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Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 2010

1 Inledning
Syftet med medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 201o är att följa upp verksamhetens mål angivna i
verksamhetsplanen för år 2010, med fokus på måluppfyllelsen av aktivitetsplanen. Inledningsvis ges en
ögonblicksbild av fakultetens samlade verksamhet under 2010 och för jämförbarhetens skull även 2009.
Nyckeltal (kalenderårssiffror)
Antal institutioner:
Antal centrumbildningar:
Antal utbildningsprogram på grundnivå:
Antal fristående kurser:

2010

2009

13

13

2

2

13

13

60

drygt 60

Antal registrerade studenter på grund- och avancerad nivå:

5 791

5 947

- Varav andel kvinnor:

69 %

69 %

Antal helårsstudenter:

3 419

3 462

Antal helårsprestationer:

3 306

3 213

97 %

93 %

Prestationsgrad:
Antal studenter inom utbildning på forskarnivå:

522

505

- Varav andel kvinnor:

57 %

59 %

Antal anställda:

1 198

1 114

- Varav andel kvinnor:

60 %

63 %

Andel lärare/forskare av totala antalet anställda:

45 %

44 %

Andel disputerade lärare/forskare av totala antalet
lärare/forskare:

80 %

77 %

Ekonomisk omsättning (mnkr):

1 348

1 224

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

932

863

- Varav externa medel (mnkr):

329

284

- Varav övriga intäkter (främst intern försäljning, mnkr):
Myndighetskapital (mnkr):
Källor: Fokus, Ladok, Primula, Raindance

87

77

129

124

2 Uppföljning måluppfyllelse – medicinska fakulteten 2010
Förkortningar:
FN
Fakultetsnämnden
FON
Forskningsnämnden
FUN
Forskarutbildningsnämnden
GUN
Grundutbildningsnämnden
PR
Programråden

För måluppfyllelse gäller:
Grönt
Målet är helt uppfyllt
Gult
Målet är delvis uppfyllt
Rött
Målet är inte alls uppfyllt

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Mål
Öka integreringen mellan
fakultetens program.

Aktiviteter
•
•

•
IKT – blended learning,
öka och utveckla
undervisningen med IKT.

•
•

Kartlägga samverkan
i dag.
Utarbeta plan för
samverkan innehållande t.ex. EBM, etik,
hälsomottagning.
Gemensam
utbildningsdag.
Utse IKT-coacher.
Utbildning av lärare.

Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen
Resurs
Tidsplan
Ansvarig
Uppföljning
PR, GUN
2009PR, GUN
Avrapportering i
2010
FN september
2010

GUN, UPC, PR

Löpande

GUN, PR

Årlig redovisning
i FN oktober

Grönt/Gult/
Rött

Kommentarer
måluppfyllelse
För tredje terminen i rad
har en introduktionsdag om
mångfald, genus och
etnicitet anordnats för alla
studenter på termin 1.
Frågan om hälsomottagning
hanteras av vårdsamkommitten.
En omfattande IKTsatsning med medel från
myndighetskapital har
genomförts.
Regionaliseringen av
läkarutbildningen har
medfört ökad IKTanvändning och lärare har
utbildats i IKT.

Uppfylla UmU:s mål för
internationellt utbyte av
studenter/lärare.

1

Utarbeta strategidokument.

Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.

GUN/
handläggare

Klart

Dekanus1

Rapport FN juni
2010

Ett antal IKT-coacher
utsedda.
Fakulteten har fastställt en
strategi för fakultetens
internationaliseringsarbete
med bl.a. mål för att öka
rörlighet bland studenterna
och anställda. Jämfört med
andra fakulteter är
studenternas mobilitet hög.

Öka kvaliteten i
utbildningarna.

•

•
Regionalisering av
läkarprogrammet.

