
 

Verksamhetsberättelse 
Dnr FS 1.3.3-523-20 

 

  

 

 

 Medicinska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se   
 
 

  
Marie Bixo och Ingeborg Nilsson i samspråk med åhörare, Fika efter en forskare, Väven.  
Fotograf: Mattias Pettersson 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2019 

Medicinska fakulteten 
 
 
 

 
 

Typ av dokument: Styrdokument 
Datum: 2019-03-17 
Dnr: FS 1.3.3-523-20 



 

Verksamhetsberättelse 
Dnr FS 1.3.3-523-20 

 

  

 

 

 Medicinska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se   
 
 

 

Innehåll 
 

Verksamhetsberättelse 2019 .................................................................................................... 0 

Beskrivning av fakulteten ......................................................................................................... 2 

Analys av resultat och bedömning av måluppfyllelse ............................................................. 3 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ......................................................................... 4 

Forskning och utbildning på forskarnivå ................................................................................ 7 

Utbildning på forskarnivå.............................................................................................. 7 

Forskning ...................................................................................................................... 10 

Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lika villkor ............................................. 13 

Personalsituation ......................................................................................................... 13 

Kompetensförsörjning ................................................................................................. 14 

Arbetsmiljö och lika villkor ......................................................................................... 15 

Kommunikation ...................................................................................................................... 17 

Internationalisering ................................................................................................................ 18 

 
 

 

 
  



 

 

  
2017-06-29 

Datum: 2020-03-17 
 

Sid 1 (21) 
 

 
 
 

    
 

Nyckeltal, Medicinska fakulteten, 2015-2019 
Källa: FOKUS 

 

Medicinska fakulteten 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019
Antal institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar 19 19 19 19 19
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 1 594 059 1 605 579 1 676 116 1 726 783 1 769 165
       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 586 318 589 507 620 629 622 080 639 432
          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 99% 97% 97% 96%
          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 1% 3% 3% 4%
       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 1 007 741 1 016 073 1 055 487 1 104 704 1 129 733
          - varav andel anslag (%) vh 20-21 54% 52% 51% 51% 51%
          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 46% 48% 49% 49% 49%
       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 
         - varav andel anslag (%) 
         - varav andel försäljningsintäkter (%) 
         - varav andel övriga intäkter (%) 
Kostnader totalt (tkr) -1 617 697 -1 635 855 -1 643 500 -1 688 807 -1 737 623
       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 45% 45% 44% 44% 43%
       - varav andel lokalkostnader (%) 5% 5% 5% 5% 5%
       - varav andel driftskostnader (%) 40% 39% 40% 40% 41%
       - varav andel övriga kostnader (%) 11% 11% 12% 12% 12%
Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej 
förbrukade projektmedel) 555 555 527 872 552 524 595 621 681 590
       Myndighetskapital (tkr) 191 187 158 345 190 960 223 996 255 666
       - Varav årets kapitalförändring -23 637 -30 276 32 616 37 977 31 543
       - Varav balanserat kapital 214 824 188 620 158 345 186 019 224 123
       Myndighetskapital/Kostnader (%)  12% 10% 12% 13% 15%
        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 364 369 369 527 361 564 371 625 425 924
Andel extern finansiering (%) 34% 35% 35% 36% 36%
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 3 687 3 679 3 688 3 609 3 691
         - varav Lärarhögskolan
         - varav andel kvinnor (%) 68,5% 68,5% 68,8% 69,1% 69,6%
         - varav andel män (%) 31,5% 31,5% 31,2% 30,9% 30,4%
         - varav andel program (%) 95% 96% 94% 95% 95%
         - varav andel avancerad nivå (%) 32% 31% 31% 30% 30%
         - varav andel distans/nät (%) 15% 15% 18% 21% 23%
Antal helårsprestationer 3 567 3 463 3 471 3 502 3 458
Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 48 50 49 47 37
Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 13 13 10 9 10
Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 2 2 2 0 0
Prestationsgrad (%) 97% 94% 98% 98% 94%
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 74 70 56 68 93
         - varav andel kvinnor (%) 54% 60% 54% 51% 46%
         - varav andel män (%) 46% 40% 46% 49% 54%
Antal aktiva doktorander 512 506 465 422 402
         - varav andel kvinnor (%) 52% 53% 52% 53% 55%
         - varav andel män (%) 48% 47% 48% 47% 45%
Antal doktorsexamina 76 86 87 63 75
         - varav andel kvinnor (%) 55% 53% 55% 49% 52%
         - varav andel män (%) 45% 47% 45% 51% 48%
Antal licentiatexamina 1 3 2 2
         - varav andel kvinnor (%) 100% 67% 100% 50%
         - varav andel män (%) 33% 50%
Erhållna forskningsbidrag (tkr) 438 000 440 000 461 000 482 200 509 800
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 633 621 643 583 617
Personal 
Antal anställda (individer) 1 156 1 124 1 091 1 100 1 103
Antal anställda (årsarbetskrafter) 983 994 950 970 961
         - varav andel kvinnor (%) 58% 59% 59% 58% 58%
         - varav andel män (%) 42% 41% 41% 42% 42%
       Varav andel lärare/forskare 58% 58% 58% 60% 58%
         - varav andel kvinnor (%) 52% 53% 52% 52% 52%
         - varav andel män (%) 48% 47% 48% 48% 48%
       Varav andel professorer 12% 12% 12% 12% 12%
         - varav andel kvinnor (%) 34% 34% 36% 36% 35%
         - varav andel män (%) 66% 66% 64% 64% 65%
       Andel disputerade lärare 52% 53% 53% 52% 52%
         - varav andel kvinnor (%) 53% 51% 51% 50% 50%
         - varav andel män (%) 47% 49% 49% 50% 50%
Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 182 201
         - varav andel anställda postdoktorer 48% 39%
         - varav andel anknutna postdoktorer 52% 61%
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Beskrivning av fakulteten 
Medicinska fakulteten är en av fyra fakulteter vid Umeå universitet med cirka 1 100 anställda, 
varav 49 procent är lärare. Fakulteten består av 14 institutioner, tre centrum och tre arbetsenheter, 
och ansvarar för utbildning inom vård- och hälsoområdet. Fakulteten bedriver omfattande 
forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet medicin, med ett 80-tal 
ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har cirka 3 700 helårsstudenter, varav 1 
100 på avancerad nivå. Antalet aktiva studerande på forskarnivå uppgick till 402 personer under 
2019. 
 
Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande organ och har en mandatperiod på fyra år. 
Nuvarande nämnd tillträdde den 1 juli 2017. Till följd av att några ledamöter slutat har fakulteten 
under 2019 genomfört ett fyllnadsval avseende suppleant till den externa ledamoten samt två 
gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna 
 
Fakultetsnämnden sammanträdde tolv gånger under 2019. Under året har fakultetsnämnden 
bland annat fastställt fakultetens verksamhetsplan 2020-2022 samt tillstyrkt förslag till inrättande 
av nytt program, Idrottsfysiologprogrammet – Idrottsmedicin, prestation och hälsa. En ny 
arbetsordning för fakulteten har fastställts och besluts- och delegationsordning har reviderats.  
 
Fakultetens verksamhet leds av en dekan, tillika ordförande i fakultetsnämnden. Dekan fattar 
beslut i enlighet med rektors och fakultetens besluts- och delegationsordningar. Under 2019 har 
professor Patrik Danielson innehaft uppdraget som dekan för Medicinska fakulteten och professor 
Marie Bixo uppdraget som prodekan. Prodekan är dekanens ställföreträdande, tillika vice 
ordförande i fakultetsnämnden, och har vid Medicinska fakulteten ett särskilt ansvar för 
samverkan med det omgivande samhället, särskilt norra regionens landsting och kommuner (inkl. 
ALF-/TUA-frågor), och för likavillkorsfrågor. Vid fakulteten finns också två vicedekaner: professor 
Kristina Lejon, med särskilt ansvar för frågor rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
och professor Anna Arnqvist, med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå. 
Tillsammans med kanslichef Ann-Christine Edlund (Susanne Fahlgren t.o.m. september 2019) och 
dekans seniorrådgivare, professor Tommy Olsson, har dessa under 2019 utgjort fakultetens 
ledningsgrupp. Anknuten till fakultetsledningen, som dekans rådgivare för biobanksforskning, 
finns fr.o.m. 2019 även professor Malin Sund. Dekanen har fattat beslut vid särskilda 
beslutsmöten varje vecka under terminstid. Totalt genomfördes 31 dekanens beslutsmöten under 
2019.  
 
