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Uppföljning av delmål 2019 − Medicinska fakulteten  
 
 

Förklarning till förkortningar som används i dokumentet: 

BPN: Bemanningsplaneringsnämnden 

FN: Fakultetsnämnden 

FON: Forskningsstrategiska nämnden 

IKOM: Internationaliseringsstrategiska kommittén 

KLIV: Kommittén för lika villkor 

RIS: Rådet för forskningsinfrastrukturer  

RIU: Rådet för internationalisering av utbildningarna 

RUF: Rådet för utbildning på forskarnivå 

UN: Utbildningsstrategiska nämnden 

 

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå   

Delmål 1.1: Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning  
och brett deltagande (UmU delmål 2.1, obligatoriskt) 
 
Strategier   Uppföljningskriterier  Kommentar 

Genomföra en strukturerad 
avhoppsanalys inom alla program. 

Avhoppsanalyser är genomförda och 
lämpliga åtgärder i relation till resultatet har 
föreslagits. 

En avhoppsanalys genomfördes under 
vårtermin 2019 och UN beslutade att 
genomföra en ytterligare avhoppsanalys under 
2020. 
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Genomföra riktade satsningar vad gäller 
kompetenshöjning inom lika villkor. 

En genomgång av case inom alla program ur 
lika villkors-synpunkt har genomförts. 

En diskussion gällande lika villkors-frågor i 
kollegiet, inklusive kliniska handledare, har 
genomförts. 

Det gjordes en genomgång av case på alla 
relevanta utbildningar, vilket sedan 
reflekterades kring i UN.  

KLIV arbetade med uppföljning av VFU och 
praktik gällande upplevda trakasserier och 
diskriminering tillsammans med VFU-
samordnare från Region Västerbotten, nu 
adjungerad i KLIV.  

Implementera kvalitetssystem för 
utbildning. 

Reviderat kvalitetssystem för utbildning har 
implementerats.  

Medicinska fakultetens kvalitetssystem 
reviderades och revideringarna 
implementerades på programråden. 

 

Delmål 1.2: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv  
i sin utbildning (UmU delmål 2.2, obligatoriskt) 
 
Strategier   Uppföljningskriterier  Kommentar 

Utlysa medel för följande aktiviteter: 

• Etablering av goda relationer 
med utländskt lärosäte för lärar- 
och studentutbyten 

• Utveckling av kurser/moment 
på engelska. 

Antal initierade avtal med partneruniversitet 
har ökat. 

Antal kurser på engelska har ökat. 

 Antal initierade avtal har ökat.  

 

Antal kurser på engelska har ökat. 

Ta fram fakultetsgemensamma 
masterprogram riktade till olika 
kategorier av studenter, inklusive 
studenter från andra länder. 

Arbete med att ta fram 
fakultetsgemensamma masterprogram har 
påbörjats.  

Arbete har pågått med att kartlägga behovet och 
eventuell utformning av ett fakultetsgemensam 
masterprogram. 
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Delmål 1.3: Ökad pedagogisk kompetens hos fakultetens lärare  
(Fakultetens eget delmål) 
 
Strategier  Uppföljningskriterier  Kommentar 

Erbjuda pedagogisk fortbildning för 
lärare. 

 

Fakultetsgemensamma lärardagar har 
anordnats. 

En pedagogisk seminarieserie har 
genomförts.  

Fakultetsgemensam lärardag anordnades i 
november med tema Hållbar utveckling i 
utbildning.  

En pedagogisk seminarieserie planerades 
under året och kommer att genomföras under 
2020. 

 

2. Forskning och utbildning på forskarnivå 

 
Övergripande strategi för forskning och utbildning på forskarnivå 
 
Strategi  Uppföljningskriterium  Kommentar 

Fakulteten inleder en treårig satsning – 
möjliggjord av överbudgetering inom 
anslaget för forskning – på att 
resursförstärka alla prefekters möjlighet 
till strategiska åtgärder inom forskning, 
med särskilt beaktande av (beroende på 
institutionens behov): 

• Stödja finansiering av 
doktorander 

• Medfinansiera lokal 
infrastruktur 

Prefekters forskningsstrategiska disposition 
har nyttjats på alla institutioner till 
satsningar som stärker vetenskaplig kvalitet, 
inom såväl spets som bredd, utifrån de olika 
institutionernas förutsättningar och behov. 