•

•

Genomföra egna
programutvärderingar.
Utveckla kvalitetsindikatorer i
samarbete med PR.
Fortsatt
genomförande av
regionalisering av
läkarprogrammet.
Slutförande av
förhandlingar med
landstingen i
Jämtlands-,
Norrbottens- och
Västernorrlands län.

Anställa en
handläggare på
halvtid med
lärarkompetens

20092010

GUN

Lärarmobiliteten är ungefär
på samma nivå som 2009.
Målet är delvis uppfyllt.
Ingen handläggare har dock
kunnat rekryteras under
2010, men detta har
däremot skett under 2011.

Gemensam
lärardag för fak
med inr på HSV
utvärderingar

PR, GUN

Rapport i FN

Regionaliserigen av
läkarprogrammet är
genomförd.

Ordf i
GUN

Rapport i FN

Regionaliserigen av
läkarprogrammet är
genomförd.

Utbildning på forskarnivå
Mål
Öka kvaliteten i
forskarutbildningen (öka
forskarstuderandes
konkurrenskraft och öka
forskarstuderandes
anställningsbarhet).

Aktiviteter
•
•
•

Genomföra exit poll.
Inrätta FUN-skolan.
Kvalitetssäkra
examinationen –
utbilda examinatorer
(handbok för
examinatorer
utarbetas,
utbildningsdag för
examinatorer).

Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen
Resurs
Tidsplan
Ansvarig
Uppföljning
Handläggare för Under
FUN
Rapport ht 2011
FUN
2010-11
FUN
FUN

Plan klar
vt 2010
Genomförs
under 2010

FUN
FUN

Redovisa FN
sept 2010
Redovisas FN
jan 2011

Grönt/Gult/
Rött

Kommentarer
måluppfyllelse
Central nivå arbetar med en
avgångsenkät för hela
UmU, FUN driver därför
inget eget arbete med
avgångsenkät. FUN har
dock varit drivande i
utformandet av UmU:s
enkät.
FUN-skolan införd.
Handbok för examinatorer
påbörjad.

Forskning
Mål
Erhållna externa medel till
forskning ska öka med 10%
år 2010 jämfört med år
2008. Antalet publiceringar
öka med 5% år 2010 jämfört
med år 2008. Medelcitering
mätt enligt Crown index ska
öka med 5 procentenheter
år 2010.
Kvalitetsbaserad
resursfördelning med
objektiva, tydliga och
transparenta kriterier ska
omfatta minst 35 procent av
de totala fakultetsresurserna
för forskning (inkl. lokaler)
inför år 2011.

Antalet sökande till
nationellt utlysta
karriärtjänster ska öka.
Metoder och organisation
ska utvecklas för att göra
bibliometriska studier och
analyser av internationell
ranking.

Aktiviteter
•

Utveckla
stimulerande åtgärder
(se aktivitetsplan för
FON).

Grönt/Gult/
Rött

Kommentarer
måluppfyllelse
Åtgärder genomförda.
Externa medel och antal
publiceringar har ökat mer
än målet 10 respektive 5 %.

Stödja uppbyggnad av
fakultetsöverskridande
forskningsstrategisk
organisation.
Utveckla förslag för kriterier.

Löpande

FN

2010

FON/FN

FN

Budgetarbete.

Löpande

Dekanus/
FN

FN

Fakulteten har fördelat
medel på basis av kvalitet
(externa medel,
publikationer och
doktorsexamina). Ett nytt
system med kvalitetsbaserad
resurstilldelning, som bara
innehåller externa medel och
publiceringar mätt enligt
den s.k. norska modellen, är
beslutat.
Se ovan.

Anordna skrivarkurser.

Vt-2010

FON

FN

Skrivarkurser anordnade.

Utreda möjligheter att
underlätta framtagande av
underlag.

2010

Prodekanus

FN

Anställa
forskningssamordnare.