Vid fakulteten finns en beredande nämnd för utbildningsfrågor (utbildningsstrategiska nämnden) 
med vicedekan som ordförande, en beredande nämnd för frågor rörande forskning och utbildning 
på forskarnivå (forskningsstrategiska nämnden) med vicedekan som ordförande. Därutöver har 
fakulteten två nämnder för anställningar: Bemanningsplaneringsnämnden är en strategisk nämnd 
för planering av lärarbemanning (professorer, lektorer och biträdande lektorer) inom fakulteten 
och anställnings- och docenturnämnden som handlägger och bereder anställningar av vissa 
lärarkategorier och antagning av docenter. Fakulteten har dessutom fyra kommittéer som arbetar 
med frågor rörande internationalisering, information, etik och lika villkor. Inom ramen för 
samverkan med regionerna medverkar fakulteten i ett antal beslutande och beredande organ 
rörande klinisk forskning och läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar. 
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Analys av resultat och bedömning av 
måluppfyllelse 
Utbildning för gränslös kunskap  
Fakulteten har goda möjligheter att nå målet Utbildning för gränslös kunskap. För att kunna ta 
fram relevanta åtgärder för ökad genomströmning och breddat deltagande genomförde 
utbildningsstrategiska nämnden under 2019 en avhoppsanalys på fakultetens samtliga program på 
grundnivå. Alla case som används på utbildningarna har granskats ur lika villkors-synpunkt med 
syfte att öka medvetenheten om normer i undervisning. Kvalitetssystemet är fullt implementerat 
på fakultetens utbildningar och de årliga programanalyserna används som kvalitetshöjande 
redskap på programmen och som underlag för de årliga dialogerna med fakultetsledningen. 
Fakultetens internationaliseringsstrategiska kommitté utlyste även i år medel för lärare att kunna 
göra besök på utländska universitet och för att ta fram kurser på engelska. Seminarier anordnades 
för ökad internationalisering på hemmaplan.  
 
Forskning som spränger gränser 
Forskningsstrategiska nämnden arbetade under 2019 med flera strategiska utlysningar av 
forskningsmedel med avsikt att bredda och stärka fakultetens forskning. Flera initiativ togs för att 
tillse att fakultetens forskare har tillgång till kollegial granskning vid sina institutioner. Samarbetet 
med Grants Office fortsatte med avsikt att öka kvaliteten och konkurrenskraften på fakultetens 
forskningsansökningar. Fakulteten utlyser årligen bidrag för forskningsinfrastruktur och under 
2019 inrättades rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS) vid fakulteten. RIS uppdrag är bland 
annat att bereda strategiska frågor som rör forskningsinfrastrukturer, identifiera behov och föreslå 
prioriteringar och avveckling.  
 
Den totala intäkten av externa forskningsbidrag till fakultetens forskare ökade för 2019 med 28 
miljoner kronor jämfört med föregående år. Det totala antalet beviljade bidrag från de statliga 
forskningsråden minskade dock för Medicinska fakulteten, även om antalet beviljade bidrag från 
Vetenskapsrådet (VR) var oförändrat mellan 2018 och 2019, detta trots att antalet inskickade 
ansökningar minskade. Särskilt glädjande var ett ökat antal bidrag till Umeå för klinisk 
behandlingsforskning från VR, vilket delvis kan ses som en följd av strategiska insatser för att 
stärka skrivande av forskningsansökningar, inklusive statistikstöd, som skett mellan Region 
Västerbotten och fakulteten under året. Antalet beviljade anslag från Forte minskade och var det 
lägsta på många år. I slutet av året tilldelades flera unga forskare större internationella bidrag både 
från EU och amerikanska finansiärer. Två av fakultetens forskare fick s.k. utökat anslag från 
Cancerfonden, och ett prestigefyllt femårsanslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning tilldelades 
en grupp forskare där flertalet forskare var från Medicinska fakulteten.  
 
Måluppfyllelsen anses vara möjlig men ytterligare åtgärder behövs. 
 
Det goda och effektiva universitetet  
 
Delmål 4.1 Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där 
jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande 
Jämn könsfördelning i nämnder och kommittéer är en målsättning när nya ledamöter utses, likaså 
jämn könsfördelning i gransknings- och bedömargrupper. Fakultetens verksamhetsplanering och 
budgetering har aktiviteter som ses främja jämställdhet. Ett exempel på detta är att under 2019 har 



 

 

  
2017-06-29 

Datum: 2020-03-17 
 

Sid 4 (21) 
 

 
 
 

    
 

fakulteten fullföljt den satsning som gjorts för att utöka tilldelningssystemet med lärarlönemedel 
ur forskningsanslaget till de institutioner som inte tidigare haft forskningsanslag 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. Satsningen hade ett jämställdhetsperspektiv då de flesta lektorat för vilka 
institutionerna tidigare inte hade tilldelning ur forskningsanslaget innehas av kvinnor. Ett annat 
exempel är fakultetens nystiftade pris för lika villkor vilket delades ut för första gången under 
2019. Fakulteten verkar för en förbättrad integrering av internationella medarbetare i och med att 
fler dokument översätts till engelska och fler evenemang, inklusive fakultetskollegium, hålls på 
engelska. Måluppfyllelsen anses vara möjlig men ytterligare åtgärder behövs.  
 
Delmål 4.2 Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas 
hälsa är i fokus. 
Fokus för arbetsmiljöarbetet vid fakulteten var under 2019 framförallt att arbeta med resultatet av 
2018 års medarbetarundersökning. Arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid är två 
områden som prioriterats att arbeta vidare med. På många institutioner uppmuntrades till 
exempel medarbetarna att utnyttja friskvårdstimmen. Stödmaterial för värdegrundsarbete, som 
har utformats centralt inom universitet, har använts vid arbetsplatsträffar för att jobba med 
psykosociala arbetsmiljön. Måluppfyllelsen anses vara möjlig men ytterligare åtgärder behövs.  
  
Delmål 4.4 Universitetet arbetar för hållbar utveckling 
Årets lärardag hade temat: "Agenda 2030: Vad, varför och hur inom utbildning?" och hade som 
syfte att ge ökad kunskap om hållbar utveckling samt att diskutera hur vi kan implementera 
hållbar utveckling inom fakultetens utbildningar och kurser. Digitalt kursmaterial, användning av 
moderna utbildningsplattformar och streaming av allt fler moment i undervisningen är ytterligare 
åtgärder för hållbar utveckling inom utbildning. På prefektmötena har resande i arbetet 
diskuterats och flera institutioner anger i sina verksamhetsberättelser att det även varit ett ämne 
på deras arbetsplatsträffar. Bland annat anger en institution att de ser att resande med tåg har ökat 
under året. På flera institutioner har man ökat användningen av digitala möten, och återvinning av 
sopor nämns som en annan konkret fråga som tagits upp på institutionsnivå.  
Måluppfyllelsen anses vara möjlig men ytterligare åtgärder behövs.  
   
   
 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
Fakulteten ansvarar för 12 program på grundnivå och över 20 program på avancerad nivå.   
Under 2019 beslutades det om en ny treårig utbildning på grundnivå, Idrottsfysiologprogrammet 
– idrottsmedicin, prestation och hälsa, som ska starta hösten 2020. Samtidigt beslutades att 
Tränarprogrammet flyttas till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakultetsnämnden beslutade 
under året att Sjuksköterskeprogrammet fortsättningsvis inte kommer att anta studenter till 
Lycksele var tredje år, utan istället ska fyra studenter/termin antas till distansutbildningen i 
Skellefteå med VFU-placering i Lycksele. 
 
