
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 20160921 

Närvarande: Anna Mansfeld, Anna Maria Drake, Cecilia Lundberg, Christian Rohman, Eva Ekvall-Hansson Gudrun Edgren; Helena 
Axelsson, Ingemar Carlstedt; Jakob Donnér; Joanna Oberda, Nils Danielsen och Sandra Ahlberg 
Frånvarande: Holger Luthman och Lena-Karin Erlandsson 

 
Dekanus har informerat om projektet Forum Medicum på BMC och HSC. Delar av styrgruppen 
närvarade för att svara på frågor. På HSC vara alla mycket positiva till projektet och man undrade mest 
varför det tar så lång tid. På BMC handlade frågorna mer om kostnader och arbetsplatsernas utformning 
för kanslierna. Dekanus använde samma presentation vid fakultetsstyrelsens sammanträde 14 september 
för att informera styrelsen om vilken information som erbjudits verksamheten. 
 
Dekanus och Joanna Oberda har haft ett möte med LU-byggnad och Joanna rapporterade att LU-byggnad 
nu arbetar med att ta fram ett s.k. utredningsbeslut baserat på takbeloppet 30 miljoner kronor.  
 
Styrgruppen underströk att det är viktigt att det är tydligt vilka alternativen är. Att stanna kvar på 
Baravägen innebär också ökade hyreskostnader, både genom omförhandlingar av befintliga kontrakt och 
genom nödvändiga renoveringar. Dessutom förloras den likabehandling av fakultetens studenter som 
uppnås genom att skapa en gemensam studiemiljö på Forum Medicum centralt på Campus.   

 
Fundraising-upplägg   
Gunilla har träffat Crafoord- och Kampradstiftelsen. De föreslog att vi skickar in en ansökan om 
finansieringsstöd. Ansökan får gärna lista olika områden/funktioner tillsammans med en 
kostnadsuppskattning. 
 
 Olika inriktningar diskuterades: 

• Reality lab – stöd till inventarier, hyra och tjänster för att lyfta bl.a. äldreforskningen. Vi lever mycket 
längre än idag, 200 000 fler kommer att vara över 80 år om två år. Äldres fallskador kommer att 
kosta stora summor om några år. 
- Inventarier  
- Driftstöd  
-     Forskartjänster inom hälsovetenskap 

• Active learning - inventarier 
• Utegym 
• Konstutsmyckning 
• ”Huset på taket”, dvs en möteslokal med hög profil. Kan funktionen realiseras som en ”add-

on” finansierat med donationsmedel?  
 

Rapport från projektgrupperna 
Projektgruppen för forskar- och lärarmiljö  
Alla verkar positivt nyfikna på ABW, så länge det inte är stora kontorslandskap, inget negativt har nämnts. 
Folk har fått upp ögonen för pilotmiljön på HSC.  
 
Projektgruppen  för studiemiljöer 
Många lärare vill ha föreläsningar mellan kl 9-14 i början av terminen. Det finns en oro att lokalerna inte 
kommer att räcka till vid hög belastning i Forum Medicum med nuvarande lokalprogram. Det kommer  
krävas en bättre samordning av lokalresurserna än idag. Arbete borde initieras för att hantera ”peak”-
perioderna redan idag. Beläggningsgraden borde upp till genomsnittligt 50 %, högre anses orealistiskt. 
Forum Medicum har plats för 1400 studenter. 

LUs standard är 0,4-0,5 läsplatser/student. Forum Medicum kommer över det  med nuvarande 
beräkning (1110 läsplatser för ca 2000 studenter). 

F12s våtlabb kommer att kontoriseras och grundutbildningens behov av våtlabb får lösas på annat håll.  
 



Projektgruppen för publika rummet 
Det tycks inte ha gått fram att de öppna ytorna i publika rummet även kommer att användas till läsplatser 
till studenternas.  
 
Projektgruppen för kanslimiljöer 
De administrativa cheferna för samtliga institutioner i Lund har svarat att de önskar omfattas av Forum 
Medicums lokalprogram. 
 
Det finns en oro för öppna miljöer men även en försiktig nyfikenhet på att skapa alternativa arbetsmiljöer 
som bryter upp de traditionella cellkontoren. Gruppen anser att det krävs ett vägledande inriktningsbeslut 
”uppifrån”.  
 
Övrigt 

Studenterna inom logopedi och audiologi, känner sig exkluderade från projektet Forum Medicum och 
känner inte att likabehandlingen av studenter omfattar dem. De har inte hört om projektet och blivit 
tillfrågade om möjligheterna förrän nu när det har representanter i kårstyrelsen.  

Deras programdirektör har tillfrågats. Att dessa program inte varit med i den reviderade inventeringen av 
behoven har att göra med att deras hyror idag täcks av ALF-medel som inte kan användas inom Forum 
Medicum. Studenterna är välkomna att använda metodrummen och studentcentrum precis som alla andra.  

Nästa möte torsdag 5 oktober kl 13-15 i Åke Nordén.  


