018 vara ca 432 mkr (tabell 4). Till detta
kommer en del ytterligare intäkter till institutionerna. En besparing i storleksordningen 35 mkr
motsvarar då en minskning av den totala kostnaden för grundutbildning med ca 8 %.
Ett totalt underskott inom verksamheten för grundutbildning innebär att institutionerna tillsammans
bedriver mer undervisning än vad det finns resurser för (alternativt bokförs kostnader på
grundutbildning som egentligen hör till annan verksamhet). Vissa institutioner är i balans, medan
andra visar olika stora underskott. Endast en institution visar ett överskott (>1mkr) varför en
omfördelning av undervisningsbördan mellan institutionerna inte är en framkomlig väg för att lösa
fakultetens underskott i grundutbildning.
Fakulteten nyttjar idag hela det tilldelade utrymmet inom grundutbildning (via takbeloppet).
Underskottet kan därför inte lösas av att fakulteten erbjuder mer utbildning, vilket tidigare har
varit möjligt. Däremot borde möjligheterna att få in mer intäkter genom uppdragsutbildning
undersökas men det torde handla om mindre belopp på 1-2 års sikt.
Besparingar via minskade indirekta kostnader torde i ganska ringa grad klara en besparing av
denna storleksordning. Idag är fakultetspåslaget ca 8 %, motsvarande ca 32 mkr. De indirekta
kostnaderna på universitetsnivå förfogar fakulteten inte över, men diskussioner bör ske med
rektor i försök för att verka för en sänkt kostnad.
För att kunna bedöma i vilken grad utbildningarna bedrivs i ekonomisk balans på en institution
behöver både fakulteten och institutionerna få kunskap om ett programs kostnader på
institutionsnivå vilket inte går idag. Denna brist bör avhjälpas genom att intäkter och kostnader för
olika program tydligt redovisas på programnivå under respektive institution. Det är i första hand
programråden som därefter kan bedöma om undervisningen på en viss institution är ”rationell”, det
vill säga kostnader och intäkter står i rimligt förhållande till varandra och till prestationen (god
kvalitet på undervisningen). Vid obalanser kan i så fall undervisningsuppdrag flyttas mellan olika
institutioner – t ex antal projektarbeten, gruppundervisningar etc där så bedöms möjligt. Enligt
delegationsordningen är det prefekten (eller den som prefekten delegerar det till) som är
arbetsledare för lärare. Dvs de ska planlägga lärarnas undervisning men det måste ske i samråd med
programråden. Prefekten har bl a ansvaret för att kraven på lärare är rimliga och följer
arbetsmiljölagen.
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Eftersom ett programs ekonomiska utfall inte kan erhållas är det således osäkert var de ekonomiska
obalanserna finns. Detta gör det omöjligt att föreslå förändringar inom vissa program. En övergång
till ett redovisningssystem där kostnader och intäkter för ett program bokförs på en institution tar tid
att införa och har rimligen inkörningsproblem. Det torde därför inte vara möjligt att införa ett
”skarpt” redovisningssystem förrän till 2018.
Vid en kärv ekonomi är det viktigt att göra klart vem som har det yttersta ansvaret för kostnaderna
och vem som har ledningsansvar eftersom det är den/de som ska fatta ”svåra” beslut. På medicinska
fakulteten råder en otydlighet mellan institutioner och programråd där vissa program tydligt styrs av
programråden (t ex läkarprogrammet) med andra program i praktiken ”styrs” av en ”institution” (t ex
sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet). Denna uppdelning mellan olika program
har i första hand historiska skäl.