I november genomfördes den årliga pedagogiska dagen för undervisande personal på fakulteten. 
Som nämnts ovan, var temat för dagen i år "Agenda 2030: Vad, varför och hur inom utbildning?" 
och hade som syfte att ge ökad kunskap om hållbar utveckling samt att diskutera hur vi kan 
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implementera hållbar utveckling i utbildningar och kurser. Inbjudna talare från Umeå universitet 
var Jon Moen (Institution för ekologi, miljö och geovetenskap), Susann Backteman Erlanson och 
Pia Hedberg (Institution för omvårdnad), samt Anneli Ivarsson (internationaliseringsstrategiska 
kommittén). Mats Sandberg (Sahlgrenska akademin) deltog via videokonferens för att tala om hur 
hållbar utveckling implementeras i kurser och program vid Sahlgrenska akademin. Evenemanget 
sändes live för personal som deltog på distans, samt filmades för att möjliggöra att kunna ta del av 
dagens innehåll vid senare tillfälle.  
 
Under 2019 anordnades det två gemensamma introduktionsdagar för fakultetens nya studenter, 
dagar där det interprofessionella lärandet är i fokus. 
 
Utbildningsstrategiska nämnden satsade på utbildningar inom temat pedagogisk portfölj under 
året. Syftet med utbildningen var att erbjuda hjälp med att utveckla och anpassa den pedagogiska 
portföljen inför ansökan om meritering till meriterad och/eller excellent lärare. Utbildningen gavs 
i två steg där deltagarna under första steget påbörjade ett arbete med att skapa en pedagogisk 
portfölj och där de i steg två fick feedback på sin portfölj.  
 
Under året har ombyggnation av lokaler för nytt klinisk träningscentrum (KTC) som ligger i 
Norrlands universitetssjukhus påbörjats. KTC-verksamheten riktas till studenter och kommer 
drivas av Institutionen för omvårdnad och av läkarprogrammet. Under året har också planering av 
inredning, inköp och upphandling pågått. Inflyttning planeras ske sommaren 2020.  

Samverkan med det omgivande samhället 
Medicinska fakulteten har välutvecklade former för samverkan regionalt med offentlig sektor och 
andra universitet inom Norrland. I de flesta av fakultetens utbildningar ingår verksamhetsförlagd 
utbildning/praktik som genomförs i stort sett i hela norra regionen, inom både landsting/regioner 
och kommuner, vilket förutsätter en hög grad av samverkan med de framtida arbetsgivarna. 
Samverkan i frågor som rör utbildning och forskning specifikt inom vård- och 
rehabiliteringsområdet sker i VårdSam-kommittén, medan det främst är ALF- resp. TUA-
kommittéerna som hanterar läkar- och tandläkarutbildningarna.  
 
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse är högsta beslutande organ inom 
samverkansorganisationen mellan Umeå universitet och de fyra landstingen/regionkommunerna i 
Norra sjukvårdsregionen. I styrelsen sitter bland andra den Norra sjukvårdsregionens fyra 
regiondirektörer, universitetets rektor och dekanen för Medicinska fakulteten. Inom Norra 
sjukvårdsregionförbundet finns ett FUI-råd (forskning, utbildning och utveckling/innovation) vars 
regionala arbetsgrupp för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omformades under 2019. 
Förändringen bestod i att tre grupper formerades: En grupp för samverkan om VFU, en för 
samverkan om det verksamhetsintegrerade lärandet och en för samverkan om 
specialistsjuksköterskeprogram. I dessa grupper finns representation från de fyra 
regionkommunerna och de tre universiteten i den Norra sjukvårdsregionen. 
 
Även fakultetens egna beslutande organ har representation från våra samverkansparter. De organ 
som styr utbildning på grundnivå och avancerad nivå, programråd och utbildningsstrategiska 
nämnden (UN), har en representant från Region Västerbotten och/eller annan för 
utbildningsområdet relevant arbetsgivare. 
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Under 2019 tecknades det för första gången ett gemensamt avtal om verksamhetsförlagd 
utbildning med de 15 kommunerna i Västerbottens län. Avtalet anslår struktur för samverkan 
mellan kommunerna och universitetet.  

Kvalitetssystem gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Fakultetens kvalitetssystem reviderades under året i och med att universitets centrala 
kvalitetssystem uppdaterades. I maj genomfördes programdialoger där vicedekan träffade alla 
programansvariga och andra nyckelpersoner under en timme långa samtal.  Som grund för 
dialogerna hade alla program lämnat in en programanalys, tillsammans med delmålsplanering och 
-uppföljning enligt universitetet visionsdokument. Under året genomfördes även kollegiala 
granskningar för följande program: Biomedicinprogrammet inklusive masterprogrammet, 
Tandteknikerprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Tandläkarprogrammet, masterprogram i 
folkhälsa. Granskningarna och programmens kommentarer och åtgärdsplan är en del av de 
berörda programanalyserna och ligger som underlag till programdialoger.  
 
Maria Wiklund, Michael Svensson, Maria Lindström och Ludvig Backman från Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering, Maria Sjölander från Institutionen för farmakologi och klinisk 
neurovetenskap, samt Eva Boström och Anita Nilsson från Institutionen för omvårdnad 
utnämndes alla till meriterade lärare. 
 
Utbildningsstrategiska nämnden genomförde en avhoppsanalys på fakultetens samtliga program 
på grundnivå under vårtermin 2019. Undersökningen genomfördes av studievägledare från 
Studentcentrum som ringde upp studenterna, totalt svarade 59 av 89 avhoppade studenter. De 
flesta angav att anledningen till avhoppet var att de antingen hade blivit antagna på en annan 
utbildning alternativt en utbildning på en annan ort, eller att avhoppet berodde på ett felval. UN 
beslutade att under 2020 undersöka vidare vad dessa felval består av.  
 
Under hösten fattade fakultetsnämnden ett beslut om en handläggningsordning för fristående 
kurser där både rutiner och ansvarsfördelning tydliggörs.  
 
Självskattning baserad på kvalitetssystemets tre centrala aktiviteter: 

• Aktivitet 3 Kursutvärdering: Nivå 4. Det finns rutiner och riktlinjer för kursutvärdering 
på alla fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå enligt vilka 
kursutvärderingar ska genomföras regelbundet på samtliga kurser. Under året har ett 
arbete påbörjats med att följa upp rutiner på programmen och att ta fram eventuella nya 
riktlinjer för aktiviteten.  

• Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan: Nivå 4. På fakulteten kallas 
dessa för programanalys. Programanalyserna görs årligen på alla program på grundnivå 
och avancerad nivå, sedan 2018.  

• Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning: Nivå 4. Under 
2019 har alla fakultetens program genomfört kollegial granskning, bortsätt från två 
program som befunnit sig i ett byte av utbildningsplan och som väntat med granskningen 
tills nya programmet är på plats. Enligt fakultetens plan kommer även samtliga 
specialistsjuksköterskeprogrammen granskas på en längre sikt då det handlar om många 
utbildningar inom en och samma institution. Fakultetens kvalitetssystem reviderades 
under året med bland annat en ändring vad gäller kollegial granskning; från och med nu 
ska granskaren komma från en annan högskola.  
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Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2019 
Chris Fowler, professor vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, fick årets 
pedagogiska pris. Från bedömningsgruppens motivering: ”Hans förmåga att med liknelser och 
humor i mötet med studenterna pedagogiskt förklara komplicerade farmakologiska mekanismer 
har uppskattats genom åren. /…/ Att införliva nya redskap i utbildning har genom åren varit en 
självklarhet för Chris, där han kan ses som en av pionjärerna vid vår fakultet gällande 
implementering av inspelat material samt webb-baserade quiz.”. 