Samtliga prefekter har redovisat sin 
användning av den forskningsstrategiska 
dispositionen och till en överväldigande del 
har den nyttjats till den kravställda nivån  
(75 % under innevarande år). 

FON har på uppdrag av FN sammanställt och 
kommenterat prefekternas användning av den 
forskningsstrategiska dispositionen. FON 
planerar en workshop med prefekterna där de 
får utbyta erfarenheter med varandra om hur 
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• Stötta yngre forskares 
vetenskapliga meritering 

prefektresursen använts och i samband med 
den får prefekterna FONs feedback 

 

Delmål 2.1: Fakultetens andel av nationella och internationella externa  
medel har ökat (UmU delmål 3.1, obligatoriskt) 
 
Strategier   Uppföljningskriterier   Kommentar 

Möjliggöra och stimulera till att alla 
fakultetens lärare med lön finansierad av 
anslagsmedel för forskning har ett 
forskningsprogram som kan användas för 
ansökan av externa medel.  

En uppföljning har genomförts av 
målsättningen att alla fakultetens lärare med 
lön finansierad av anslagsmedel för 
forskning har ett forskningsprogram. 

Fakultetsledning, forskningsstrategiska 
nämnden och prefekterna arbetar 
kontinuerligt med detta.  

Under 2019 beslutade fakultetsnämnden att 
fr.o.m. 2020 är ett forskningsprogram 
inskickat till forskningsråd ett krav för att söka 
fakultetens utlysta strategiska 
forskningsresurs. 

Möjliggöra att alla fakultetens lärare har 
tillgång till kollegial granskning av 
forskningsprogram och vetenskapliga 
arbeten. 

Fler lärare har fått tillgång till kollegial 
granskning. 

De flesta institutioner har någon form av 
intern kollegial granskning. Samtliga är 
intresserade av att utveckla denna verksamhet. 
Ett forskningsprogram som utsatts för intern 
kollegial granskning på institutionen har 
införts som krav för sökanden av fakultetens 
utlysta medel.  

Utöka stödet för fakultetens forskare att 
skriva starka konkurrenskraftiga 
forskningsansökningar. 

Fakultetens forskare har deltagit i workshops 
på temat ”Anslagsskrivande i praktiken”. 

Fler forskare vid fakulteten ansöker om 
forskningsbidrag från nationella och 
internationella forskningsfinansiärer. 

Forskningsstrategiska nämnden och Future 
Faculty arbetar kontinuerligt tillsammans med 
Grants Office med workshops för att stödja 
anslagsskrivande med särskilt fokus på yngre 
forskare. Workshops genomfördes både hösten 
2018 och 2019. ALF-kommittén tillsammans 
med Register Centrum Norr ger workshops i 
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anslagsskrivande för klinisk forskning liksom 
statistikerstöd i samband med 
anslagsskrivande. 

Bidragsfinansierad forskning vid den 
Medicinska fakulteten ökade med nästan 11 % 
från 2018 till 2019 vilket innebär en ökning 
med 43 mnkr. Intäkter avseende 
uppdragsforskning uppvisade en viss ökning 
(0,8 %).  

Trenden för de senaste årens ansökningar till 
Vetenskapsrådet är att något färre ansökningar 
skickats in men att antalet beviljade anslag 
ökar. Särskilt glädjande är att det att för 2019 
ses en ökning av antal anslag för klinisk 
behandlingsforskning. Antalet ansökningar 
som skickats in till Forte var det lägsta på 
många år och tyvärr var även antal beviljade 
anslag lågt. Bidragen från Cancerfonden ökade 
och särskilt roligt var att två av fakultetens 
forskare fick så kallat utökat anslag. En 
tvärvetenskapligt sammansatt gruppering av 
forskare med flera från den Medicinska 
fakulteten fick ett programbidrag från 
Stiftelsen Strategiska stiftelsen.   