Förslag för ekonomi i balans
1. Inför programbudgetering för varje program så att kostnaderna för respektive
program kan ställas i paritet till intäkterna, både på fakultets- och institutionsnivå.
2. Inför/utveckla en förenklad modell för att uppskatta kostnader/utgifter och
belastning på lärare för en kurs/program (förslag se bil 3)
3. Programråden bör inför fakultetsledningen redan inför 2017 på ett översiktligt sätt
kunna redovisa om kostnader och intäkter för ett program är i balans.
4. Program som inte kan bära sina kostnader behöver förändras alternativt läggas
ner. (Alternativet är att programmen subventioneras av andra program. Sådana
beslut bör inte kunna fattas på institutionsnivå eller inom programråd.)
5. Gör en långsiktig plan/viljeinriktning för hur samverkan och ekonomiskt
ledningsansvar ska fördelas mellan fakulteten centralt, programråd och prefekter
(institutioner) inom grundutbildningen. Däri ingår bland annat att bedöma
kostnader per undervisningstimme och omfattning av pedagogiskt
utvecklingsarbete/fortbildning.

Förändrat utbud
Några program 2 kommenteras lite utförligare nedan (en sammanställning över HST/HPR finns i bilaga
4)

2

Tandtekniker, tandhygienist programmen granskas i annan ordning samtidigt som storleken på läkare- och
tandläkarprogrammet styrs av regleringsbrevet. Sjuksköterskeprogram inklusive specialistprogrammen
diskuteras i andra sammanhang.
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•

Psykoterapeutprogrammet: Det kan konstateras att programmet på sikt måste anställa en
ny lärare (lektor/professor) om det ska anses klara kvalitetskraven. Idag finns en professor
som arbetar inom programmet. Således kan det konstateras att programmet är sårbart när
det gäller lärarförsörjning.

•

Biomedicinarprogrammet: Det kan konstateras att programmet drivs med mycket god
kvalitet, men har svårt att rekrytera tillräckligt med studerande. Antalet sökande till
hösttermin 2016 var 264 varav 11 förstahandssökande. Det finns också indikationer på att de
som gått programmet har svårt att få anställning som motsvarar deras utbildning 3.

•

Biomedicinska analytikerprogrammet: Programmet har sedan länge ett betydande
ekonomiskt underskott. Antalet sökande till hösttermin 2016 var 215 respektive 279 varav 20
respektive 52 förstahandssökande. Bedömningen är att efterfrågan på utbildade BMA under
överskådlig framtid (5år 4) kommer att vara hög, då det räknas till ett bristyrke med goda
framtidsutsikter.

•

Logopedprogrammet: Programmet har hög kvalitet, men är sårbart då den kräver speciella
lärare och också bedrivs på humanistiska fakulteten. Därifrån har det antytts att det kan
komma att bli svårt att finna en ny lärare med erforderlig kompetens när nuvarande
innehavare avgår. Arbetsinsatsen inom programmet motsvarar ungefär halvtid för
logopedprogrammet och det finns idag inga möjligheter att finna annan lärartjänstgöring för
en innehavarare. Arbetsmarknaden bedöms av SACO vara i balans om fem år.

•

Tränarprogrammet: Programmet är relativt nystartat. Någon aktuell ekonomisk balans har
inte kunnat erhållas.

•

Arbetsterapeutprogrammet: Programmet har beslutat att övergå från två intag till ett intag
per år, med start år 2017. Antalet sökande till hösttermin 2016 var 391 varav 43
förstahandssökande. Flera lärare uppnår inom närmaste åren (5 år) pensionsåldern.
Arbetsmarknaden närmaste fem åren bedöms av SACO som god.

•

Masterprogrammet i hälsoekonomi är inrättade 2015 i samråd med universitetsledningen

•

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa inrättades i samband med ett regeringsuppdrag från
en särskild utredare, framför allt för att stärka kompetensen inom företagshälsovård.
Programmet har flera inriktningar och bedrivs fakultetsöverskridande. Inriktningen mot
arbetsmiljöteknik har aldrig kunnat genomföras på grund av för få sökande.