Kunskapsprovet 
Under hösten 2019 förlängdes Umeå universitets uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra 
kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES med ytterligare fyra år efter ny 
upphandling. Provet består av en teoretisk och en praktisk del. Till och med utgången av 2019 var 
resultaten:  

• Teoretiskt delprov 404 godkända 
• Praktiskt delprov 326 godkända 

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning 
Hösten 2019 antogs 25 studenter till andra kullen på kompletterande utbildning för läkare med 
avslutad utländsk utbildning. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och ges på helfart över två 
år. Den ges på distans som en nätbaserad utbildning med några undervisningsveckor varje termin 
vid någon av Umeå universitets studieorter (Umeå, Luleå/Sunderbyn, Sundsvall, Östersund). 
Utbildningen syftar till att ge den ämneskomplettering och kunskapsutveckling som krävs för att 
läkare med utländsk examen ska kunna godkännas av Socialstyrelsen, för att sedan kunna söka 
tillträde till AT i Sverige.  
 

Forskning och utbildning på forskarnivå  
Utbildning på forskarnivå 

Antal aktiva doktorander 2019 
Under 2019 fanns det vid fakulteten 402 aktiva doktorander. Detta motsvarade 48 procent av det 
totala antalet aktiva doktorander vid universitetet. Av fakultetens aktiva doktorander var 55 
procent kvinnor.  
  
Tabell 1: Totalt antal aktiva doktorander på forskarnivå vid Umeå universitets fyra fakulteter, 2019 
Källa: Fokus 

Humanistisk  Medicinsk Samhällsvetenskap. Teknisk-naturvet. 
K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. 
51 35 86 220 182 402 68 65 133 84 125 209 

 
 
Antal antagna doktorander 2019 
Under 2019 antogs vid fakulteten 93 personer, 43 kvinnor (46 procent) och 50 män (54 procent), 
till utbildning på forskarnivå. De två senaste åren har det skett en ökning i antalet antagna 
doktorander efter att det under en rad år skett en minskning. Mer än hälften (57 procent) av de 
doktorander som antogs vid Umeå universitet 2019, återfinns vid Medicinska fakulteten. 
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Motsvarande siffra år 2018 var 39 procent. Under de närmast föregående åren har det vid 
fakulteten antagits fler kvinnor än män men under år 2019 var situationen den omvända. Flest 
doktorander antogs vid institutionerna för Klinisk vetenskap, Epidemiologi och global hälsa samt 
Folkhälsa och klinisk medicin, se figur 1. 
 
Tabell 2: Antal antagna doktorander vid Medicinska fakulteten, 2015-2019. 
Källa: Fokus 

År. Antal kvinnor och män. 
(% av Umeå universitets doktorander antagna aktuellt år) 

2015 2016 2017 2018 2019 
K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. 
42 36 78 

(63) 
44 28 72 

(47) 
30 26 56 

(46) 
33 28 61 

(39) 
43 50 93 

(57) 

 
 
Figur 1: Antal antagna doktorander och disputationer uppdelat på institution, 2019  
Källa: Fakultetsregister 

 

Antal doktors- och licentiatexamina 2019 
Under 2019 avlades 75 doktorsexamina och två licentiatexamina vid Medicinska fakulteten. 
Fakulteten stod för hälften av det totala antalet utfärdade examina vid universitet under året. 
Antalet disputationer under 2019 var något färre än antalet utfärdade doktorsexamina, då det 
under året var 62 personer som disputerade. De flesta disputationerna skedde vid institutionerna 
för Folkhälsa och klinisk medicin, Klinisk vetenskap samt Molekylärbiologi. 
 
Tabell 3: Totalt antal doktorsexamina/kön vid Medicinska fakulteten (% av totalt antal doktorsexamina), 2015-2019 
Källa: Fokus 

År. Antal kvinnor och män. 
(% av examina vid Umeå universitet aktuellt år) 

2015 2016 2017 2018 2019 
K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. K M Tot. 
42 34 76 

(40) 
45 40 85 

(45) 
50 40 90 

(45) 
26 23 49 

(46) 
39 36 75 

(52) 
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Urval av aktuella frågor för rådet för utbildning på forskarnivå under 2019 
Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) tog tillsammans med UPL fram en handledarkurs riktad 
mot seniora doktorandhandledare som inte har genomgått universitetets kurs för handledare 
Forskarhandledning i praktiken, eller motsvarande, och/eller som behöver en uppdatering om 
nya regler. Rådet genomförde en analys av doktorandantagning vid fakulteten under de senaste 
åtta åren och arbetade med frågan om dimensionering av utbildning på forskarnivå. Genom 
fakultetens Öppet forskarmöte i november, som i år hade som tema utbildning på forskarnivå, 
förde rådet en dialog med fakultetens forskare och lärare om aktuella frågor inklusive utformning 
av ett program för forskarutbildning vid fakulteten. Rådet arbetade också fram ett förslag om 
ändrade rutiner vid genomförande av mittseminarium. RUF tillsatte under året en arbetsgrupp för 
karriärplanering som har ansvar för att förmedla information om möjliga karriärvägar för 
doktorander inklusive dem som finns utanför akademi och sjukvård. 

Samverkan med det omgivande samhället 
Medicinska fakultetens huvudsakliga samverkan med det omgivande samhället inom ramen för 
utbildning på forskarnivå sker främst i relation med Region Jämtland Härjedalen, Region 
Norrbotten, Region Västerbotten samt Region Västernorrland. Majoriteten av de doktorander som 
antas vid fakulteten bedriver forskarstudier parallellt med klinisk tjänstgöring i någon av de 
nämnda regionerna. En del av fakultetens doktorander är verksamma i de orter där det bedrivs 
läkarutbildning, det vill säga i Luleå/Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Under arbetet med 
dimensionering av utbildning på forskarnivå har RUF samlat in uppgifter om hur stor andel av 
fakultetens doktorander som får tjänster inom näringslivet efter doktorandtiden.  

Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå 
Rådet för utbildning på forskarnivå arbetar tillsammans med studierektor för utbildning på 
forskarnivå med att implementera universitetets kvalitetssystem för ämnet medicinsk vetenskap 
som är fakultetens forskarutbildningsämne. 
 
Aktivitet 1. och 2. Studentundersökningar och Studentkårsskrivelse: Nivå 5 
Då doktorander inkluderas i både medarbetarenkät och studentkårsskrivelse är resultaten av dessa 
föremål för genomgång av rådet för utbildning på forskarnivå tillsammans med 
fakultetsstudierektorn för utbildning på forskarnivå. Doktorandrepresentanterna i rådet redogör 
för de delar av studentkårsskrivelsen som är relevanta för fakulteten. Utfallet av detta utgör 
underlag för förbättringsarbete. Ett konkret exempel på förbättringsarbete är införandet av krav på 
obligatorisk kurs i forskarhandledning, ett förslag som finns med i den senaste 
studentkårsskrivelsen. Beslut fattas vårterminen 2020. 
 
Aktivitet 3. Kursutvärdering: Nivå 4 
Rådet för utbildning på forskarnivå följer regelbundet upp kursvärderingar för de kurser som 
fakulteten ger för doktorander. Vid behov ändras kursernas innehåll och/eller genomförande. 
Fakulteten ser regelbundet över utbudet och dimensioneringen av kurser för att det ska passa 
behovet. Fakulteten jobbar för närvarande på att ta fram fakultetsgemensamma 
utvärderingsmallar. 
 
Aktivitet 4. Programvärdering: Nivå 3 
Medicinska fakulteten arbetar med att organisera utbildningen på forskarnivå inom ett 
forskarutbildningsprogram. Doktorander antagna under ett år kommer att utgöra en kull. 
Målsättningen är att förbättra genomförandet av utbildning på forskanivå för framförallt 
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doktorander i kliniska ämnen och doktorander som genomför sin utbildning i miljöer med liten 
kritisk massa samt att totalt öka kvaliteten för utbildning på forskarnivå vid fakulteten. Arbetet 
planeras pågår under hela 2020.  
 