2010

Dekanus/
FN

FN

2010

FN/FON

FN

Löpande

FON

FN

Delar av detta är utrett i
arbetet med det nya
kvalitetsbaserade
resursfördelningssystemet, i
samråd med Olle Persson.
Fakulteten har anställt en
forskningssamordnare på 20
%.
Fakultetens starka
forskningsmiljöer har
prioriterats när det gäller
medelstilldelning, undantag
från UGEM m.m.
Flera aktiviteter genomförda

•

Fakultetens starka
forskningsmiljöer ska
utvecklas och ges prioritet i
organisationen.
Fakultetens mest lovande

Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen
Resurs
Tidsplan
Ansvarig
Uppföljning
Löpande
FON
FN

Se aktivitetsplan för FON.

Fakulteten har anställt en
forskningssamordnare på 20
%.

unga forskare ska
identifieras och stödjas.

Fakultetens forskare ska ha
tillgång till bra
forskningsstödjande
infrastruktur.

Kvinnliga forskares
karriärutveckling ska
stödjas.
Den translationella
forskningen inom fakulteten
ska stimuleras.
Samverkan mellan fakultet
och landsting ska stärkas i
syfte att stärka klinisk och
patientnära forskning.

Årlig utlysning av forskar- och
kliniska assistentanställningar
Startbidrag till alla nya
forskar/ kliniska assistenter
och externfinansierad forskare
(nationell konkurrens).
Utarbeta strategier för
framtida
infrastuktursatsningar.
Utreda möjligheten att bilda
kliniska forskningscentra i
Umeå och i regionen.

2010

FON

FN

enl. FON:s aktivitetsplan.
Genomfört

2009 à

FON

FN

Genomfört

2010

FON

FN

Infrastrukturgrupp har
arbetat med frågan.

2010

ALFkommitten

FN

Utreda möjligheten att bilda
kompetenscentrum för
registerforskning.

2010

Dekanus

FN

Nätverket för Klinisk
behandlingsforskning i Norr
(KBN) startades under 2010
som ett projekt och har nu
formerats med en nod i varje
landsting. Samverkan sker
inom RLU-landstingen när
det gäller lokala FoU-medel.
Strategigrupp för registeroch biobanksfrågor inrättad
under Samverkansstyrelsen
och utredningsarbete pågår.

Utreda möjligheten att bilda
fakultetsöverskridande
statistikcentrum.
Forskningsstöd till kvinnliga
forskare på lektorsnivå.

2010

Dekanus

FN

FON

FN

Utreda möjligheten att att
omorganisera UKBF och
utveckla det till ett
translationellt centrum.
Åtgärdsplan utarbetas.

2010

Samverkansstyrelsen

FN

2009-2010

FON

FN

Västerbottens läns landsting
har beslutat arbeta för att få
etablera ett registercentrum
i Umeå. Fokus är nationella
kvalitetsregister och
regionala hälsoregister.
Diskussioner pågår.
Två ekonomiska stöd
beslutade av
fakultetsnämnden 2010-0302.
Ej genomfört.

Samverkan har stärkts. Bl.a.
har medel avsatts till ett
antal repatrieringstjänster
vid UmU/VLL för forskare
med internationell
postdocerfarenhet.

Samverkan
Mål

Aktiviteter

Samverkan med andra
lärosäten inom forskning
och utbildning ska öka.

Utveckla Umeå-Linköpingssamarbetet i enlighet med
samverkansavtalet mellan
universiteten.

Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen
Resurs
Tidsplan
Ansvarig
Uppföljn
Löpande
Dekanus2
Rapport FN nov
2010

Stödja de samarbeten som
kommer att formaliseras vid
eventuell tilldelning av
fakultetens samsökningar med
andra lärosäten om strategiska
medel.
Implementering av åtgärder
fastställda i Mål och
strategidokument för ALFsamverkan.

Löpande

Forskningens koppling till
näringslivet ska stärkas.

Fakulteten ska stödja Triple
Helix-projektet och verka för
att någon av fakultetens
verksamheter ska delta i dessa
s.k. pilotprojekt.