Mitt förslag till förändrat kursutbud är i första hand baserat på andra överväganden än en ekonomi i
balans (se ovan). De vägledande principerna är
-

3

God kvalitet och hög efterfrågan från studenter under en längre period (en rimlig
tidshorisont bör kunna vara 5 år).

http://www.saco.se/studieval--karriär/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/

4

10

•
•
•

-

-

Kvaliteten bör bedömas utifrån interna kvalitetsutvärderingar.
Efterfrågan bör bedömas utifrån antalet förstahandssökanden.
Vid bedömning av långsiktigheten bör framtida arbetsmarknad för de som går
programmet vägas in.
En ekonomi i balans kan kräva att det sker en ökad samordning mellan olika program.
För att kunna ha möjligheter att rekrytera lärare med god undervisningskompetens och god
forskningskompetens bör utbildningar som kan bedrivas av många av fakultetens lärare
prioriteras.
Man bör överväga att i första hand bedriva utbildningar för yrkesverksamma som
uppdragsutbildningar.

God kvalitet och hög efterfrågan
Det finns idag inte några program som har sådana kända kvalitetsbrister att det ska föranleda
nedläggning eller är starkt vägande argument för att lägga ner/omforma programmet
Vid beskrivning av söktrycket har programmet graderats utifrån förhållandena inför ht 2016, dvs:
-

Mycket lågt: Antalet förstahandssökande < 75 % av antalet platser
Lågt: Antalet förstahandssökande 75-125 % av antalet platser.

Tabell 9 Gradering program

Gradering

Program

Mycket lågt

Biomedicinprogrammet
Magisterprogrammet
arbetsterapi

Mycket lågt
Mycket lågt
Mycket lågt
Mycket lågt
Lågt

•

•

Masterprogrammet
arbetsterapi
Magisterprogrammet
fysioterapi
Masterprogrammet
biomedicin
Magisterprogrammet
Idrottsmedicin

Platser
2016

Förstahandssökande Förstahandssökande
snitt 2013-2015
2016
24

22

11

15

10

4

15

7

3

15

30

11

20

19

13

25

20

20

Biomedicinprogrammet har lågt söktryck och har haft så under flera år.
Arbetsmarknaden för de som examineras är också besvärlig. Man bör starkt överväga
att förändra programmet alternativt lägga ned det, särskilt om en översiktlig budget
skulle visa att intäkter/kostnader inte är i balans vid prognosticerad omfattning av
utbildningen.
Det låga söktrycket till vissa magister/masterprogrammen behöver inte innebär
nedläggning om man samordnar delar av undervisningen inom
magister/masterprogram, se nedan.
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Samordning mellan utbildningar

En möjlighet att minska kostnaden per student är att utnyttja fördelar med större
grupper/program. Man kan på så sätt minska omfattningen av program i antalet HST/HPR
och fortfarande genomföra det. Det kan dels vara en möjlighet för program som har för få
sökande, dels vara en möjlighet ifall man vill minska det totala utbudet av utbildningar på
grundläggande nivå. Det kan ske genom att samordna utbildningar.
Exempelvis:
-

-

Undersöka möjligheterna att samordna biomedicinprogrammet med något annat program, t
ex BMA-programmet.
Undersöka möjligheterna att samordna fysioterapeutprogrammet och tränarprogrammet
alternativt gör tränarprogrammet som en påbyggnadsutbildning på andra
grundutbildningsprogram. Särskilt personer med kompetens både som fysioterapeut och
tränare torde ha en mycket god arbetsmarknad. På detta sätt skulle man kunna få utrymme
för fler fristående kurser alternativt annan prioriterad utbildning.
För magister/masterutbildningar torde det finnas mycket goda möjligheter att samordna
vissa moment (t ex i vissa metodavsnitt) vilket sannolikt både ökar kvaliteten och sänker
kostnaderna per studerande.