Aktivitet 5. Säkring av nationella examensmål: Nivå 5 
Nationella examensmål för utbildning på forskarnivå säkras vid fakulteten enligt följande: 

• Vid antagning av en doktorand upprättas en examensmålsmatris som läggs in i den 
individuella studieplanen. Matrisen tydliggör kopplingen mellan aktiviteter i utbildningen 
och examensmålen i den allmänna studieplanen och visar hur de nationella och lokala 
målen för examen uppfylls. 

• Varje doktorand följs upp årligen. Vid behov revideras doktorandens individuella 
studieplan och/eller matris. Avvikelser i progressionen dokumenteras i den individuella 
studieplanen. 

• Vid disputation är opponentens roll att kritiskt granska avhandlingen och ingående 
diskutera denna med respondenten. Betygsnämndens uppgift är att granska och 
examinera avhandlingsarbetet och dess försvar med avseende på de relevanta nationella 
examensmålen. Övriga nationella examensmål examineras av examinator.  
 

Ett exempel på nyligen genomförd förbättringsåtgärd är definierad kompetens för att utses till 
examinator. Exempel på pågående förbättringsarbete är att implementera fakultetsgemensamma 
riktlinjer och betygskriterier för genomförande av obligatoriskt mittseminarium med syfte att 
säkerställa uppnående av nationella examensmål samt progression i utbildningen. Beslut om detta 
förväntas vårterminen 2020. 
 
Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för forskarutbildningsämne: Nivå 5 
Aktiviteter under 1-5 och som läggs in i verksamhetsplanen eller verksamhetsberättelsen kopplas 
till universitetets kvalitetssystem vid årliga revideringen av verksamhetsplanen. Ett exempel på 
detta i VP 2020 är aktiviteter för att formera ett program för utbildning på forskarnivå som bland 
annat kommer att säkerställa uppnåendet av de nationella examensmålen på ett bättre sätt. 
 
Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom extern kollegial granskning: Nivå 2 
Medicinska fakulteten ämnar införa ett program för utbildning på forskarnivå. Rådet för 
utbildning på forskarnivå har arbetat med att ta fram ett förslag för programmets utformning och 
organisation. Då införandet av programmet kommer att innebära förhållandevis stora ändringar i 
utbildning på forskarnivå vid fakulteten kommer ingen kollegial granskning av den befintliga 
utbildningen att ske. Rådet kommer emellertid under processen uppdra åt externa parter en 
kollegial granskning av det nya programmet innan antagning påbörjas. 
 

Forskning  
 
Under 2019 fördelade Medicinska fakulteten forskningsmedel i fem olika utlysningar med avsikt 
att på olika nivåer stärka fakultetens forskning. Strategisk forskningsresurs är fakultetens största 
interna utlysning och omfattar tio treåriga anslag om vardera 700 000 kronor per år. Inför 2019 
års utlysning var det möjligt att söka till två alternativa beredningsgrupper, där Beredningsgrupp 1 
bedömer ansökningarna enligt Vetenskapsrådets kriterier, och Beredningsgrupp 2 bedömer enligt 
kriterier som liknar FORTEs/FORMAS kriterier.  
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Utlysningarna ”Klinisk forskningsresurs” och ”Forskningslyftet” resulterade i att fem respektive 
sex bidrag, på vardera 400 000 kronor per år i tre år, kunde utdelas. Till det kommer den årliga 
utlysningen av Bioteknikmedel och utlysningen av medel för infrastruktur, bägge dessa utlysningar 
omfattar 5 mnkr vardera. För andra året tilldelades prefekterna genom fakultetsbudgeten en 
forskningsstrategisk disposition och under 2019 slutförde fakulteten satsningen på att 
institutioner tilldelas 20 procent lärarlönemedel från fakultetens forskningsanslag för 
anslagsfinansierade lektorer.   
 
Future Faculty, fakultetens organisation för att främja yngre forskare, arrangerade en kick-off i 
februari 2019. Tillsammans med dåvarande Grant’s Office arrangerade Future Faculty worskhops i 
anslagsskrivande för att stärka unga forskares konkurrenskraft. Verksamheten vid Future Faculty  
genomförs helt på engelska, för öka integreringen av det stora antalet internationella medarbetare.  
 
Som nämnts ovan, arrangerades 2019 års Öppet forskarmöte i november med fokus på fakultetens 
forskarutbildning och planerade förändringar inom utbildning på forskarnivå. För doktorander 
och postdoktorer erbjöds en workshops om karriärplanering. För att stimulera mobilitet och 
internationalisering fortsatte fakulteten under 2019 med utlysningar av resurser för internationella 
utbyten och sabbaticals. 

Externa bidrag 
Umeå universitet tilldelades 6,6 procent av de utdelade medlen från Vetenskapsrådets utlysning 
under ämnesområdet medicin och hälsa, vilket är en liten nedgång från åren 2017 och 2018 men 
ändå högre andel än för 2016 och 2015. Andelen av nationell tilldelning som beviljades universitet 
när det gäller bidrag från Cancerfonden ökade från 4,2 procent 2018 till 6,3 procent 2019. 
 
Silvia Remeseiro, vid UCMM och WCMM, Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och 
biofysik, och Jonas Barandun, MIMS, tilldelades Vetenskapsrådets etableringsbidrag omfattande 6 
miljoner vardera. Medicinska fakulteten lyckades 2019 mycket väl i konkurrensen vid tilldelning 
av anslag från Vetenskapsrådets utlysning för klinisk behandlingsforskning och erhöll näst flest 
bidrag bland landets medicinska fakulteter. Bidrag tilldelades Gauti Jóhannesson, Olov 
Rolandsson Christina West, Oskar Hemmingsson och Nicklas Strömberg. 
 
Cancerfondens forskningsnämnd beviljade sammanlagt 39,4 miljoner kronor till 8 forskare vid 
Medicinska fakulteten, vilket är en höjning från 2018. Förutom reguljära projektbidrag tilldelas 
Anders Bergh och Andrei Chabes utökat stöd med 6 respektive 4,5 miljoner kronor. Hjärt- och 
lungfonden beviljade totalt 7 miljoner kronor till 5 projekt vid Medicinska fakulteten, vilket också 
är en höjning från 2018. Dessutom tilldelades tre bidrag för cancerforskning från 
Sjöbergsstiftelsen till Beatrice Melin, Malin Sund och Jonas Nilsson. 
 
Från Familjen Erling-Perssons stiftelse erhöll Jörgen Johansson och Magnus Evanders var sitt 
bidrag. Ett prestigefyllt femårsanslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning tilldelades Anders 
Eklund tillsammans med kollegerna Katrine Riklund, Jan Malm och Anders Wåhlin. Sjoerd 
Wanrooij fick fem års förlängning som Wallenberg Academy Fellow. Kempestiftelserna är fortsatt 
en viktig forskningsfinansiär för fakultetens forskare, inte minst genom generösa bidrag för 
uppbyggnad av forskningsinfrastrukturer. 
 
Några större internationella bidrag som tilldelades forskare vid fakulteten under 2019 är till Vasili 
Hauryliuk vid Institutionen för molekylärbiologi och Daniel Öhlund, WCMM och Institutionen för 
strålningsvetenskaper, för varsitt projekt från EU. Från amerikanska National Institute of Allergy 
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and Infectious diseases beviljades Mattias Forsell och Ola Billing 700 000 US dollar som 
medsökande tillsammans med amerikanska forskare.  

Internt kvalitetsarbete 
Fakultetsnämnden och forskningsstrategiska nämnden arbetar kontinuerligt med åtgärder för att 
öka antalet konkurrenskraftiga ansökningar om forskningsmedel. Efter en genomgång av den 
kliniska forskningen och universitetssjukvården, framgick att forskningen vid ett antal enheter i 
Norra sjukvårdsregionen behöver förstärkas. Som ett led i det arbetet introducerades satsningen 
”Klinisk forskningsresurs” för att stärka forskningen inom några identifierade ämnesområden vid 
universitetssjukvårdsenheter. Totalt utdelades fem bidrag omfattande 400 000 kronor per år i tre 
år. Under 2019 introducerades ytterligare en kvalitetshöjande satsning: ”Forskningslyftet”, som 
riktade sig till institutioner/avdelningar/ämnen med större utmaningar än andra i fråga om tid till 
forskning och förmåga att attrahera forskningsmedel. En kvalitetshöjande faktor i fakultetens egna 
utlysningar är införande av kollegial granskning för inlämnade ansökningar. 
 