Utveckla ett förslag till ett 
”forskarbonussystem” som stimulerar fler 
forskare att ansöka om forskningsmedel 
hos externa finansiärer. 

Ett förslag till forskarbonussystem som 
stimulerar fler forskare att ansöka om 
forskningsmedel hos externa finansiärer har 
tagits fram. 

Förslaget utreddes av FON och man kom fram 
till att inte satsa på ett forskabonussystem i 
denna form. 

I samarbete med Norra 
sjukvårdsregionens landsting ta fram 
strategier för ökad konkurrenskraft inom 

Strategier för ökad konkurrenskraft inom 
klinisk forskning, och för förbättrat utfall i 
nästa nationella utvärdering av den kliniska 

ALF-kommittén genomförde en kartläggning 
av utfallet i Vetenskapsrådets utvärdering med 
förslag på förbättringar. 
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klinisk forskning och på sikt ökad andel i 
nationell tilldelning av 
prestationsbaserade ALF-medel.  

forskningens kvalitet (2021), har tagits fram i 
samarbete med landstingen. 

2018 och 2019 års beviljandegrad ur 
utlysningen för Klinisk behandlingsforskning 
ökade väsentligt. Det ökade statistikerstödet 
var en strategi. 
 

Stimulera fler unga forskare till 
postdoktoral vistelse vid annat lärosäte, 
nationellt och internationellt, genom 
informationsträffar och utlysning av 
riktade medel, samt genom att fortsätta 
medfinansiera indirekta kostnader för 
rådsfinansierade internationella 
postdoktorala vistelser. 

Antalet unga forskare som ansöker om medel 
för postdoktoral vistelse har ökat. 

Antalet utresande postdoktorer har ökat. 

 

Future Faculty har under året arbetat för att 
öka antalet forskningsansökningar bland de 
yngre forskarna, bland annat genom 
seminarier om erfarenheter från 
postdokvistelser och möjliga 
finansieringskällor. 

IKOM utlyste medel för förberedelse av post-
doc utomlands för att främja yngre forskares 
mobilitet  

 
 
Allmänna uppföljningskriterier för delmål 2.1 år 2019 

• Universitetets andel av forskningsbidrag, som exempelvis avseende nationella finansiärer som Vetenskapsrådet, FORMAS, FORTE, VINNOVA, 
Wallenbergstiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Strategisk forskning samt Cancerfonden liksom internationella bidrag som exempelvis EU-bidrag och 
ERC har ökat. 

Statistik finns inte för detta på fakultetsnivå. 

 
• Intäkterna avseende externa forskningsrelaterade uppdrag har ökat. 

Bidragsfinansierad forskning vid Medicinska fakulteten ökade med nästan 11 procent från 2018 till 2019 vilket innebär en ökning med 43 mnkr. Intäkter avseende 
uppdragsforskning uppvisade en viss ökning. Trenden för de senaste årens ansökningar till Vetenskapsrådet är att något färre ansökningar skickats in men antalet beviljade 
anslag ökar. För 2019 ses ett ökat antal anslag för klinisk behandlingsforskning. Antalet ansökningar som skickats in till Forte var det lägsta på många år och tyvärr var även 
antal beviljade anslag lågt. En tvärvetenskapligt sammansatt gruppering av forskare med flera från Medicinska fakulteten fick ett programbidrag från Stiftelsen för 
Strategisk forskning .  
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Delmål 2.2: Medicinska fakulteten har ett system för att identifiera,  
prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur  
(UmU delmål 3.2, ej obligatoriskt) 
 
Strategier  Uppföljningskriterier  Kommentar 

Verka för att fakultetens forskare finns 
representerade i lokala/nationella/ 
internationella beredningsgrupper för 
finansiering och samordning av 
forskningsinfrastrukturer. 

