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Inledning 

Dekanens reflexion 
Bästa medarbetare, så har det arbete ni utfört under det förra året koncentrerats till text, siffror och tabeller i 

2015 års verksamhetsberättelse. Jag tackar för allas insatser. Aktiviteten inom vår fakultet har varit hög inom 

många områden och mycket mer har skett och gjorts än vad som ryms i en verksamhetsberättelse.   

 

Ett imponerande arbete utfördes under 2015 för att genom analys och systematiska åtgärder förbättra 

utbildningen inom de program som hösten 2014 fick omdömet bristande kvalitet i 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. Under vintern 2015/2016 har UKÄ beslutat om ”Hög 

kvalitet” för samtliga program utom Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldre. Besked om det 

kvarvarande programmet väntas under våren 2016. 

 

Genomströmningen av studenter är god vid Medicinska fakulteten, inom våra program så hög som 97 %.  Ett 

mål skulle kunna vara att alla våra program och kurser ska rankas som bäst i landet. Ett nytt avtal för 

Läkarprogrammet på fyra studieorter har slutits med anknutna landsting, ett avtal där nu förutom 

regionlandstingen även Västerbottens läns landsting är part vilket ytterligare stärkt att vi har ett 

Läkarprogram på fyra orter (LP4U). 

 

Uppstartandet av WCMM (Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet) och 

rekryteringen av prekliniska och kliniska forskare kommer att bidra stort till fakultetens 

forskningsverksamhet under lång tid framöver. I denna mångåriga satsning står Knut och Alice Wallenbergs 

stiftelse för 175 MSEK av finansieringen, med en medfinansiering på 80 MSEK vardera från Västerbottens 

läns landsting och Umeå universitet. Till detta kommer även generösa satsningar på ett post doc-program 

från Cancerforskningsfonden Norrland och Kempestiftelserna. Av Umeå universitets medfinansiering är 40 

MSEK fördelade till Medicinska fakulteten.  

 

Under 2015 utnämndes Peter Andersen som en av enbart fyra Wallenberg Clinical Scholars för sin forskning 

om ALS, och Andrea Puhar och Nasim Sabouri till KAW Fellows, vilket innebar att Medicinska fakulteten vid 

Umeå universitet tilldelades drygt 30 % av utnämningarna till KAW Fellows inom medicin. 

Inom Medicinska fakulteten bedrivs forskning inom många fält. Som exempel kan nämnas att Birgitta 

Evengård, professor i infektionssjukdomar, som PI för en internationellt sammansatt forskningsgrupp med 

fokus på hur klimatförändringen påverkar infektionssjukdomars epidemiologi och samhällen i norr, fick 28 

MSEK från forskningsfinansiären Nordforsk. Bland andra stora forskningsanslag kan nämnas att både 

Stefan Björklund och Helena Edlund i stor konkurrens erhöll stora forskningsanslag (totalt 57 MSEK) från 

KAW. 

 

Trots att många forskningsprojekt erhållit stora bidrag är den totala summan av externa bidrag för forskning 

något lägre för 2015 än för 2014, och speciellt noteras att fakultetens andel av de totalt utdelade bidragen 

från VR-MH har sjunkit från 6,29 % till 5,52 %. Även om vår andel i antalet beviljade anslag från VR-MH 

minskade var mängden tilldelade medel något ökad. Skulle fler hos oss kunna söka medel från olika fonder, 

och kan projekt och ansökningar ytterligare förbättras? Inom våra institutioner har under 2015 åtgärder 

vidtagits för att generellt förbättra arbetet med att ansöka om externa bidrag genom att implementera att alla 

forskare/lärare ska delta med forskningsansökningar och genom kollegiala granskningar av ansökningar.    

Forskningskontrakten med rektor, denna mycket omfattande genomlysning av strategisk uppbyggnad av 

forskningsstruktur som hela fakulteten engagerats i under flera år granskades under 2015 av externa 

utvärderare vilket resulterade i att medicinska fakulteten befäste sin del inom den pott av forskningsanslagen 

från universitet som fördelas bland annat från kontraktsutvärderingen, för 2016, och för de närmast 

kommande åren. Här tackar jag speciellt Maria Fällman som i egenskap av prodekan, med ansvar för 

forskning, i den tidigare fakultetsledningen ansvarade för en stor del av arbetet med forskningskontrakten 

och som medverkade i utvärderingsprocessen under 2015. 

 

Antalet som antagits till utbildning på forskarnivå har kraftigt sjunkit inom Umeå universitet de senaste 

åren. Inom Medicinska fakulteten är antagningen av doktorander fortsatt hög, men en minskning ses inom 

de prekliniska ämnena där en trolig orsak är en generellt högre kostnad för att anställa doktorander. Under 
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2015 fanns 489 doktorander vid den medicinska fakulteten, vilket motsvarar 44 % av universitetets totala 

antal doktorander. Ett ständigt arbete pågår för att förbättra vår forskarutbildning och även här är målet att 

vi ska kunna erbjuda en utbildning som nationellt/internationellt rankas mycket högt.  

 

Det nya nationella ALF-avtalet ledde under 2015 till att ett nytt regionalt ALF-avtal skrevs med Västerbottens 

läns landsting. Efter att avtal om Läkarprogrammet på fyra studieorter ingåtts ska hängavtal tecknas med 

Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. De nya ALF-

avtalen innebär en utökad samverkan mellan universitet och landstingen på alla ledningsnivåer. Det nya 

nationella ALF-avtalet innebär också att det kommer att bli en ny fördelningsmodell, med större inslag av 

bibliometri, som grund för fördelning av ALF-forskningsmedel. Detta måste vi, som det moderna uttrycket 

är, förhålla oss till. 

 

I oktober 2015 tog Akademiska hus beslut angående om- och tillbyggnad biologihuset. Umeå universitet 

bygger om den äldsta byggnaden på campus till en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö där olika 

vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten samlas till ett Medicinskt biologiskt centrum (MBC). 

Under vårterminen 2016 räknar man med att ”sätta spaden i jorden” och under senare delen av 2017 

beräknas första etappen i om- och tillbyggnationen vara klar. 

 

Medicinska fakultetens kansli fick en ny kanslichef Susanne Fahlgren, och Marianne Hultmark gick i pension 

efter en mångårig tjänst. Marianne efterträdde Svante Lampa, som var kansliets förste kanslichef. 

 

Fakultetens internationella kommitté har tagit fram en internationell strategi för fakultetens utbildningar 

som fastslagits av fakultetsnämnden. Strategin finns att läsa på 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/namnder-rad-

kommittteer/internationella-kommitten/internationaliseringstrategi-for-utbildning-inom-medicinska-

fakulteten-2015-2017.pdf  

 

Medicinska fakultetens informationskommitté arrangerade 22 februari 2015 ”Forskningens dag, 2015 med 

temat " Kvinna eller man – betydelse för hälsan".  Arrangemangen har genom åren varit utmärkta och tagit 

upp intressanta teman, men tyvärr har publiktillströmningen minskat varför ingen sådan dag planeras för 

2016. Informationskommittén har istället under 2016 startat en populärvetenskaplig seminarieserie ”Fika 

efter en forskare” under några lördagar på Vävens Café Fika. 

 

Medicinska fakultetens etikkommitté har under 2015 anordnat seminarium om ”Människor som inte kan 

föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma” och ”Ethical considerations in international collaborative 

research”.     

 

Under 2015 fyllde Umeå universitet 50 år vilket uppmärksammades och firades under hela året, men allra 

mest i samband med Universitetets årshögtid den 17 oktober. Där hedrades Emmanuelle Charpentier med 

Umeå universitets EC Jubileumspris 2015 – The MIMS Excellence by Choice Programme. En gemensam 

donation från Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse står bakom priset. Medlen 

kommer att användas till en fond för internationella utlysningar av postdoc resurser med placering vid Umeå 

universitet. Vid årshögtiden tilldelades vidare Bernt Eric Uhlin universitetets förtjänstmedalj. 