Vid institutionerna förekommer ett arbete med att främja och öka kvalitén på fakultetens forskares 
publikationer. I figuren nedan återges antalet författarfraktioner per institution publicerade i DiVA 
under åren 2015-2019. Detta återspeglar i vilken utsträckning forskare vid respektive institution 
har publicerat i form av antologier eller i bokform, men anger enbart författarfraktioner i de 
publikationer som blivit refereegranskade. Institutionen för epidemiologi och global hälsa bildades 
under 2019, och finns därför bara angiven för det året (för tidigare år ingår deras aktivitet i 
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, som de tidigare tillhörde). Den minsta enheten i 
dessa bibliometriska uttag är 0,1, vilket innebär att även om en forskare är en författare av fler än 
10 övriga författare till publikationen, ges forskaren 0,1 författarfraktion. Mellan åren 2018 och 
2019 har antalet författarfraktioner i Nivå 2-tidskrifter ökat enligt den Norska listan ökat för 
forskare tillhörande sju av fakultetens institutioner. 
 
Figur 2: Författarfraktioner per institution i Nivå 2 tidskrifter enligt Norska listan 2015-2019. 
Källa: DiVA 

 

3,6
7,0

27,0

4,5
7,8

2,5

10,5
7,9 8,1 7,7 9,8 7,8 8,6

13,7

0,1
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

2015 2016 2017 2018 2019



 

 

  
2017-06-29 

Datum: 2020-03-17 
 

Sid 13 (21) 
 

 
 
 

    
 

 
 
 

Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och 
lika villkor  
Personalsituation 
 
Inga större förändringar skedde i personalsammansättningen vid Medicinska fakulteten mellan 
åren 2018 till 2019, se tabell 4. En mindre ökning i andelen kvinnliga arbetstagare kan noteras. Att 
totalt antal anställda är oförändrat liksom andelen teknisk/administrativ personal trots att andelen 
lärare/forskare har minskat något förklaras av att antalet amanuenser och anställda doktorander 
ökade under året och dessa befattningar räknas varken som lärare enligt Umeå universitets 
anställningsordning eller som teknisk/administrativ personal.  
 
Antalet biträdande lektorer har ökat kontinuerligt sedan 2014 då befattningen infördes, men 
minskade något i år då ett antal har hunnit prövas för befordran till universitetslektorer (se mer 
om detta under rubriken Karriärvägar för meriteringsanställningar).  
 
Av fakultetens samtliga lärare hade 32 procent en så kallad förenad/kombinerad anställning, vilket 
innebär att anställningen som lärare kombineras med klinisk tjänstgöring vid någon av de fyra 
nordliga regionkommunerna. Detta var en något större andel än föregående år (30 procent).  
 
Tabell 4: Anställd personal vid Medicinska fakulteten, 2014-2019 
Källa: Primula, uttag för år 2019 togs ut 2020-02-18 för anställda 2019-12-01 

Personal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal anställda (% kvinnor) 1 156 

(59) 
1 224 
(57) 

1 189 
(58) 

1 157 
(57) 

1155 
(58) 

1155 
(59) 

Andel  % lärare* av totala 
antalet anställda  

47  48  50  50 51 49 

Andel % teknisk/adm 
personal 

35 35 36 38 39 39 

Antal anställda Biträdande 
universitetslektorer 

8 15 21 24 32 28 

Antal anställda 
forskarstuderande  

152 180 
 

146 127  
 

123 140 

*enligt gällande anställningsordning  
 
Under 2019 anställdes elva nya professorer, samtliga antingen befordrade till professor eller 
nyanställda gästprofessorer, varav fyra (36 %) var kvinnor. Det innebär att fakulteten inte nådde 
det av regeringen uppställda rekryteringsmålet för kvinnliga professorer som för Umeå universitet 
har angetts till 52 procent. Exkluderas gästprofessorer från statistiken var däremot 
könsfördelningen jämn med tre kvinnor (50 %) och tre män. 
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Organisationsförändringar och ledning 
Från och med den 1 januari 2019 har fakulteten en ny institution då Institutionen för epidemiologi 
och global hälsa blev en egen institution istället för att vara en enhet under Institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin. Professor Anna-Karin Hurtig utseddes som första prefekt vid den 
nybildade institutionen. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap har under året 
delats upp och gått in i två andra institutioner med tillhörande organisatorisk flytt av personal vid 
respektive enhet. Klinisk neurovetenskap tillhör sedan april 2019 Institutionen för klinisk 
vetenskap, medan Farmakologi har gått in i Institutionen för integrativ medicinsk biologi, det 
senare med effekt först från 1 januari 2020. 
Kansliet för medicin fick under senhösten 2019 en ny kanslichef då Ann-Christin Edlund tog över 
uppdraget efter Susanne Fahlgren.  

Kompetensförsörjning  

Rekrytering  
Fakulteten står inför utmaningar att behålla, utveckla och rekrytera nya medarbetare. Inom vissa 
ämnen och befattningar, främst inom lärarkategorin, har fakulteten svårt att rekrytera personal. 
För kliniskt kopplade utlysta lektorat och professurer samt inom vissa ämnen med behov av 
specifik yrkeskompetens är söktrycket lågt. Inom andra ämnen, ofta inom 
prekliniska/experimentella områden, är söktrycket på våra utlysta anställningar däremot tvärtom 
högt.  
 
Söktrycket, med avseende på såväl totalt antal sökanden som genomsnittligt antal sökande per 
anställning, har minskat från föregående år, se tabell nedan. Tidigare år, 2016-2018, har fakulteten 
utlyst öppna prekliniska karriäranställningar i breda utlysningar inom Wallenberg centrum för 
molekylär medicin (WCMM) vilka har lockat många sökande. Under 2019 hade fakulteten däremot 
inga sådana utlysningar vilket kan vara en förklaring till ett totalt minskat söktryck. En annan 
faktor som kan ha påverkat det totala söktrycket vid fakulteten är utlysningar av anställningar som 
postdoktor. Under 2018 hade tre sådana utlysningar över 70 sökande, medan den 
postdoktorsutlysningen med högst söktryck under 2019 endast hade 26 stycken sökande.  
 
Tabell 5: Söktryck på Medicinska fakultetens läraranställningar( lärare enl anställningsordningen), 2016-2019 
källa: E-rekryteringssystemet Varbi  

2016 2017 2018 2019 
Antal utlysta läraranställningar 62 48 62 77 
Antal sökande 330 423 481 332 
Genomsnittligt antal sökande per 
anställning 

5,3 8,8 7,8 4,3 

*enligt gällande anställningsordning  
 
För professor, universitetslektor, biträdande lektor och forskare var den genomsnittliga 
rekryteringstiden 214 dagar från sista ansökningsdag till tillträde, vilket är en minskning av 
handläggningstiden från föregående år då den genomsnittliga tiden var 274 dagar (källa: E-
rekryteringssystemet Varbi). Anställnings- och docenturnämnden (inkl. dess arbetsutskott), har 
under år 2019 hanterat 376 ärenden, vilket är en liten minskning från 2018 då 387 ärenden 
hanterades.  
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Karriärvägar för meriteringsanställningar 
Fakulteten var först i landet med ett system för tenure-track-anställningar i kombination med 
klinisk tjänstgöring som möjliggör samtidig vetenskaplig, pedagogisk och klinisk meritering i form 
av biträdande lektorat med klinisk koppling. Sedan 2014 har fakulteten identifierat ämnen där 
utlysning av biträdande lektorat bedömts strategiskt viktigt, och därför medfinansierats av 
fakultetsgemensamma medel, inom områden där det framtida rekryteringsläget för professorer 
och lektorer bedöms som svårt. Under 2019 tillsattes fyra biträdande lektorat, se tabell nedan, 
varav två hade kliniskt koppling.  Två av dessa fyra biträdande lektorer tillsattes efter utlysningar 
(året innan) inom WCMM, och de övriga två tillsattes efter utlysningar som respektive institution 
initierat som ett led i strategisk kompetensförsörjning. Under 2019 utlystes fyra nya biträdande 
lektorat där alla fyra har klinisk koppling. Flera av de biträdande universitetslektorer som 
anställdes i början av fakultetens satsning har nu hunnit göra sin meriteringstid och under 2019 
prövades sju av dem för befordran till lektorer, varav samtliga sju klarade prövningen och 
befordrades, varav fyra har klinisk koppling.  
 