Fler forskare vid fakulteten än tidigare har 
nominerats till 
lokala/nationella/internationella 
beredningsgrupper för finansiering och 
samordning av forskningsinfrastrukturer. 

Pågående arbete.  

Verka för ökad tillgänglighet av viktiga 
Umeåbaserade 
forskningsinfrastrukturer såsom 
teknikplattformar, biobanker och 
patientregister. 

Fakultetens forskningsinfrastrukturer finns 
tillgängliga via forskningswebben.  

Pågående arbete med bl.a. fotografering för att 
synliggöra forskningsinfrastruktur.  

Identifiera fakultetens behov av 
forskningsinfrastruktur som stödjer 
forskning som får genomslag. 

Fakulteten har etablerat ett system för att 
identifiera behov av forskningsinfrastrukturer.  

Medicinska fakulteten inrättade under 2019 
Rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS) som 
bland annat har i uppdrag att identifiera behov 
av forskningsinfrastrukturer. RIS konstaterade 
under 2019 att det finns behov av 
medfinansiering även för drift så som 
serviceavtal och personal 

Identifiera principer för prioritering och 
medfinansiering av fakultetens 
forskningsinfrastrukturer. 

Fakulteten har etablerat ett system för att 
prioritera medfinansiering av 
forskningsinfrastrukturer. 

RIS har i uppdrag att föreslå prioriteringar av 
forskningsinfrastrukturer. Fakulteten har 
fortsatt arbetet med att synkronisera utlysning 
av forskningsinfrastrukturmedel med andra 
fakulteter, ALF och andra bidragsgivare. 
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Delmål 2.3: Fakulteten har en attraktiv utbildning på forskarnivå  
(UmU delmål 3.3, obligatoriskt) 
 
Strategier   Uppföljningskriterier   Kommentar 

Förbättra forskarmiljöer för utbildning 
på forskarnivå. 

Fler doktorander är knutna till en miljö med 
flera aktiva forskare/lärare/doktorander. 

Doktorander inom landstingen har fått mer tid 
för forskning. 

Pågående arbete, det är ännu för tidigt att följa 
upp utfallet utifrån att arbetet just inletts med 
ett fakultetsövergripande 
forskarutbildningsprogram. 

Utreda nedgången i antalet antagna 
doktorander och analysera behovet av 
att forskarutbilda inom olika 
ämnesinriktningar. 

En analys har genomförts som resulterat i en 
planering av dimensionering av utbildning på 
forskarnivå inom olika ämnesinriktningar, i 
första hand för den egna 
kompetensförsörjningen, men även för hälso- 
och sjukvården (i synnerhet 
universitetssjukvården), industri och samhälle 
i stort. 

Kartläggning och analys av antagningen av 
doktorander och av behovet av 
forskarutbildade inom olika sektorer i 
samhället pågår 

Antal antagna doktorander ökande under 2018 
och 2019. 

Verka för ökad rekrytering till 
utbildning på forskarnivå. 

Möjligheten att återinföra utlysningar från 
fakulteten av stöd till utbildning på forskarnivå 
har setts över, inklusive möjligheten att öka 
finansieringsgraden jämfört med tidigare. 

Fakultetsgemensamt 
forskarutbildningsprogram för doktorander 
har planerats. 

Det fakultetsgemensamma programmet för 
doktorander är ett pågående arbete, inklusive 
beredning av möjligheten att återinföra 
utlysningar av stöd för doktorander samt att 
öka finansieringsgraden. 

Två projektkoordinatorer arbetar med förslag 
på innehåll och upplägg av 
fakultetsgemensamt 
forskarutbildningsprogram.  
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Öka kvaliteten på utbildning på 
forskarnivå. 

Fakultetsgemensamt 
forskarutbildningsprogram för doktorander 
har planerats. 

Antal doktorander som har gjort 
utlandsvistelse har ökat. 