Detta var mina tankar om några av 2015 års händelser. 

 

När detta skrivs är vi redan en bit in i år 2016. Vad det nya årets glädjeämnen och utmaningar blir vet vi 

ännu inte, men helt klart kommer det att vara stort fokus på frågor som rör vår värdegrund, och frågor om 

hur universiteten ska delta i att de människor som kommit med flyktingströmmarna blir en del av vårt 

samhälle.    

 

 

 

Diana Berggren 

Dekan 

 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/namnder-rad-kommittteer/internationella-kommitten/internationaliseringstrategi-for-utbildning-inom-medicinska-fakulteten-2015-2017.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/namnder-rad-kommittteer/internationella-kommitten/internationaliseringstrategi-for-utbildning-inom-medicinska-fakulteten-2015-2017.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/namnder-rad-kommittteer/internationella-kommitten/internationaliseringstrategi-for-utbildning-inom-medicinska-fakulteten-2015-2017.pdf
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Innehåll och läsanvisning 

Verksamhetsberättelsen och Uppföljning av delmål (bilaga 1) bygger på institutioner/programråds och 
fakultetens egna analyser. Uppföljning av den strategiska kompetensförsörjningsplanen har integrerats i 
avsnitt 2, Personal och kompetensförsörjning. 

Allmänt om fakulteten 
Medicinska fakulteten består av 13 institutioner, fyra centrumbildningar och tre arbetsenheter.  

 

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård-och hälsoområdet och har en omfattande forskning inom ett 

80-tal ämnesinriktningar.  Många av fakultetens institutioner är lokaliserade till sjukhusområdet och 

samverkan med landsting och kommuner är en naturlig del i fakultetens arbete. 

 

 

 

Tabell 1: Nyckeltal 2010-2015 

Nyckeltal (kalenderårssiffror) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Antal institutioner: 13 13 13 13 13 13 

Antal centrumbildningar: 4 4 4 3 3 3 

Antal utbildningsprogram på grundnivå och 
avancerad nivå: 

36 30 28 28 28 28 

Antal registrerade studenter på grund- och 
avancerad nivå: 

5 725 5 818 6 029 5 855 6 007 5 791 

- Varav andel kvinnor:  71% 72% 72% 72% 71% 71% 

Antal helårsstudenter (HSTK): 3 678 3 634 3 608 3 511 3 554 3 419 

Antal helårsprestationer (HPRK): 3 543 3 396 3 421 3 334 3 289 3 306 

 - Varav fristående kurser 194 207 270 290 375 349 

Prestationsgrad: 96% 93% 95% 95% 93% 97% 

Antal aktiva doktorander: 489 544 523 524 519 522 

- Varav andel kvinnor: 48% 54% 56% 56% 56% 57% 

Antal anställda: 1 224 1 156 1 237 1 172 1 215 1 198 

- Varav andel kvinnor: 57% 59% 59% 59% 60% 60% 

Andel lärare/forskare (enl. nu gällande 
anställningsordning) av totala antalet 
anställda: 

48% 47% 43% 44% 42% 45% 

Andel teknisk/administrativ personal av 
totalt antalet anställda: 

35% 35% 35% 34% 27% 24% 

Andel disputerade lärare/forskare (enl. nu 
gällande anställningsordning) av totala 
antalet lärare/forskare: 

86% 85% 84% 84% 82% 80% 

Ekonomisk omsättning (mnkr): 1 594 1 584 1 538 1 498 1 425 1 348 

- Varav intäkter av anslag (inkl. ALF och 
TUA, mnkr): 

1 047 1 021 1 002 954 955 932 

- Varav intäkter av externa bidrag och 
uppdrag (mnkr): 

419 439 418 408 373 329 

- Varav övriga intäkter (främst intern 
försäljning, mnkr): 

129 123 117 136 97 87 

Oförbrukade projektmedel (mnkr)*: 364 324 324 322 355 377 

Myndighetskapital (mnkr): 191 215 190 188 153 129 

* Not: Inklusive upplupna bidragsintäkter       

Källa: Diva, Raindance, Primula, Fokus. 

  

Ekonomi  

Det samlade ekonomiska resultatet för samtliga verksamheter år 2014 visade ett underskott på -23,6 mnkr 

(utfall år 2014: +25,9 mnkr), vilket är fördelat med -23,5 mnkr på externfinansierad verksamhet och -0,2 

mnkr på anslagsfinansierad verksamhet. Av dessa -0,2 mnkr avser -16,3 mnkr anslagsfinansierad 
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grundutbildning (verksamhet 10-11) och +16,1 mnkr anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning 

(verksamhet 20-21). En stor del av underskottet beror på en justering av hur universitetet redovisar 

projektmedel i underprojekt på verksamhet 22. Tidigare har dessa resultatförts, vilket därmed har skapat ett 

överskott i myndighetskapitalet. Från och med år 2015 ska överskott på underliggande projekt på 

verksamhet 22 redovisas som oförbrukade bidrag, vilket innebär att utfallet på dessa projekt enbart är 

resultatpåverkande när forskningsprojekten avslutas. 

 

De totala intäkterna för Medicinska fakulteten (inklusive resurser för ALF/TUA motsvarande 323 mnkr) 

uppgick år 2015 till 1 594 mnkr. Jämfört med år 2014 är detta en ökning med +10,5 

mnkr (+0,7 %). De olika inkomstslagen (enligt resultaträkningen) redovisas i figuren nedan . Största 

ökningen sker inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning där intäkterna ökar med 13,6 mnkr, 

varav 8,6 mnkr av ökningen avser anslag för interna universitetsgemensamma satsningar 

(forskningsinfrastruktur). 

 

 

 
Figur 1: Intäkter 2012-2015 (enhet: tkr)  

Källa: Raindance. 
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De totala kostnaderna för Medicinska fakulteten uppgick år 2015 till 1 618 mnkr vilket var en ökning med 

+60 mnkr (+3,9 %). Ungefär hälften av denna kostnadsökning utgörs av lönekostnader. De olika 

kostnadsslagen (enligt resultaträkningen) redovisas i figuren nedan.  

 

 

 

Figur 2: Kostnader 2012-2015 (enhet: tkr) 

Källa: Raindance. 

 

Myndighetskapital 
Inom anslagsfinansierad grundutbildning hade fakulteten vid utgången av år 2015 ett myndighetskapital på 

totalt 26,5 mnkr. Ackumuleringen av kapital inom grundutbildning på fakultetsgemensam nivå har fortsatt 

att minska under de senaste tre åren. Institutionernas sammanlagda myndighetskapital inom 

anslagsfinansierad grundutbildning uppgår till -14,9 mnkr (2014: -4,3 mnkr), vilket är en minskning med 

16,3 mnkr jämfört med år 2014. 

 

 

Figur 3: Myndighetskapital 2013-2015, anslagsfinansierad grundutbildning  

Källa: Raindance. 
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Inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning har fakulteten totalt vid utgången av år 2015 ett 

myndighetskapital på 67,4 mnkr, vilket fördelar sig med -88,3 mnkr på fakultetsgemensam nivå och 155,6 

mnkr på institutioner/enheter. Totalt har myndighetskapitalet anslagsfinansierad 

forskning/forskarutbildning ökat med 16,1 mnkr. 

 

 

Figur 4: Myndighetskapital 2013-2015, anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning 

Källa: Raindance. 

 

 

Drygt hälften av fakultetens totala myndighetskapital kommer från verksamheterna bidrag/uppdrag inom 

grundutbildning och forskning (51 %). Totalt har fakulteten ett myndighetskapital från bidrags- och 

uppdragsverksamheterna (grundutbildning enligt verksamheterna 12 och 13 samt forskning enligt 

verksamheterna 22 och 23) på 97,3 mnkr. Fakultetsgemensam nivå har ett ackumulerat underskott 

motsvarande -13,8 miljoner och institutionerna tillsammans har ett positivt myndighetskapital från dessa 

verksamheter som vid utgången av år 2015 uppgick till 111,1 mnkr. 