Tabell 6: Antal tillsatta karriäranställningar vid Medicinska fakulteten, 2014-2019 
Källa: Primula 

Anställningsform 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Forskarassistent 7 2 3 0 3 0 
Biträdande universitetslektorat 7 7 6 4 7 4 
- varav biträdande 
universitetslektorat/kombination med klinisk 
yrkesverksamhet 

4 6 2 2 3 2 

 
Med anledning av att befattningen biträdande universitetslektor från och med 2017 regleras i 
högskoleförordningen har universitetets anställningsordning reviderats, vilken trädde ikraft 2018-
04-01. I samband med detta togs befattningen forskarassistent bort från anställningsordningen 
vilket innebär att inga ytterligare rekryteringar av forskarassistenter har gjorts efter 2018-04-01.  
 

Arbetsmiljö och lika villkor  

Arbetsmiljö 
Fokus för arbetsmiljöarbetet vid fakulteten har under året framförallt varit att arbeta med 
resultatet av 2018 års medarbetarundersökning. Arbetsbelastning och balans mellan arbete och 
fritid är två områden som genomgående fick låga siffror och därmed har varit prioriterade 
områden att arbeta vidare med. 
 
Under våren 2019 granskades och sammanställdes institutionernas handlingsplaner för lika villkor 
och arbetsmiljö i syfte att lyfta övergripande frågor att arbeta vidare med på fakultetsnivå. Dessa 
handlingsplaner visade i likhet med 2018 års medarbetarundersökning på en utstickande 
riskfaktor i form av fortsatt upplevd hög arbetsbelastning, dålig balans och bristande återhämtning 
i arbetet, framförallt hos fakultetens lärarkategori. Flertalet institutioner har under året påbörjat, 
och planerat för fortsatta aktiviteter, för att komma till rätta med den här problembilden, 
exempelvis genom enkätundersökningar och fördjupade utredningar, översyn av organisation och 
bemanningsplanering samt föreläsningar och workshops med externa aktörer såsom 
företagshälsovården.  
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Att utveckla aktiviteter i syfte att förebygga ohälsa, bland annat utifrån 
medarbetarundersökningen, har också under året varit en strategi från fakultetens sida för att 
närma sig ett av delmålen i fakultetens verksamhetsplan för 2019, Delmål 3.2: Universitet är en 
arbetsplats där medarbetarnas och studenternas hälsa är i fokus, vilket härrör från universitetets 
övergripande visionsdokument, Vision 2020. Även om universitetets verksamhetsplaner från och 
med år 2020 inte längre uttalat baseras på några delmål från visionsdokumentet så har fakulteten 
ett fortsatt prioriterat mål i sin verksamhetsplan för 2020 att anställda vid fakulteten ska uppleva 
sig ha en rimlig arbetsbelastning och balans i arbetet och ser också att det finns mer att göra för att 
nå målet. Med utgångspunkt i detta har fakulteten under året börjat planera aktiviteter för att 
fortsätta sträva mot detta mål under 2020. 
 
Med utgångspunkt i ovan nämnda delmål, Delmål 3.2: Universitet är en arbetsplats där 
medarbetarnas och studenternas hälsa är i fokus, identifierades en strategi i fakultetens 
verksamhetsplan 2019 som handlade om att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor. Inom detta 
område har flertalet institutioner vid fakulteten under året bedrivit ett aktivt arbete där det 
stödmaterial som har utformats centralt inom universitetet har använts vid arbetsplatsträffar och 
dylikt.  

Lika villkor, jämställdhet och mångfald  
Medicinska fakultetens nyinstiftade likavillkorspris delades ut till Katarina Hamberg, med 
motiveringen att hon ”visat ett djupt och brinnande engagemang för frågor som rör lika villkor, 
genus och jämställdhet mellan könen. Detta engagemang har visat sig tydligt inom hennes 
forskning, där hon nationellt och internationellt gjort framstående insatser. Engagemanget har 
också visat sig i hennes mångåriga undervisning på olika nivåer, i läkarprogrammets 
grundutbildning, i forskarutbildningen och vid kliniken. ”. Priset delades ut vid fakultetens 
kollegiemöte i juni.  
  
Det anordnades två workshoppar, riktade till både medarbetare och studenter, om hur sexuella 
trakasserier framträder och hur kan vi agera mot dem. Jesper Fundberg, lektor vid 
polisprogrammet på Malmö universitet och maskulinitetsforskare, var inbjuden att tillsammans 
med Katarina Hamberg hålla två halvdags workshop där fokus var på aktiva ”bystanders” i 
händelse av sexuella trakasserier. Evenemangen var välbesökta och uppskattade och satsningen 
beslutades att fortsätta även under 2020. 
  
Utbildningar om aktiva åtgärder och om motstrategier vid härskartekniker anordnades för 
fakultetens likavillkorsföreträdare. 
  
Satsningen att öka andelen lektorer för vilka institutionerna tilldelas lärarlönemedel inom 
anslagen för både forskning och utbildning slutfördes under 2019, två år tidigare än beslutat 
eftersom det fanns utrymme för det i årets budget – därmed tilldelas forskningsmedel för alla 
anslagsfinansierade lektorer. Syftet med denna satsning var flerfaldigt: Dels utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, då de flesta lektorat för vilka institutionerna tidigare saknat 
forskningstilldelning innehas av kvinnor (när vårdutbildningarna kom till Medicinska fakulteten 
från landstinget i slutet av 90-talet fick institutionerna endast GU-anslag med sig), och dels för att 
främja stabilitet och kvalitet och ge förutsättningar till bra blandning mellan forskning och 
utbildning inom hela fakulteten.  
  
Fakultetsnämnden fattade ett beslut i samband med diskussioner under hösten 2019 om att anta 
en egen regel gällande fakultetens ersättning till institutioner för arbetsgivarens del vid 
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externfinansierade doktoranders och postdoc-anställdas föräldraledighet, med syfte att gynna 
jämställdheten mellan kvinnor och män samt minska risken för diskriminering av föräldralediga 
oavsett kön. Formellt fattas beslutet i början av 2020. 
  
Alla utbildningsprogram fick i uppdrag att gå igenom sina case med syfte att öka medvetenheten 
hos fakultetens lärare vad gäller normer i case-undervisning. Resultatet av arbetet diskuterades i 
utbildningsstrategiska nämnden där representanter för programmen fick dela med sig av sina 
erfarenheter från arbetet. Några saker som lyftes var att värderande språk i casen bör åtgärdas, att 
det är betydelsefullt att i lärarledd undervisning och seminarium problematisera casen och att i de 
case som saknar tydliga personreferenser ska olika bakgrundsfaktorer föras in så att de situationer 
som beskrivs avspeglar mångfalden i samhället i stort. 
  
Lärarna inom fakulteten har uppmuntrats att genomgå en webbutbildning En introduktionskurs 
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som tagits fram av Länsstyrelsen, 
Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Kommunikation 
Internt inom fakulteten har kommunikationsinsatser i hög grad handlat om nyheter på 
internwebben Aurora, informationsmejl som skickas kollegiet varje vecka samt insatser och stöd i 
olika arrangemang och projekt. Kommunikatörerna har även arbetat med ett ökat nyhetsflöde om 
händelser och utlysningar och fortsatt underhåll och uppbyggnad av hemsidor i syfte att samla och 
öka tillgängligheten till material, arbetsdokument och nyheter för medarbetare vid fakulteten. En 
webbredaktörsgrupp inom Medicinska fakulteten skapades under 2019, med syfte att diskutera 
gemensamma frågor och samarbeten. 