Löpande

Dekanus3

Fakulteten ska medverka till
att EU-funktionen utvecklas
och arbeta för ökat
samarbete inom EUområdet och ökad EUfinansiering.

Stödja universitetsstyrelsens
initiativ till inrättande av s.k.
Grants Office.

Löpande

Dekanus4

Samverkan med landsting
inom forskning och
utbildning skall stärkas
ytterligare.

Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
4 Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
2
3

FN

Löpande

Grönt/Gult/
Rött

Kommentarer
måluppfyllelse
Forskare från Linköping har
erbjudits möjlighet att söka
forskningsmedel för kliniker
för forskning i preklinisk
miljö inom satsningen på
ökad interaktion mellan
klinisk-preklinisk forskning.
Projekt om gemensam
bedömning av
projektarbeten genomfört.
Fakulteten medfinansierar
strategiska medel till
områdena Diabetes,
Neurovetenskap, U-can och
vårdvetenskap.
Åtgärder implementerade
under året. Bl. a. regionala
forskingscentra för klinisk
forskning, regionalt
samarbete inom klinisk
cancerforskning pågår.
Inga pilotprojekt via ENS
har startats, däremot har
det tagits initiativ till
företagskopplade projekt
inom arbetsterapi och
sjukgymnastik.
Fakulteten har fört en
löpande dialog med Grants
Office.

Personal
Mål

Aktiviteter

Andelen kvinnliga
professorer ska öka.

Projektstöd till kvinnliga
lektorer.

Konkurrenskraftig och
effektiv rekrytering av
professorer och lektorer.
Prefekternas ledarroll ska
stärkas.

Administrationen ska
effektiviseras och utvecklas.

Se över möjligheterna till
projektstöd till kvinnliga
forskare på
forskarassistentnivå.
Utarbeta åtgärdsplan.
Regelbundna prefektmöten
och dialoger.
Tillse att alla ärenden från
institutionerna till kansliet
”går via” prefekterna.
Fortsatt arbete med att
konkretisera gatekeeperfunktionen för att
avlasta prefekterna.
Arbeta för att system inrättas
för inrapportering och
registrering av projekt,
publikationer, anslag.
Arbeta för att ett universitetsgemensamt digitaliserat
system för uppföljning av
registrerade doktorander.
Anställa ökad handläggarkompetens inom undervisning
och forskning på
fakultetskansliet.

Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
7 Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
8 Någon av de tre FN-ledamöterna med dekanfunktion.
5

6

Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen
Resurs
Tidsplan
Ansvarig
Uppföljning
Löpande
FON
FON

Hösten
2010

FON

FON

Kansli +
dekanus5

Våren
2010

Dekanus6

Rapport FN
augusti 2010

Dekanus7

Löpande

Dekanus8

Kansliet

Löpande

Kanslichef

Kansliet

Löpande

Kanslichef

Universitetsgemensamt

Löpande

Löpande

Vt 2010

Kanslichef

Grönt/Gult/
Rött

Kommentarer
måluppfyllelse
Två nya stöd till kvinnliga
forskares vetenskapliga
meritering har utdeltats
(totalt 4 pågående stöd).
Andelen kvinnliga
professorer var 24 %,
samma siffra som 2009.
Både kvinnliga och manliga
forskarassistenter får
startbidrag.
Rekryteringen är
fortfarande en tidskrävande
process.
Genomförs regelbundet, ca
en gång i månaden.
Fungerar. Det mesta går via
prefekterna.
Fungerar. Kansliet skickar
bara ut det som är
nödvändigt till prefekterna.
Fakulteten har arbetat mot
detta mål. Fortfarande
saknas dock ett universitetsgemensamt system.
Se ovan. Fakulteten har
initierat ett arbete med att
sätta upp en egen databas
för doktorander.
Fakulteten har anställt en
forskningssamordnare, men
ingen utbildningssamordnare.

Umeå universitet
Medicinska fakulteten
901 87 Umeå
Telefon 090-786 50 00
www.medfak.umu.se