 

 

Figur 5: Myndighetskapital 2013-2015, externfinansierade verksamheter 

Källa Raindance. 
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Oförbrukade bidrag 
Fakultetens oförbrukade bidrags- samt uppdragsmedel har ökat med 37,9 mnkr och uppgår till sammanlagt 

419,4 mnkr. Det är främst inom VH 22 denna förändring återfinns och beror på att oförbrukade bidrag som 

tidigare har varit resultatförda och redovisats som myndighetskapital på VH 22 har flyttats till periodiserade 

externa medel, vilket ökar denna post med ca 14 mnkr. Medel som ej har hunnit nyttjas, på såväl nya som 

pågående projekt, är också en bidragande orsak till varför de oförbrukade medlen har kommit att öka. 

Fakulteten har under december månad erhållit 12,3% av årets totala bidragsintäkter, vilket är 4 % (15,5 

mnkr) mer än den genomsnittliga intäkten per månad för hela 2015.  

 

 

 

Figur 6: Oförbrukade bidrag 2013-2015, mnkr.  

Källa: Raindance. 

 

 

Personal och kompetensförsörjning 

Medicinska fakulteten har ca 1200 anställda varav ungefär hälften är lärare. Fakulteten står inför utmaningar 

med att behålla, utveckla och avveckla befintlig arbetskraft samt att attrahera nya medarbetare. Några 

yrkeskategorier som fakulteten ser står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren är professorer,  

universitetsadjunkter och laboratorieassistenter.  

 

Av andelen lärare/forskare vid Medicinska fakulteten har ungefär en femtedel en så kallad förenad 

anställning, vilket innebär att den kombineras med klinisk tjänstgöring vid något av de fyra norrlandstingen. 

Fakulteten har en utmaning i att säkra god långsiktig kompetensförsörjning av framtida lärare och 

forskningsledare med klinisk förankring samt att disputerade sjuksköterskor, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, läkare och tandläkare samt andra aktuella yrkesgrupper ska kunna meritera sig 

vetenskapligt. 

 

Nedan beskrivs antal anställda, könsfördelning och andel i olika anställningskategorier vid Medicinska 

fakulteten i oktober åren 2011-2015. Därefter följer en uppföljning av fakultetens 

kompetensförsörjningsplan.  
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Tabell 2: Personal 

Personal 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal anställda (% kvinnor) 1215 (60) 1172 (59) 1237 (59) 1156 (59) 1224 (57) 

Andel  %  lärare/forskare* av totala 

antalet anställda ( % PhD) 

42 (82) 44 (85) 43 (84) 47 (85) 48 (86) 

Andel % teknisk/adm personal 27 34 35 35 35 

*enl. nu gällande Anställningsordning av totala antalet anställda. 

Källa: Primula. 

 

Lärare, forskare och teknisk/administrativ personal 
Totalt vid fakulteten fanns i oktober 2015 1224 anställda vilket motsvarar 1088 heltidsekvivalenter och 57 

procent utgörs av kvinnor. Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat medan andelen kvinnor 

minskat. 

 

De senaste fem åren har ökningen av andelen forskare/lärare varit konstant medan andelen kvinnor i samma 

kategori minskat med tre procentenheter. I oktober 2015 i kategorin lärare och forskare, är könsfördelningen 

49 procent kvinnor och 51 procent män. Andelen kvinnliga professorer är 31 procent.   

 

Sedan år 2011  kan en ökning av andelen disputerade lärare/forskare noteras varje år förutom år 2013. 

Könsfördelningen i denna kategori är i oktober 2015 45 procent kvinnor och 55 procent män.  

 

Nivån för andelen teknisk/administrativ personal är i stort sett oförändrad sedan år 2012 och var i oktober 

2015 35 procent. Könsfördelningen i oktober 2015 var 68 procent kvinnor och 32 procent män.  I denna 

kategori ingår all personal utöver lärarbefattningarna i den nu gällande anställningsordningen och även viss 

disputerad forskande personal såsom förste forskningsingenjör och förste forskningsassistent. 

 

Meriteringsanställningar  
Fakulteten står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och planering för kompetensförsörjning har 

under året pågått i fakultetens strategiska nämnd för lärarbemanning (BPN). Under 2015 har fakulteten 

utlyst åtta biträdande lektorat som har tillsatts eller fortfarande bereds i fakultetens Anställnings- och 

docenturnämnd. Fem av de utlysta anställningarna är inom kliniska ämnen och i kombination med klinisk 

tjänstgöring för att säkra återväxten inom våra särskilt svårrekryterade ämnen. Fakulteten har därtill även 

utlyst två forskarassistentanställningar på initiativ av och med finansiering av institutionerna själva.  

 

Tabell 3: Antal tillsatta karriäranställningar 

Anställningsform 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Forskarassistent 4 7 1 4 7 2 

Biträdande universitetslektorat 0 0 0 3 7 7 

Varav biträdande 

universitetslektorat/kombination med klinisk 

yrkesverksamhet 

0 0 0 3 4 6 

Källa: Diariet, Primula och protokoll från ADN.  

 

Tabellen ovan visar antalet tillsatta karriäranställningar under 2015 där personen som har erbjudits 

anställning har tillträtt sin anställning under 2015. Det innebär att vissa av anställningarna kan ha utlysts 

under år 2014 och vissa under år 2015.  

 

Uppföljning kompetensförsörjningsplan 2016-2018 
 

Medicinska fakultetens kompetensförsörjningsplan utarbetades under våren 2015 och baserades på delmål 

och strategier i verksamhetsplan 2014-2015. Under hösten 2015 har en ny verksamhetsplan 2016-2018 



12 
 

beslutats av Fakultetsnämnden. Inför kommande revidering av verksamhetsplan 2016-2018 kommer även 

kompetensförsörjningsplan 2016-2018 att revideras och omarbetas utifrån de strategier som beslutats i 

samband med den nya verksamhetsplanen.  

 

Nedan följer en uppföljning av delmål som har påverkan på kompetensförsörjning. Det innebär en kortfattad 

redogörelse för vilka eventuella förändringar av strategier som har skett i samband med att en ny 

verksamhetsplan fastställdes samt vilket arbete som har skett inom kompetensförsörjning under resterande 

del av året sedan kompetenförsörjningsplanen fastställdes våren 2015.  

 

Karriärvägar och karriärstöd 
1.1.2 Fakulteten har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, 

inkluderande resursstabila ”tenure tracks”  

 

Inför verksamhetsplaneringen 2014-2015 var fakultetens strategi att utlysa centralt finansierade 

karriäranställningar i form av forskarassistentanställningar och biträdande lektorat. I verksamhetsplan 

2016-2018 har fakulteten valt att ändra strategi och istället stödja institutioners initiativ till 

karriäranställningar med medfinansiering inom särskilt svårrekryterade ämnesområden samt inom 

strategiskt viktiga områden. Fakulteten avsätter i budget medel för medfinansiering av biträdande lektorat 

och beredning av dessa ärenden sker i fakultetens strategiska nämnd för planering av lärarbemanning (BPN). 

Varje beviljat biträdande lektorat har, och kommer framöver, nogsamt utvärderas mot kommande behov av 

lärarkraft inom fakultetens grundutbildning.  

Under 2015 har åtta biträdande lektorat utlysts av fakulteten, fem av dessa är biträdande lektorat i 

kombination med klinisk tjänstgöring. Två av dessa biträdande lektorat har utlysts inom det nyetablerade 

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning och upp till fyra personer kommer att anställas inom 

preklin och upp till fyra inom kliniska specialiteter på dessa två utlysningar. Rekryteringsarbetet för dessa 

biträdande lektorat pågår i fakultetens Anställnings- och docenturnämnd. Under den kommande 

fyraårsperioden är planen att upp till 16 biträdande lektorat ska utlysas inom centrumet varav upp till åtta av 

dessa ska vara med klinisk koppling. Alla dessa anställningar utlyses med stora och attraktiva resurspaket för 

etablering av en egen forskargrupp.  