Samtliga huvudhandledare för nyantagna 
doktorander har gått handledarkurs. 

Det fakultetsgemensamma programmet för 
doktorander är ett pågående arbete.  

 Samordning med IKOM av ansökningar för 
utlandsvistelse har resulterat i ett ökat antal 
utlandsvistelser. 

Fattas beslut om obligatorisk handledarkurs 
för huvudhandledare under våren 2020. 

Fortsätta att driva en strategisk och 
principiell diskussion på nationell nivå 
om finansiering av forskarutbildning. 

Aktuella frågor som berör utbildning på 
forskarnivå har lyfts och diskuterats på 
nationell nivå.  

Kontinuerlig kontakt med övriga lärosäten 
gällande utbildning på forskarnivå, exempelvis 
vid det nationella dekanmötet. 

 

Implementera nytt kvalitetssystem för 
utbildning.  

Nytt kvalitetssystem för utbildning har 
implementerats. 

Ja. 

 
 
 

3. Det goda och effektiva universitetet  

Delmål 3.1: Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där jämställdhet integreras i verksamhetens 
planering, beslut och genomförande (UmU delmål 4.1; obligatoriskt) 
  
Strategier  Uppföljningskriterier   Kommentar 

Verka för fler tillgängliga bostäder för 
gästforskare och postdoktorer 

Fler bostäder har blivit tillgängliga för 
gästforskare och postdoktorer. 

Fakulteten har deltagit med representanter 
(prefekter) i en referensgrupp för det centrala 
arbetet vid universitetet för detta.  

Utveckla aktiviteter för att öka 
kunskapen om mångfald och 

Ett pris för betydande insatser inom lika 
villkor har tagits fram. 

Priset togs fram och första pristagaren 
utnämndes i juni.  
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jämställdhet, och betydelsen av lika 
villkor, inom fakulteten.  
Strategin kommer delvis att 
genomföras tillsammans med Norra 
sjukvårdsregionens landsting. 

Det har anordnats utbildningstillfällen om lika 
villkorsfrågor med presentation av verktyg för 
motstrategier vid härskartekniker och vid 
unconscious bias som kan implementeras på 
institutionerna. 

Utbildningar riktade till lika villkors-
företrädare anordnades angående verktyg för 
motstrategier vid härskartekniker och om 
aktiva åtgärder. 

Implementera ”Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering”.  

Probleminventering och analys av arbetsvillkor 
och meriteringsmöjligheter har genomförts. 

Könsbaserad löneanalys görs årligen.  

Det utlyses fler anställningar med möjlighet till 
förenad anställning på institutioner med 
medellånga vårdutbildningar. 

Genomföra en satsning på lika 
villkorsfrågor inom utbildning på 
forskarnivå.  

Åtgärder för att förbättra lika villkor inom 
utbildning på forskarnivå har genomförts. 

KLIV diskuterade doktoranders villkor 
tillsammans med en representant från RUF. 
Ett nytt program på forskarnivå ska tas fram 
där dessa frågor ska beaktas. 

Verka för att öka kunskapen om 
modernt beredskapsarbete och sprida 
information om befintliga goda 
exempel från verksamheten.  

Antalet sysselsatta inom modernt 
beredskapsarbete på fakulteten har ökat. 

Från och med den 1 januari 2019 införde 
Arbetsförmedlingen stopp på anvisningar till 
moderna beredskapsjobb så möjlighet att 
inrätta anställningsformen finns i och med 
detta inte längre. 
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Delmål 3.2: Universitet är en arbetsplats där medarbetarnas och  
studenternas hälsa är i fokus (UmU delmål 4.2, obligatoriskt) 
 
Strategier  Uppföljningskriterier   Kommentar 

Arbeta för att öka kunskap och 
medvetenhet i syfte att minska sexuella 
trakasserier.  
Strategin kommer delvis att 
genomföras tillsammans med Norra 
sjukvårdsregionens landsting. 