Nyheter 
Under 2019 publicerades 52 pressmeddelanden från fakulteten. Av dessa handlade 23 om 
doktorsavhandlingar, 16 om övrig forskning och 13 om andra nyheter som till exempel större 
tilldelningar, priser och kunskapsprov för utländska läkare. Sju pressmeddelanden översattes till 
engelska. 19 webbnyheter om avhandlingar publicerades i Aurora, varav åtta även publicerades på 
engelska. 
 
Bland väl citerade nyheter i nyhetsmedier kan nämnas: 

• ”Genmodifierade fiskar bidrar till kamp mot prostatacancer.” 
• ”Landsbygdsbor i rika länder allt fetare.” 
• ”Gränsen mellan typ 1- och typ 2-diabetes inte längre så knivskarp.” 

 
Populärvetenskapliga arrangemang 
Under 2019 genomfördes sju Fika efter en forskare på lördagar på Vävens kafé Fika i Umeå med 
sammanlagt 21 populärvetenskapliga föreläsningar som filmades och livesändes. Evenemanget är 
numer välkänt och drar i stort sätt fullt hus varje gång, och intresset för livesända och filmade 
föreläsningar ökade. Under hösten anordnades också ett välbesökt event i Östersund med fyra 
föreläsare. Fakulteten höll fyra vetenskapsluncher på Kafé Station, vilka genomgående var 
välbesökta. Luncherna filmades och direktsändes via webben.  
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Fakulteten deltog i planering och genomförande av Kunskapsveckan då lärare från främst 
Västerbottens län erbjöds kompetensutveckling och en mötesplats. Från Medicinska fakulteten 
medverkade föreläsare inom området ungdomars sexuella hälsa.   
 
Fakulteten ordnade tillsammans med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ett medieevenemang 
under Nobelveckan när de dagar då Nobelpriset i fysiologi eller medicin samt kemi 
offentliggjordes. Tillkännagivandet av pristagare bevakades live och forskare med anknytning till 
ämnena var beredda att kommentera priserna.  
 
Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning hade nyheter om ett par stora donationer som 
uppmärksammades i nyhetsmedier, bland annat en donation som är unik genom att medlen enligt 
testamentet blir tillgängliga först efter år 2052. Marknadsföringsinsatser planerades och 
genomfördes. 

Studentrekrytering 
Utbildningsstrategiska nämnden fortsatte satsningen på filmer med alumner från fakultetens 
program på grundnivå. Student- och alumnporträtt till programsidorna på webben uppdaterades 
löpande. Det gjordes kommunikationsplanering och aktiviteter för nya Idrottsfysiologprogrammet. 

Internationalisering 
Ett strategiskt arbete för internationalisering 
Högskolelagen fastslår i ett tillägg redan 2005 att högskolorna bör främja förståelsen för andra 
länder och för internationella förhållanden, samt främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa (SFS 1992:1434). Detta har fått ökad aktualitet sedan Förenta 
Nationerna 2016 antog Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmålen och då svenska regeringen slagit 
fast att alla samhällets sektorer skall bidra, inklusive högskolesektorn. Ytterst syftar 
internationalisering av högskolan till att höja kvalitén på utbildning och forskning, men 
internationalisering är även en förutsättning för att nå Agenda 2030.  
 
Inom fakulteten har vi tagit initiativ i denna riktning genom en förstärkt organisation för 
internationalisering, som under det gånga året kommit på plats. Internationaliseringsstrategiska 
kommittén (IKOM) verkar för att hela beredningsorganisationen engageras, vilket på sikt bör 
innebära att alla fakultetens verksamheter berörs. Rådet för internationalisering av utbildningarna 
(RIU) verkar för internationalisering av samtliga utbildningar på grund- och avancerad nivå. 
Arbetet leds av en av en International Director som är en av fakultetens professorer. 
 
Under året har en enkätstudie genomförts med syfte att klargöra hur studenterna ser på 
internationalisering på hemmaplan och om intresse för att under någon period studera utomlands. 
När sammanställningen är klar kommer den att bidra till fördjupade samråd kring hur 
internationalisering av grund- och avancerade utbildningsprogram kan planeras.  

Internationalisering på hemmaplan  
För att alla studenter och doktorander vid examen ska ha ett internationellt perspektiv är det 
nödvändigt med internationalisering på hemmaplan som komplement till in- och utresande lärare 
och studenter. Flera åtgärder har under året vidtagits för att verka i denna riktning, varav några 
kort beskrivs nedan.  
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• I syfte att öka personal och studenters kunskap om de möjligheter som finns genomfördes 

under läsåret 2018/2019 en seminarieserie ”Internationalisation seminars at the Faculty of 
Medicine”.  

• Ett internationellt perspektiv behöver integreras i ordinarie undervisning och examination 
för att säkra att alla studenter nås. Under året erbjöds därför lärarkollegiet två 
halvdagsseminarier kring temat ”Internationalising the Curriculum – Harvesting the 
existing global perspectives in the classroom”.  

• Fakulteten har en stor andel lärare/forskare (15 procent) och doktorander (28 procent) med 
utbildningsbakgrund från annat land, vilket bidrar till en internationell miljö. Viktigt är att 
allt fler möten hålls på engelska, såväl fakultetsgemensamma som inom institutioner och 
enheter. 

Ökad mobilitet angeläget  
Mobiliteten – både vad gäller in- och utresande – behöver öka för studenter, doktorander och 
lärare/forskare. Detta är en viktig del av internationaliseringen, men hindren är många speciellt 
för kliniska legitimationsutbildningar. Avgörande är fungerande utbytesavtal för både lärare och 
studenter, att varje utbildningsprogram har mobilitetsfönster (möjliggör utresande) och 
kurser/moment på engelska (möjliggör inresande), samt att de lärare som är internationella 
kontaktpersoner har rimlig kompetens och tid och för uppdraget. Under året har arbetet kring att 
förbättra situationen fortsatt, varav några insatser kort beskrivs nedan.  
 
• Utlysningar av medel för internationalisering har etablerats och tycks vara en framgångsrik 

strategi. Under året fördelades totalt 538 000 kronor inom följande teman: I) Utlandsvistelse 
under doktorandtiden; II) Förbered en post-doc utomlands; III) Mobilitet under post-doc 
perioden; IV) Utveckling av kurser/moment på engelska; samt V) Förberedelse för lärar- och 
studentmobilitet. 

• Universitets nya digitala system för utbytesavtal med utländska lärosäten – SoleMOVE - har 
börjat användas och inför detta gjordes en genomgång där ett stort antal icke-fungerande 
avtal togs bort, vilket kommer att underlätta mobilitet framöver. Som ett resultat av 
utlysningen som nämns ovan (V) har flera nya avtal slutits.  

• Minor Field Studies (MFS) är ett förmånligt stipendium som möjliggör för studenter att i 
samarbete med en handledare från fakulteten genomföra delar av examensarbetet i ett låg- 
eller medelinkomstland. Insatser för att öka antalet sökande har börjat ge resultat.  

• I samarbete med de övriga medicinska fakulteterna så utvecklas en digital förberedelsekurs 
som föreslås bli obligatorisk inför studenters utresande, vilket kommer att bidra till ökad 
säkerhet och kvalité. 

• Utlandsvistelse under grundutbildningen görs oftast som klinisk praktik under några veckor 
med examination inom ”hemma-kursen”, vilket medför att det inte avspeglas i officiell 
statistik. Under året har arbetet fortsatt för att komma till rätta med detta.  

 
Sammanfattningsvis fortgår det strategiska arbetet för ökad internationalisering inom utbildning, 
forskning och forskarutbildning, både på hemmaplan och via ökad mobilitet. Fakultetens 
pedagogiska halvdag lyfte vikten av att Agenda 2030 får ökad uppmärksamhet, vilket går väl i linje 
med strävan mot ökad internationalisering.  
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