Fakultetskansliet har under 2015 färdigställt stödmaterial för verksamheten i samband med anställning av 

biträdande lektorat och följer löpande upp de biträdande lektorer som fakulteten har tillsatt.  

Institutionerna arbetar aktivt med kompetensförsörjning och många ser biträdande lektorat som ett led i en 

långsiktig strategi för att ersätta kommande pensionsavgångar. Många institutioner har valt att med 

fakultetens stöd ersätta pensionsavgångar med biträdande lektorat istället för att direktrekrytera lektorer 

eller professorer i de ämnen där externrekrytering är svårt.  

Rekrytering 
3.1 Fakulteten har en långsiktig strategi och en effektiv process för rekrytering av kompetenta 

medarbetare. 

Fakulteten har inte gjort några förändringar av strategier inför kommande verksamhetsår.  

Fakultetens strategi i kompetensförsörjningsplan och verksamhetsplan för att nå delmålet är att en långsiktig 

bemanningsplanering ska genomsyra fakultet och institutioner. Arbetet sker dels genom tillsättning av 

biträdande lektorat (som har beskrivits ovan) och dels genom Bemanningsplaneringsnämndens arbete med 

inventering av framtida behov av lärarbemanning vid fakultetens grundutbildningsprogram. Den första 

inventeringen omfattar läkarprogrammet och det arbetet har kommit en bra bit på väg och en första 

presentation av resultatet har genomförts i februari 2016. Arbetet ska fortsätta löpande under perioden 

2016-2018. 

Vidare har fakulteten valt att öka avsättningen i budget till dekanens strategiska resurs för att kunna erbjuda 

attraktivare villkor vid rekrytering. Institutioner uppmanas att göra detsamma.  

Att behålla kompetens  

Några av fakultetens lärare har utsatts för rekryteringsförsök till andra lärosäten och fakulteten har i några 

av fallen kunnat hantera flyktfaran och lyckats behålla viktig lärarkompetens vid fakulteten.  
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Rekrytering av doktorander  

I syfte att erbjuda en forskarutbildning av högsta kvalitet och för att utbilda doktorer som är attraktiva inom 

akademi och samhälle är en viktig del att den föregående rekryteringsprocessen medför att de mest lämpade 

individerna antas till forskarutbildning. Fakulteten har påbörjat ett arbete med att ta fram 

fakultetsgemensamma rekryteringsprocesser för annonsering och urval och det arbetet ska fortlöpa under 

perioden 2016-2018. Vidare pågår arbetet med forskaraspirantverksamheten med syfte att öka intresset för 

forskning och forskarutbildning hos grundutbildningsstudenterna vid fakultetens program.  

 
 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Forskningsstrategiska nämnden och 
Forskarutbildningsutskottet 

 
Under 2015 har Forskningsstrategiska nämnden och Forskarutbildningsutskottet samarbetat i  
bl. a. följande frågor:  

 Forskaraspirantverksamheten, som påbörjades 2011, är en fortsatt mycket lyckad satsning för att ge 

grundutbildningsstudenter möjlighet att prova på forskning. Syftet med verksamheten är att ge 

studenterna en bred inblick i medicinsk forskning och att vara en god grund för framtida 

forskarutbildning. Även grundutbildningsstudenter inom de medellånga vårdutbildningarna har nu 

möjlighet att söka till forskaraspirantverksamheten. Under året har 5 personer ur 

forskaraspirantverksamheten antagits till forskarutbildning.  

 Fortsatt de årliga utlysningarna av grundutbildningsresurs för möjliggörande av sabbaticals vid 

internationella universitet.  

 Utlyst och fördelat medel för minisymposier, vid bedömningen av tilldelning av sådana medel har 

särskilt beaktande tagits till omfattningen av deltagande av yngre forskare och doktorander. 

 Utlyst och beslutat om fördelning av bioteknikmedel (5 bidrag) och om resurser för samfinansierat 

studiestöd, utöver de två bidrag som senare tilldelades deltagare av forskaraspirantverksamheten. 

Sammanlagt delades 7 sådana stöd ut till fakultetens forskare.  

 Arbetat vidare med och följt upp målsättningar i kontraktet för forskning och forskarutbildning. 

 Utökat utbudet av forskarutbildningskurser, delvis i samarbete med teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet. 

 Omvandlat fakultetens introduktionsdag för nyantagna doktorander till en nätburen obligatorisk 

forskarutbildningskurs. 

 Reviderat handböcker för opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation samt i samarbete 

med teknisk-naturvetenskaplig fakultet tagit fram en ny mall för betygsnämndens protokoll. 

 Fortsatt arbetet med att stödja temamiljöer och forskarskolor för doktorander. 

 Tagit fram en matris för uppföljning av måluppfyllelse och en handbok för examinatorer. 

 Infört krav på referensgrupp för samtliga doktorander. 

 Infört krav på anställning vid eller anknytning till Umeå universitet för huvudhandledare. 

 Infört riktlinjer för hur forskarstudier inom klinisk tjänstgöring ska registreras i Ladok. 

 Reviderat kvalitetssystem för forskarutbildning och allmän studieplan för medicinsk vetenskap. 

 Besökt regionaliseringsorterna för en diskussion om forskarutbildningen. 

 Infört krav på en tidsperiod på minst 18 månader mellan genomfört mittseminarium och planerad 

disputation för att framstegspremien ska betalas ut. Beslutet gäller för doktorander som genomför 

mittseminarium fr o m 1 juli 2016. 

 Anordnat flera aktiviteter i syfte att stärka doktoranders karriärplanering.  

Forskningsbidrag till medicinska fakulteten 
2015 beviljades 14 forskare bidrag från VR-MH, varav 2 var bidrag inom ramen för utlysningen av medel för 

unga forskare, s.k. VR-Unga. Fakulteten tilldelades även 7 bidrag från Cancerfonden vid deras 

forskningsnämnds sammanträde den 3 november. Fakultetens andel av de totalt utdelade bidragen från VR-
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MH har sjunkit från 6,29 % till 5,52 % 2015. Linköpings andel har stigit från 3,40 till 5,44 % under samma 

period. En markant minskning har skett för Lunds universitet som minskat från att tilldelas närmare 18 % av 

den nationella andelen anslag inom ramen för Stora utlysningen VR-MH, till att 2015 tilldelas 13,2 %. 

Uppstartandet av WCMM och rekryteringen av prekliniska och kliniska forskare samt doktorander kommer 

att bidra stort till fakultetens forskningsverksamhet under lång tid framöver.  

 

Medicinska fakulteten har tilldelats flera stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, utöver det 

molekylärmedicinska centrumet. Peter Andersen blev utnämnd som en av enbart fyra Wallenberg Clinical 

Scholars för sin forskning kring genetik och förloppet av ALS sjukdomar. Under 2015 utnämndes Andrea 

Puhar och Nasim Sabouri till KAW Fellows, vilket innebar att Medicinska fakulteten vid Umeå universitet 

tilldelades  drygt 30 % av utnämningarna till KAW Fellows inom medicin under 2015. 

 

Hösten 2014 riktade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse en inbjudan till Umeå universitets rektor Lena 

Gustafsson att ansöka om att bilda en nod till SciLifeLab satsningen, i form av ett molekylärmedicinskt 

centrum, tillsammans med Västerbottens läns landsting och Norrlands universitetssjukhus. Finansieringen 

för centrumet är tio-årig, vilket ger goda möjligheter att inrätta ett långsiktigt translationellt centrum för 

molekylärmedicin. Knut och Alice Wallenbergs del av finansieringen omfattar 175 MSEK, och 80 MSEK 

kommer vardera från Västerbottens läns landsting och Umeå universitet. Till detta kommer även generösa 

satsningar på post doc tjänster från Cancerforskningsfonden Norrland och Kempestiftelserna. 