Aktiviteter som ökar kunskap och medvetenhet 
om sexuella trakasserier har genomförts.  

Alla utbildningar som har VFU inom 
landstingen deltar i VFU-enkäten. 

Det anordnades två workshops om hur 
sexuella trakasserier framträder och hur kan vi 
agera mot dem. 

KLIV har tillsammans med VFU-samordnare 
från Region Västerbotten, arbetat med att 
inkludera alla utbildningar i regionens VFU-
enkät.  

Utveckla ytterligare verkningsfulla 
aktiviteter i syfte att förebygga ohälsa, 
bl.a. utifrån NMI-undersökning, till 
exempel begränsa ”gränslöst arbete”.  

Anställdas upplevelse av god hälsa kopplad till 
arbetet har ökat, baserat på resultaten i NMI-
undersökning.  

Anställdas sjukfrånvaro har minskat. 

Flertalet aktiviteter har genomförts och 
planerats vid institutioner för att komma till 
rätta med upplevd hög arbetsbelastning, stress 
och dålig balans i arbetet. Arbete återstår dock 
för att komma närmare målet och ytterligare 
aktiviteter planeras därför såväl av 
institutionerna som av fakulteten under 2020. 

Fortsätta arbetet med värdegrund inom 
fakulteten. 

Anställdas och studenternas upplevelse av god 
hälsa kopplad till arbetet respektive studier har 
ökat, baserat på resultaten i nästa NMI-
undersökning och Studiebarometern. 

Flertalet institutioner har påbörjat ett aktivt 
värdegrundsarbete där det stödmaterial som 
har utformats centralt inom universitetet har 
använts vid t.ex. arbetsplatsträffar. Flera 
institutioner planerar att fortsätta med detta.  
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Delmål 3.3: Universitetet arbetar för hållbar utveckling  
(UmU delmål 4.4, obligatoriskt) 
 
Strategier  Uppföljningskriterier   Kommentar 

Utveckla aktiviteter i syfte att stärka 
perspektivet hållbar utveckling i 
utbildning.  

Andelen utbildningsprogram som innehåller 
perspektivet hållbar utvecklig har ökat. 

Årets lärardag hade tema hållbar utveckling med 
syfte att ge ökad kunskap om hållbar utveckling 
samt att diskutera hur vi kan implementera 
hållbar utveckling i utbildningar och kurser. 

Utveckla aktiviteter för att fakultetens 
forskning ska ta hänsyn till hållbar 
utveckling, inklusive att tillse att 
styrdokument ska ta hänsyn till lika 
villkors- och ett hållbart 
utvecklingsperspektiv. 

Antal aktiviteter som stimulerar fakultetens 
forskning till hänsynstagande till hållbar 
utveckling har ökat.  

Samtliga nyupprättade styrdokument har tagit 
hänsyn till lika villkors- och ett hållbart 
utvecklingsperspektiv. 

 Hållbar utveckling planeras att ha en tydlig plats 
i det kommande forskarutbildningsprogrammet. 

Aktiviteter, så som öppet forskarmöte, streamas 
för att fler ska kunna delta utan att resa till 
Umeå.  

Stärka perspektivet hållbar utveckling 
inom samverkansorganisationen. 

Hållbart perspektiv är en del av det praktiska 
samarbetet inom samverkansorganisationen. 

Fortsatt satsning på ALF-finansierade 
karriärtjänster där klinisk tjänst kombineras 
med forskning. 
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4. Kompetensförsörjning  
 

Delmål 4.1: Universitetet erbjuder internationellt konkurrenskraftiga anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas 
kompetens  
tillvaratas och kontinuerligt stärks (UmU delmål 1.1.1, ej obligatoriskt) 
 
 
Strategier   Uppföljningskriterier   Kommentar 

Utforma en 
kompetensförsörjningsstrategi för 
lärarbemanning, och dimensionering 
av densamma. 

En kompetensförsörjningsstrategi för 
lärarbemanning, och dimensionering av 
densamma, baserad på analys av BPU, har 
påbörjats.  