Lärarförsörjning
Det finns idag program där det behövs speciell lärarkompetens som ställer krav på rekryteringar som
kan vara svåra att fylla. Detta medför att utbildningar blir sårbara. Detta har identifieras inom
följande program:
-

Logopedprogrammet
Psykoterapeutprogrammet
Mastersprogrammet i hälsoekonomi

Vid nuvarande utformning av vissa andra program kan sådana svårigheter finnas, till exempel vissa
specialistsjuksköterskeprogram, men där bör det undersökas om detta inte går att lösa på annat sätt
(t e x förändring av kursmoment så fler lärare kan undervisa).
Om fakulteten ska klara att lärare från olika institutioner undervisar inom samma program är
det väsentligt att programråden inte sammansätts på sådant sätt att en institution dominerar.
Man kan befara att det i ett ekonomiskt kärvt läge blir så att man prioriterar den egna
institutionens lärare trots att det finns minst lika god eller bättre kompetens på andra håll i
fakulteten. Ur studenternas perspektiv torde det också vara en fördel att få undervisning av en
bredare krets av lärare.
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Fler fristående kurser
Fristående kurser synes i hög grad vara en regulator för att få upp fakultetens totala prestation av
HST till budgeterad nivå, medan presterat antal HST inom magister och masterprogram är betydligt
under budgeterad nivå, se tabell 3. En mer planerad användning av resurser skulle göra det möjligt
att ge planerade fristående kurser motsvarande ca 60 HST.
Ska det bli möjligt med fler fristående kurser krävs att man avvecklar delar av eller hela
grundutbildningsprogram.
En möjlighet som också kan övervägas är att låta kurser inom program utgöra ”fristående kurser”
som kan sökas fritt.
Uppdragsutbildning för yrkesverksamma
För yrkesverksamma personer kan en anpassning av undervisningen för att underlätta deras vanliga
yrkesverksamhet i flera fall kunna motivera arbetsgivaren till kostnaden.

Uppdragsutbildning torde i första hand övervägas för följande program:

•
•
•

Psykoterapeutprogrammet
Magisterprogrammen i arbetsliv och hälsa
Specialistsjuksköterskeprogrammen
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Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning
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Bilaga 2 Principer för budgetering av lärarlöner
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Bilaga3 – exempel på förenklad budget för att bedöma kostnaderna för ett
program på grund eller avancerad nivå
En beräkning har gjorts för hur många HST/HPR som krävs för att finansiera en lektor på heltid
under ett år utifrån en mall för uppdragsutbildning. Den indikerar att det i dagsläget krävs cirka
20 HST/HPR under ett läsår för att finansiera en lektor, baserat på vårdprislapp (netto). Utifrån
denna mall kan programrådet beräkna ungefär hur mycket undervisning programmet kan ge för
det erhållna anslaget under ett år, under förutsättning programrådet vet vad som är en rimlig
arbetsbörda för en lektor. Tidigare fanns en tumregel att en lektor på heltid undervisar 400
timmar per år, vilket motsvarar 10 timmar per vecka (höst och vårtermin är tillsammans 40
veckor). Därutöver tillkommer vissa administrativa insatser från lektorn för undervisningen
liksom rättning av skrivningar. I övrigt skulle all undervisning med elevkontakt rymmas inom den
ramen, t ex handledning av projektarbeten, seminarier och föreläsningar.

Exempel
Schemat innehåller under 1 termin (20 veckor)
75 föreläsningar á 1 timme
5 gruppövningar á 3 grupper om vardera 2 timmar

75 timmar
30 timmar

Totalt antal timmar per termin

105 timmar

En sådan undervisning varje termin motsvarar ca en lektor på halvtid (2*105h/400h= 0,525
årsarbetskrafter) och ca 10 HST/HPR under ett läsår

Ett projektarbete som löper över en termin med individuell handledning av 10 studenter
motsvarar 10*40 timmar=400 timmar, dvs insatsen motsvarar ett helt lektorat under ett helt år.

Detta ska bara ses som exempel, hur mycket arbetstid som ingår och om arbetstiden ska olika
för seminarier, föreläsningar, grupparbete, projektarbete är ju något som måste diskuteras inom
fakulteten.
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Bilaga 4 Utbud och genomförda program
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