 

I ansökan tydliggjordes avsikten att rekrytera framstående, yngre internationella forskare med både 

preklinisk och klinisk inriktning. Intresset för de först utlysta tjänsterna inom centrumet i Umeå har varit 

stort, särskilt för de prekliniska tjänsterna och lovar gott för den framtida verksamheten. Det omfattande 

intresset för Wallenberg centrumet ledde också till att Medicinska fakulteten kunde nominera flera starka 

kandidater till 2016 års utnämning av KAW Fellows.    

 

Forskarna vid Medicinska fakulteten arbetar kontinuerligt med ansökningar. Under 2015 lämnade ytterligare 

ett antal framstående forskare in ansökningar till 2016 års omgång av Wallenberg Clinical Scholars, 8 yngre 

forskare nominerades till 2016 års omgång av KAW Fellows och 4 projekt lämnades till fakulteten för att 

presenteras för stiftelsen. 16 sökanden anmälde intresse för hel-och halvtidstjänsterna vid Svenska 

Sällskapet för Medicinsk Forskning.  

 

 

 
Figur 7. Årligt nyttjande av externa medel inom bidragsforskning, Medicinska fakulteten 2012-2015 

Källa: Raindance. 
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Ingenting pekar på att de minskade anslagen från Vetenskapsrådet beror på att Umeå universitets 

lärare/forskare skriver ansökningar som avslås i större utsträckning än forskare vid andra medelsförvaltare. 

Figuren nedan redovisar procentuell andel avslag i de blå staplarna och  procentuell andel beviljade 

ansökningar redovisas i de oranga staplarna.  Materialet handlar enbart om fria projektansökningar inom 

ramen för ämnesområdet Medicin och hälsa för 2015. Göteborgs universitet hade till exempel 80,39 % avslag 

och 19,61 % bifall. För Umeå universitet representerar samma siffror lite över 80 % avslag och strax under 

17,04 % beviljande grad. Linköping har, inom ramen för ämnesinriktningen medicin och hälsa, nästan 84 % 

avslag och fick 16,22  % av sina ansökningar beviljade. För projektanslag med fri inriktning inom VR-NT 

beviljades 15, 87 av Umeå universitets ansökningar, medan 16,67 % av Linköpings forskare fick sina 

ansökningar beviljade. 

 

 
Figur 8: Andel avslagna respektive beviljade forskningsansökningar i procent avseende fria projektbidrag under ämnesområdet Medicin 

och hälsa, Vetenskapsrådet 2015 
Källa: Diariet, VR. 
 

Publiceringar vid medicinska fakulteten 
I tabellen nedan återges antalet författarfraktioner per institution så som de publicerades i DiVA under åren 

2013-2015. Det återspeglar i vilken utsträckning forskare vid de olika institutionerna och 

centrumbildningarna har publicerat i form av artiklar, i antologier eller i bokform, men anger enbart 

författarfraktioner i de publikationer som har blivit refereegranskade. Uttaget gjordes från DiVA i slutet av 

januari 2016. Enligt nya rutiner beaktas inte följande enheter vid fraktionering givet att en författare är 

affilierad med ytterligare enheter som ingår i analysen. Detta gäller Enheten för biobanksforskning, MIMS, 

UCMR, UFBI och ULSC. 
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Tabell 4: Författarfraktioner från Medicinska fakulteten, UmU 2013-2015 (minst 0,1) 

Medicinska fakulteten 2013-2015 År 

 2013 2014 2015 

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap 37,3 30,8 27,5 

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 164,4 191,3 184,7 

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) 19,3 30,3 20,6 

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 48,0 51,2 42,5 

Institutionen för klinisk mikrobiologi 15,8 19,0 17,1 

Institutionen för klinisk vetenskap 55,3 52,5 43,4 

Institutionen för medicinsk biovetenskap 27,0 26,5 26,1 

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik 10,8 15,1 10,0 

Institutionen för molekylärbiologi (Medfak) 21,2 28,3 21,6 

Institutionen för odontologi 24,6 21,4 20,3 

Institutionen för omvårdnad 34,3 30,9 47,8 

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 42,8 27,8 38,1 

Institutionen för strålningsvetenskaper 34,4 33,6 28,6 

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) 6,3 5,3 6,0 

Källa: DiVA. (Bilaga 7 i underlaget till institutionernas verksamhetsberättelse för 2015) 

 

Medicinska fakultetens forskare publicerar både i tidskrifter som rankas som 1 och 2 i den Norska modellen 

som uppdateras varje år. Nedanstående figur visar att antalet författarfraktioner i tidskrifter som rankas som 

2 i Norska listan ökar sedan 2013. Att siffran från de tidigare åren inte stämmer med förra 

verksamhetsberättelsen har sannolikt att göra med de nya regler som har inrättats i år för det bibliometriska 

uttaget från DiVA. Institutioner som medicinsk biovetenskap, molekylärbiologi (Medfak), klinisk vetenskap, 

omvårdnad och samhällsmedicin och rehabilitering har haft en ökad publicering i tidskrifter inom nivå 2. 

(Bilaga 7 i underlaget till institutionernas verksamhetsberättelse 2015.) 

 

 

 

 

 
Figur 9: Summa författarfraktioner i Nivå 2 tidskrifter enligt den Norska listan, 2012-2015 

Källa: DiVA. 

 

Docenturer 
Antalet utsedda docenter vid medicinska fakulteten har stabiliserats, 18 stycken utsågs 2013, 20 utsågs 2014 

och 17 utsågs 2015. Av dessa 17 var 9 män och 8 kvinnor.   
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Antal antagna doktorander 2015 
Under 2015 har 76 personer antagits till utbildning på forskarnivå, 41 kvinnor (54%) och 35 män (46%). 

Antalet antagna personer har sjunkit de senaste åren, 2013 antogs 129 personer, 2014 antogs 86 personer 

och för 2015 har antalet sjunkit ytterligare, 76 personer har antagits. Det finns 2 huvudsakliga orsaker till 

denna betydande minskning, en generellt högre kostnad för att anställa doktorander och en kärvare 

ekonomisk situation för fakultetens institutioner. 

Under de senaste åren har könsfördelningen bland fakultetens doktorander varit relativt jämn med tendens 

mot att allt fler kvinnor antas till utbildning på forskarnivå. 2013 års statistik visade att för första gången 

sedan 2010 hade fakulteten antagit fler män än kvinnor till utbildning på forskarnivå. 2014 och 2015 års 

siffror visar dock att det återigen har antagits fler kvinnor än män. 

Tabell 5: Antal antagna doktorander vid Medicinska fakulteten, UmU, 2011-2015 

År, Män och kvinnor  

(% av UmUs doktorander antagna aktuellt år) 

2011 2012 2013 2014 2015 

K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. 

55 48 121 

(52) 

52 50 102 

(40) 

63 66 129 

(61) 

51 35 86 

(42) 

41 35 76 

(63) 

Källa: Fokus. 

 

 
 

Figur 10: Antal antagna doktorander 2015, uppdelade på institution 

Källa: Fakultetsregister. 

 

Antal aktiva doktorander 2015 
Under 2015 fanns vid den medicinska fakulteten 489 aktiva doktorander, vilket motsvarar 44% av 
universitetets totala antal aktiva doktorander. 52% av fakultetens aktiva doktorander var kvinnor. De senaste 
åren har antalet aktiva doktorander varit relativt konstant, drygt 540, med en något större andel kvinnliga 
doktorander. Dock har antalet aktiva minskat under 2015, vilket kan förklaras med att fakulteten har antagit 
färre personer under 2014 och 2015. 
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Tabell 6: Totalt antal aktiva doktorander på forskarnivå vid Umeå universitets fyra fakulteter. En aktiv doktorand definieras som den 

som har en aktivitet över 1 % 

Medicinsk Teknisk – naturvet. Samhällsvetenskap. Humanistisk 

M K Tot M K Tot M K Tot M K Tot 

256 233 489 122 168 290 106 89 195 76 54 130 

Källa: Fokus. 