En omvärldsanalys av hur landets övriga 
medicinska fakulteter arbetar med långsiktiga 
kompetensförsörjningsstrategier har utförts av 
utbildningsledare Anna Fahlgren på 
fakultetsnämndens uppdrag. Analysen 
presenterades för fakultetsledningen i 
september och i december för FN. Analysen 
ligger till grund för fortsatt arbete att pågå under 
2020.  

Fastslå ett system för hur ärenden 
gällande nyinrättande/återbesättning 
av läraranställningar, och 
prövningstillstånd för befordran av 
lektorer till professorer, ska beredas 
framgent inom fakulteten. 

Ett system för hur ärenden gällande 
nyinrättande/återbesättning av 
läraranställningar, och prövningstillstånd för 
befordran av lektorer till professorer, ska 
beredas framgent inom fakulteten har 
beslutats. 

Något beslut om nytt system har inte fattats 
under 2019, bl.a. med anledning av att arbetet 
med kompetensförsörjningsstrategin för 
lärarbemanning (se ovan) ännu inte är slutförd. 
Dock har fakultetsnämnden förlängt det 
nuvarande systemet med den beredande 
bemanningsplaneringsnämnden (BPN) för 
mandatperioden ut och dess ordförande har fått 
ett delvis utvidgat uppdrag av dekan.  

Uppmuntra institutioner att fortsätta 
fullfinansiera högre läraranställningar 
(lektorat och professurer), genom bl.a. 
bibehållet tilldelningssystem i 

En övervägande andel av fakultetens högre 
lärarbefattningar är fullfinansierade med 
anslagsmedel. 

Institutionerna erhåller full kostnadstäckning 
för sina högre lärarbefattningar med 
finansiering ur anslaget för utbildning respektive 
anslaget för forskning (se även nedan). Systemet 
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fakultetsbudgeten med lärarlönemedel 
motsvarande de faktiska 
lönekostnaderna. 

är dynamiskt då prefekterna kan fördela 
lärarlönebidragen ur de olika anslagen till 
finansiering av lärare utifrån arbetsinsats/ 
-fördelning. Under 2019 tog fakultetsnämnden 
ett stort steg i att slutligen fullfölja den satsning 
som gjorts för att utöka tilldelningssystemet med 
lärarlönemedel ur FO-anslaget till de 
institutioner som inte tidigare haft FO-
tilldelning för alla sina anslagsfinansierade 
lektorer. Se nedan. 

Avsätta medel till 
dekans/fakultetsnämndens strategiska 
disposition inom forskning som 
möjliggör erbjudande av resursstarka 
och konkurrenskraftiga startpaket vid 
nyrekrytering till högre 
lärarbefattningar (lektorat och 
professurer), samt erbjuder 
möjligheter till retention av starka 
forskare/lärare. 

Fakulteten har varit lyckosam i att besätta 
utlysta lärarbefattningar med starka forskare 
och skickliga pedagoger, varav en högre andel 
än tidigare är rekryterade externt. 

 

Fakultetsnämndens/dekans strategiska 
resurs/disposition, vilket till den absolut största 
delen rör stöd vid nyrekryteringar, hade i budget 
år 2019 utrymme för 6,0 mnkr för nya 
åtaganden/satsningar. Totalt delade fakulteten 
under år 2019 ut 11,3 mnkr i stöd vid 
rekryteringar och befordran, samt fattade nya 
beslut motsvarande 3,6 mnkr. 

Under 2019 var 46 % av dem som anställdes på 
fakultetens utlysta anställningar som professor, 
universitetslektor och biträdande 
universitetslektor externrekryterade vilket är en 
minskning från 2018 då 52 % av de som 
anställdes var externrekryterade.  

Utveckla aktiviteter för att förbättra 
marknadsföring och kommunikation 
kring utlysta läraranställningar. 