  

Antal doktors- och licentiatexamina 2015 
Under 2015 avlades 75 doktorsexamina och 0 licentiatexamen vid den medicinska fakulteten. Antalet 

doktors-respektive licentiatexamina har legat relativt konstant under de senaste åren, en siffra som dock 

förväntas minska under de kommande åren med anledning av att ett färre antal personer har antagits till 

utbildning på forskarnivå under 2014-2015. Antalet licentiatexamina har minskat från 3 till 0 under 2015. 

Om detta är en trend får kommande års statistik utvisa. 

 

Tabell 7: Totalt antal doktorsexamina/kön vid Medicinska fakulteten (% av doktorsexamina vid Umeå universitet för perioden 2011‒

2015  

År, Kvinnor och män.  

(% av UmUs doktorsexamina aktuellt år) 

2011 2012 2013 2014 2015 

K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. 

45 34 79 

 (41) 

45 37 82 

(47) 

52 31 83  

(50) 

40 29 69 

(48) 

41 34 75 

(43) 

Källa: Fokus. 

 

 
Figur 11: Antal disputationer 2015 uppdelade på institutionsnivå 

Källa: UBs disputationskalender. 

 

 
Fakultetsnämndsbeslut gällande utbildning på forskarnivå 
Under 2015 har Fakultetsnämnden fattat beslut om allmän studieplan för medicinsk vetenskap och nämnden 

har fattat övergripande beslut avseende verksamhetsplan och forskningskontrakt. Enligt fakultetens 

delegationsordning fattas flertalet beslut som rör utbildning på forskarnivå av Forskningsstrategiska 
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nämnden, Forskarutbildningsutskottet eller av fakultetens studierektor. Dessutom har Fakultetsnämnden 

uppdragit åt Forskningsstrategiska nämnden att utreda rutiner för rekrytering av doktorander, 

behovsinventering, finansiering av samfinansiering och eventuell begränsning av antalet doktorander per 

handledare. 

 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Fakulteten ansvarar för 36 program på grund- och avancerad nivå. Antalet helårsstudenter under 2015 var 

3669 och av dessa var 69 procent kvinnor, en ökning från 2014 då antalet helårsstudenter var 3621. I de 

flesta av fakultetens utbildningar ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Fakulteten samverkar med 

de övriga universiteten, landstingen och kommunerna i norra regionen för att alla studenter inom 

Medicinska fakulteten får en kvalitativ VFU. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 
VFU-samordnartjänsten inrättades och tillträddes maj 2015. Det har funnits ett stort behov av att inrätta en 

översiktlig funktion för VFU. Under den tid som tjänsten har funnits har processbeskrivningar för 

uppföljning av VFU skapats. Samarbete med kommuner har etablerats, där avtal har tecknats och planeras 

att följas upp. Utbildningsinsatser i peer learning har hållits för Västerbottens läns landsting (VLL) och dessa 

insatser kommer att följas upp. Studenttäta salar har blivit fler till antalet och en studentmottagning med 

inslag av interprofessionellt lärande (IPL)  testas under våren 2016. Rutinbeskrivningar och riktlinjer skrivs 

för exempelvis hanteringen av studenter med skyddad identitet, vaccination av studenter med mera. Mycket 

av arbetet sker i samråd med övriga landsting och universitet i norra regionen. På uppdrag av 

Universitetssjukvårdsstyrelsen har en utredning om systemstöd för VFU-placeringar genomförts. Ärendet är 

inte färdigutrett mars 2016. För att utvärdera kvaliteten på VFU  är enkäter framtagna i samverkan med och 

för VLL. För att arbetet med utvärderingarna ska kunna omfatta allt som behöver utvärderas krävs det ett 

systemstöd som nu testas inom VLL.  

Gemensam introduktionsdag termin 1 
Under året har två gemensamma introduktionsdagar för nybörjarstudenter genomförts, 4 februari och 16 

september. Från att ha varit frivillig blev introduktionsdagen från och med i höst obligatorisk för alla 

nybörjarstudenter. Höstens introduktionsdag samlade över 400 studenter och temat för dagen var: 

Bemötande –att se sig själv och andra. Vid båda tillfällena har fakulteten anlitat Åsa Falk-Lundqvist, 

psykolog, dramalärare och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik som föreläsare. 

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 
Karl-Gunnar Westberg, universitetslektor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, fick Medicinska 

fakultetens pedagogiska pris 2015, bland annat för sin undervisning inom flera av fakultetens program och 

det utvecklingsarbete han bedriver tillsammans med studenter och lärare. 

Studiebarometern 2014 och nybörjarenkäten 2015 
Resultat från Studiebarometern 2014 visade att studenter på Medicinska fakultetens utbildningar är i överlag 

nöjda med sin utbildning. I det sammanfattande omdömet om programstudierna hade Medicinska 

fakulteten högsta nöjdhetsindex av alla fakulteter: 4,7 (av 6 som högsta möjliga index).  

 

Nybörjarenkäten delades ut i början av hösttermin 2015 och fick en svarsfrekvens på 80 procent.  

Studentinflytande 
Under hösten genomfördes en alumniundersökning på alla utbildningsprogram. Enkäten skickades till 880 

alumni som avslutat sin utbildning under 2012 (även 2011 vad gäller en del 

specialistsjuksköterskeutbildningar). Följande utbildningar ingick i undersökningen: Idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning idrottsmedicin, Arbetsterapeut-, Biomedicin-, Biomedicinska analytiker-, 

Fysioterapeut-, Läkar-, Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Tandläkar- och Tandhygienistprogrammet. 
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Följande specialistsjuksköterskeutbildningar deltog: Barnmorskeprogrammet, 

Distriktssköterskeprogrammet, Anestesisjukvård, Intensivvård, Onkologisk vård, Operationssjukvård, 

Psykiatrisk vård och Vård av äldre. 274 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 31 

procent. Resultaten visar att de allra flesta alumni arbetar med det de har blivit utbildade till vid fakulteten 

(85%) och i genomsnitt lika många hade angett att utbildningen var relevant för deras arbete (87%) och att 

dess upplägg och innehåll var bra (88% respektive 90%). Ett bristområde som undersökningen visade på var 

samarbetet med andra yrkesgrupper. Här har dock fakulteten påbörjat ett arbete med interprofessionellt 

lärande (IPL) där studenter samarbetar över programgränserna under sin verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Liksom tidigare år har programråden fortsatt att utföra kurs- och programutvärderingar och utvecklat olika 

sätt att återkoppla och följa upp till studenterna.  

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 
Arbetet med kvalitetsutvärderingar har resulterat bland annat i nya utbildningsplaner för 

sjuksköterskeutbildningen, flera specialistsjuksköterskeutbildningar och för psykoterapeututbildningen.  

Under året har universitetet centralt fattat ett beslut om ett nytt kvalitetssystem för grundutbildningar. 

Fakulteten har påbörjat ett arbete med att skapa interna riktlinjer för det kommande kvalitetssystemet.  

Satsning på Pedagogisk digital kompetens – PDK  
Under 2015 gjorde fakulteten en utbildningssatsning på att höja lärarnas pedagogiska digitala kompetens 

(PDK) genom att erbjuda alla som undervisar på fakultetens program att delta på seminarier med både 

reflekterande och praktiskt innehåll om undervisning, lärande och teknik. Seminarierna riktade sig till de 

som vill veta mer om hur digitala verktyg kan användas i undervisning och genomfördes i samarbete med 

Pedagogiska institutionen och UPL. Satsningen var lyckad och en ny utbildningsserie kommer att hållas 

under 2016. 

Utveckling av HSTK på avancerad nivå 
I figuren nedan kan utläsas en relativt stor variation av helårsstudenter på avancerad nivå vid fakulteten. 

Några anledningar till variationerna är att läkarprogrammet förändrade en kurs på 35,5 hp från avancerad 

nivå till grundnivå mellan åren 2011 och 2012. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap hade också ett tapp 

från 62 HSTK 2011 till 28,5 HSTK 2012.  

 

Under 2015 har antalet helårsstudenter på avancerad nivå minskat något även om trenden är fortsatt 

ökande. Logopedprogrammet hade nollintag under 2012, vilket nu syns i form av färre antal studenter på de 

högre terminer. HST har minskat även på tandläkarprogrammet vilket beror på tidigare övervikt av poäng på 

avancerad nivå. Kurser som tidigare helt och hållet legat på avancerad nivå har nu balanserats om och delar 

har flyttats till grundnivå. 

 

 

Figur 12. Utveckling helårsstudenter per kalenderår på avancerad nivå 

Källa: Fokus. 
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Nybörjarstudenter  
 

 
Figur 13. Antal nybörjarstudenter på medicinska fakulteten 2014/2015 

Källa: Fokus. 

 

Totala antalet nybörjare (1451) har i stort sett varit oförändrat från 2014 (1454). Även könsfördelningen är 

oförändrad och kvinnorna utgör en majoritet av nybörjarstudenter på alla utbildningar förutom på 

tränarprogrammet. Figuren ovan visar dock små förändringar på programnivå. Antalet nybörjare på 

sjuksköterskeprogrammet har minskat, det beror på att under 2014 antogs studenter till Lycksele vilket sker 

endast vart fjärde år. På läkarprogrammet ökar antalet studenter som planerat. 

Examen 
Antalet utfärdade examina fortsätter att stiga vid fakulteten och mellan 2014-2015 var ökningen lite större  

vid Medicinska fakulteten än vad den var under motsvarande period för hela universitetet. Vid Medicinska 

fakulteten följer antalet utfärdade examina tätt antalet studenter som har tagit examen, det vill säga 

studenterna tar i mycket liten utsträckning ut både generell examen och yrkesexamen i de utbildningar där 

det är möjligt.  
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Figur 14. Antal examina Medicinska fakulteten 

Källa: Fokus. 

 

 
Figur 15: Antal examina, Umeå universitet 

Källa: Fokus. 

Genomströmning 
Genomströmningen av studenter är hög vid Medicinska fakulteten och den ökade något från 2014. I 

jämförelse med hela universitetet ligger fakultetens genomströmning årligen cirka 10 procent högre än den 

genomsnittliga genomströmningen. Fristående kurser har generellt lägre genomströmning än program och 

eftersom utbildningarna på fakulteten organiseras i stora delar under program sänker inte det fakultetens 

medelvärde märkvärt. Det kan noteras att trots att fristående kurser har lägre genomströmning än program 

även vid Medicinska fakulteten är genomströmningen på fristående kurser vid fakulteten dock högre än 

genomsnittet vid universitetet. 

 

Tabell 8. Genomströmning totalt 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Med fak 93% 95% 95% 93% 96% 

UmU 80% 83% 85% 84% 86% 

 

Tabell 9. Genomströmning kurser/program, Medicinska fakulteten 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fristående kurser 83% 86% 83% 84% 89% 

Program 94% 96% 96% 94% 97% 
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Tabell 10. Genomströmning kurser/program, Umeå universitetet 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fristående kurser 64% 66% 69% 66% 65% 

Program 89% 91% 92% 90% 93% 

Källa: Fokus. 

 

Internationalisering 
Medicinska fakulteten har idag ett antal formella avtal som gör det möjligt för studenter och lärare att söka 

medel för kortare och längre utbyten i annat land. Det finns Nordplussamarbete med ett 30-tal orter i hela 

Norden för de olika utbildningsprogrammen. Vidare har fakulteten ett 20-tal Erasmusavtal med olika 

europeiska universitet och högskolor. Inom fakulteten finns också 5 pågående Linnaeus Palme-samarbeten. 

Utöver detta har fakulteten 10 bilaterala avtal med bl.a. USA, Kanada, Indien, Vietnam och Kamerun, dessa 

gäller för läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. 

 

Under 2015 har Fakultetsnämnden fastställt en ”Strategi för internationalisering av utbildning vid 

medicinska fakulteten 2015-2017”. Strategin bygger på den centrala internationaliseringsstrategin och 

innehåller 6 delmål: Utveckla utbildningsutbudet, Utveckla fakulteten till en tydlig internationell miljö, Den 

tvåspråkiga fakulteten, Utveckla organisationen utifrån ett internationellt förhållningssätt, Stärka fakultetens 

varumärke i ett internationellt perspektiv, samt Prioriterade geografiska områden. Under hösten har 

fakultetens Internationella kommitté påbörjat ett arbete med att utifrån strategin ta fram en handlingsplan 

för internationaliseringsarbetet de kommande åren. 

 

Fakulteten har utsett en arbetsgrupp med uppdrag att stärka fakultetens internationaliseringsarbete och 

bättre tillvarata de synergier som finns mellan utbildningen och forskningen, inklusive forskarutbildningen.  

 

Fakulteten har anordnat en årligen återkommande halvdagsintroduktion till utlandsstudier med information 

om resemedicin, försäkring och säkerhet samt kulturella möten. Ett 10-tal studenter mötte upp. 

Internationella kommittén ser allvarligt på att så få studenter tar del av denna viktiga information. 

Kommittén har därför utsett en arbetsgrupp med uppdrag att göra om introduktionen till streamade 

föreläsningar som läggs ut på webben och de olika utbildningsplattformarna. 

 

Fakulteten har varit representerad vid ett antal konferenser rörande internationalisering, både nationellt och 

internationellt. 

 

Internationella kommittén har under hösten anordnat ett internationellt café för studenter och anställda vid 

fakulteten. Ett tjugotal besökare slöt upp. Under kvällen hölls presentationer om internationaliseringsarbetet 

vid fakulteten och om universitetets Buddy Program. Vidare berättade studenter från läkarprogrammet 

respektive sjuksköterskeprogrammet om sina erfarenheter av utbytesstudier. Internationella kommittén ser 

caféet som en viktig del i att inspirera och informera om olika former av internationalisering, och planerar 

därför att under 2016 anordna två caféer per termin. ”Studenter berättar” kommer att vara en 

återkommande punkt. 

 

Läkarprogrammet har fastställt ett policy- och regeldokument för internationella utbyten inom programmet. 

Fr.o.m. 2016 kommer läkarstudenterna att under vårterminen kunna söka utbytesstudier för kommande 

läsår istället för att som tidigare inför varje kommande termin. Det förändrade ansökningsförfarande har 

tillkommit för att bättre kunna möta deadlines och handläggningstider hos partneruniversiteten. 
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Kommunikation 

Externa nyheter 

Pressmeddelanden forskning, utbildning 
Under 2015 publicerades och distribuerades 107 pressmeddelanden från Medicinska fakulteten via Umeå 

universitet och distributionstjänsten Mynewsdesk. 59 av dessa presenterade doktorsavhandlingar som lagts 

fram under året. Övriga pressmeddelanden rörde nyheter om utbildning, priser, publicerade artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter, tilldelningar av forskningsmedel med mera. Totalt översattes 42 pressmeddelanden 

till engelska och skickades ut via internationella kanaler. 

 

De fem mest lästa pressmeddelandena av journalister/redaktörer 
 

 Nyupptäckt mutation förklarar många fall av ALS, 336 läsningar, forskningsstudie 

 Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende, 308 läsningar, forskningsstudie 

 Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning, 485 läsningar, forskningsstudie 

 Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader, 273 läsningar, avhandling 

 Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt, 221 läsningar, avhandling 

De fem mest spridda nyheterna via mediamonitoreringstjänsten Meltwater 
 25 februari – forskningsartikel i British Medical Journal: Peter Nordström; Kort vårdtid ökar 

dödlighet efter höftfraktur; plockades upp av bland andra US News & World Report, Telegraph och 

Dagens Medicin. 