Aktiviteter med syfte att förbättra 
marknadsföring och kommunikation kring 
utlysta lärartillsättningar har genomförts; en 
högre andel än tidigare av nyrekryterade lärare 
har rekryterats externt (se föregående punkt).  

Ett arbete med en ny marknadsföringsstrategi 
för utlysta läraranställningar påbörjades av 
fakultetskansliet under 2019. Arbetet pågår.  
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Fortsätta att medfinansiera 
Wallenberg centrum för molekylär 
medicin (WCMM) och avsätta stöd till 
The Laboratory for Molecular Infection 
Medicine Sweden (MIMS), för att 
stödja starka, vetenskapligt unga, 
forskare på meriteringsanställningar 
tillsatta i hög konkurrens. 

Forskare på WCMM och MIMS är 
framgångsrika och konkurrenskraftiga. 

Fakulteten har under år 2019 budgeterat för och 
tilldelat 2,1 mnkr till WCMM samt 1,35 mnkr till 
MIMS. 

Forskare på WCMM och MIMS drar 
kontinuerligt in stora nationella och 
internationella forskningsbidrag i konkurrens. 

Utveckla system för att via 
forskningsstrategiska nämndens 
(FoNs) rörliga resurs stödja även andra 
starka, vetenskapligt unga, forskare 
inom fakulteten, utanför satsningarna 
på WCMM och MIMS.  

Fler unga forskare vid fakulteten har fått 
möjlighet att öka sin nationella 
konkurrenskraft. 

Arbete pågår i att bereda förslag till detta.  

Arbeta tillsammans med landstingen i 
Norra sjukvårdsregionen för att 
läraranställningar i kliniska ämnen, 
inkl. inom det hälsovetenskapliga 
området, som grundregel ska vara 
förenade/kombinerade med 
anställning i hälso- och sjukvården. 

Fler personer än tidigare som erbjuds högre 
läraranställning med möjlighet till förenad 
befattning väljer att förena anställningen. 

I den mån det finns förutsättningar utlyses 
lektorat och professurer med möjlighet till 
förenad anställning. Under 2019 utlystes nio 
universitetslektorat (omvårdnad, 
fysioterapi/idrottsmedicin och biomedicinsk 
laboratorievetenskap) med möjlighet till förenad 
anställning. Av dessa nio har sex anställningar 
tillsatts vid uppföljningstillfället och två av dem 
har en förenad anställning.  

Utreda möjligheterna till att införa 
läraranställningar förenade med hälso- 
och sjukvårdsarbete i 
primärkommunal sektor. 

De juridiska och samverkansmässiga 
förutsättningarna har utretts för att fakulteten 
ska kunna utlysa sin första läraranställning 
förenad med anställning inom hälso- och 
sjukvård inom primärkommunal sektor. 

Strategin finns fortsatt med i fakultetens 
verksamhetsplan för 2020-2022. Inget arbete 
har skett under 2019. 

Fortsätta avsätta medel till 
institutioner som inte tidigare tilldelats 

Institutioner som inte tidigare tilldelats 
lärarlönemedel ur anslaget för forskning för 

Fakulteten har under 2019 fullföljt den satsning 
som gjorts för att utöka tilldelningssystemet med 
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lärarlönemedel ur anslaget för 
forskning för alla sina lektorat. 

alla sina lektorat, har erhållit sådana 
lärarlönemedel för fler lektorat, och nyttjat 
forskningsanslaget framgångsrikt för att öka 
forskningsaktiviteten inom institutionen och 
ytterligare höja forskningens kvalitet. 

lärarlönemedel ur FO-anslaget till de 
institutioner som inte tidigare haft FO-
tilldelning för alla sina anslagsfinansierade 
lektorer. Under 2019 beslutade 
fakultetsnämnden att genomföra full utbyggnad 
av denna satsning vilket innebär att fakultetens 
olika institutioner har fått mer likartade 
grundförutsättningar i resurstilldelningssystem 
och bemanning för att universitetslektorer ska 
kunna bedriva forskning. 
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