 8 april – forskningsartikel i Neurology: Marie Eriksson; Stroke kan fördubbla risken för 

självmordsförsök; plockades upp av bland andra News Medical, Medical News Today, Nature och 

WebMD. 

 20 maj – forskningsartikel i Neurology: Peter Nordström och Helena Gustafsson; Depression kan 

vara tidigt tecken på Parkinsons sjukdom; plockades upp av bland andra New York Times och 

Huffington Post.  

 30 september – pressmeddelande om forskningsresultat: Bertil Forsberg; Ökad risk för astma om 

mormor rökte under graviditeten; plockades upp av bland andra Medical Daily, Medical News Today 

och Daily Mail. 

 21 december – forskningsartikel i International Journal of Epidemiology: Peter Nordström  och 

Gabriel Högström; Att vara vältränad kompenserar inte för fetma; plockades upp av bland andra 

Huffington Post och Reuters.  

 

Tabell 11: Antal disputationer och andel disputationer som presenteras i form av ett pressmeddelande (%) 

2013 2014 2015 

Disputation Pressm (%) Disputation Pressm. (%) Disputation Pressmed (%) 

62 59 (95,2) 78 68 (87,2) 86 81 (94,2) 
Källa: umu.se. 

 

Interna nyheter 
Fortsatt satsning på ökat nyhetsflöde i Aurora. 

Förändring av utskick av kollegielistan för att minska antalet mejlutskick. Utskick endast en gång i veckan, 

med rubrik, kort ingress och länk till hela nyheten i Aurora. 

 

Kommunikation forskning 

Forskningens dag 

Temat för Forskningens dag 2015: Kvinna eller man – betydelse för hälsan. 
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Forskningens dag hölls i Örnsköldsvik 15 februari och i Umeå 22 februari. 

 

Fika efter en forskare 

Utveckling i Informationskommittén av en populärvetenskaplig föreläsningsserie i Väven på lördagar, vilken 

planeras att starta februari 2016. 

Forskarblogg 
Christer Malm, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. 

Malin Skagerlind, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 

Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 

Vetenskapsluncher 

Februari: Malin Eriksson, epidemiologi och global hälsa, Barn på flykt – så tar vi emot ensamkommande 

flyktingbarn. 

Mars: Ulf Björnstig, kirurgi, Bilbränder – rena dödsfällan vid trafikolyckor. 

Oktober: Peter Nordström, geriatrik, Läkemedel och vitaminer för äldre – bra eller rentav farligt? 

Oktober: Anders Eriksson, rättsmedicin, Rättsmedicin – inblick i en okänd värld. 

Forskarfilmer 
Under hösten planerades och genomfördes produktion av 19 forskarfilmer inom ramen för 
Informationskommitténs verksamhet. Kortfilmerna är avsedda för bred spridning i webbkanaler. 

Kommunikation utbildning, studentrekrytering 

Samordning av fakultetens deltagande vid Informationsdagen 25 februari. Informationsdag T1 vid 

terminstart vår och höst. Rekrytering av studentambassadörer och utbildningsinsats för universitetets 

mässteam, i vilket Medicinska fakulteten fick 4 studenter (2 läkarprogrammet, 1 biomedicinsk 

analytikerprogrammet, 1 tandläkarprogrammet) och 2 administratörer. Planering och stöd vid 

sommarringning för sju av programmen. 

 

Student för en dag/studiebesök – under året ville 62 personer (44 personer 2014) besöka program vid 

Medicinska fakulteten. De mest efterfrågade programmen var: Läkarprogrammet: 27, 

Sjuksköterskeprogrammet: 9, Biomedicinska analytikerprogrammet: 7. 

 

Nyheter från fakultetens program till universitetets nyhetsbrev som skickades till studie- och yrkesvägledare 

vt och ht. 

 

Arbetet med en kommunikationsplattform och en studentrekryteringskampanj Orka bry sig genomfördes 

under året. Kampanjen var i stort sett klar före årsskiftet för att lanseras i början av 2016. 
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Viktiga händelser i urval 
Januari 

20/1 Emmanuelle Charpentier tilldelas Louis-Jeantetpriset i medicin 2015 

20/1 Ellinor Ädelroth – vinnare av Västerbotten Grand Pris, på temat ”Det gränslösa mötet” 

 

Mars 

17/3 Richard Palmqvist - Umeåprofessor får Tarmcancerpriset 2015 

25/3 Peter Andersen  - Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars 

27/3 Karl-Gunnar Westberg  - Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2015 

 

April 

10/4 Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet 

16/4 Magdalena Eriksson Domellöf - Får Parkinsonfondens Elsa och Inge Anderssons pris på 100 000 

kronor  

16/4 Emmanuelle Charpentier  - Umeåforskare en av världens mest inflytelserika enligt Time Magazine 

 

Maj 

7/5 Emmanuelle Charpentier tilldelas Ernst Jung-priset 2015 

11/5 Ulla Nygren - Pedagogiskt pris till lärare på enheten för arbetsterapi 

20/5 Niklas Lenfeldt  - Stipendium från Max och Edit Follins Stiftelse 

25/5 Richard Lundmark - Fernströmpris för membranmodellering 

28/5 Marie Bixo, Birgitta Englund och Magnus Hultin - Skickliga lärare meriterade vid Medicinska 

fakulteten 

 

Juni 

3/6 Caroline Fischl - Ytterligare en lärare på enheten för arbetsterapi meriteras 

4/6 Bernt Eric Uhlin  - får Umeå universitets förtjänstmedalj 

8/6 Katrine Åhlström Riklund – utses till president för en av världens största radiologikonferenser 

10/6 Brian Walker och Dawn Skelton hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten 

16/6 Sara Pudas får 1,5 miljoner i anslag för studie om hjärnans åldrande 

18/6-18 Emmanuelle Charpentier prisas av Gruber Foundation 

30/6 Jens Boman Lennmalmspristagare, Läkaresällskapet 

 

September 

8/9 Emmanuelle Charpentier tilldelas Carusmedaljen 

25/9 Maria Nilsson inbjuden till FN:s generalförsamling, New York, om globala mål för hållbar utveckling 

 

Oktober 

8/10 Helena Edlund får 17,6 miljoner kronor för tre års forskning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

16/10 Emmanuelle Charpentier Jubileumssymposium Excellence by Choice, med banbrytande forskning i 

fokus 

28/10 Beslut om- och tillbyggnad biologihuset: Umeå universitet bygger toppmodern forskningsmiljö, MBC 

29/10 Vetenskapsrådet 45,1 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa.  

 

November 

3/11 Vetenskapsrådet tilldelade medicinska fakultetens forskare 19 miljoner inom ramen för 

Naturvetenskaplig och teknisk forskning. 

 

9/11 Cancerforskare beviljas totalt 16 350 000 kronor i forskningsanslag från Cancerfonden 

11/11 Umeå universitet först  att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska 

16/11 Hjärt- och lungfonden donerar 2,1 miljon kronor till professor Annika Rydbergs forskning 

26/11 Cancerfonden: Anders Widmarks forskning kan minska tarmbesvär efter prostatastrålning 

 

December 
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2/12 Rekordmånga unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows, Andrea Puhar och Nasim Sabouri 

3/12 Charpentier invald i Kungliga Vetenskapsakademien 

9/12 Umeå universitet  forskarvalda ledamöter i Vetenskapsrådets nya styrelse, bla Maria Fällman, Helena 

Edlund 

18/12 Science: Gentekniken CRISPR årets vetenskapliga genombrott 

21/12 Professor Bernd Stegmayr ny chef över IFAO  

 

 

 

Umeå universitet 

Medicinska fakulteten 

901 87 Umeå 

Telefon 090-786 50 00 

www.medfak.umu.se 

 


