
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 20161005 

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

Rapportering av möten med LU-byggnad, Fakultetsstyrelse m fl. 
Gunilla rapporterade från möte med fakultetsstyrelsen och LU-byggnad. LU-byggnad arbetar med 
utredningsbeslutet och inget nytt har hänt. De ska presentera för fakultetsstyrelsen på MFS i november. 
 
Det har framkommit fler klagomål om arbetsmiljön på HSC. HSC-husstyrelse har skickat ett brev till 
styrelsen om sin oro över att projektet drar ut på tiden. 
 
Gunilla ska presentera projektet för Region Skåne den 17 oktober. Planeringen för ett 
laboratoriemedicinskt centrum (LMC) pågår där en tänkbar placering är platsen för det nuvarande 
Wiegerthuset. Realiseras projektet med denna lokalisering bör fakulteten ta upp diskussion med Region 
Skåne så att byggnaden ges en bra ”anslutning” till Forum Medicum. Region Skåne kan vara i behov av 
evakueringsytor under den kommande omstruktureringen av sjukhusområdet och nuvarande HSC kan 
utgöra en potentiell resurs.  
 
Markytan framför nuvarande BMC är en av de få byggbara tomterna centralt på campus och det kan vara 
strategiskt att utnyttja den fullt ut. För att detta skall vara möjligt kan det krävas att fakulteten ges garantier 
för att någon kan ta ansvar för eventuell ”överyta”. 
 
Det informerades om att IKVLs kansli tittar på möjligheten att flytta in i labbdelen på F12, som då får 
kontoriseras.  
 
När det gäller kanslimiljöernas arbetsmiljö vill Gunilla bjuda in i första hand berörda administrativa chefer 
till studiebesök och seminarier om alternativa lösningar till de nuvarande cellkontoren. Styrgruppen 
uppmanas bidra med förslag på upplägg.  
 
Fundraising 
Gunilla har haft möte med Kamprad- och Crafoordstiftelsen. Planerade fundraisingevent angående 
nervsjukdomar är planerade på Medicon Village och i Stockholm.  
 
Anna ska skriva en ansökan som skall lyfta fyra olika områden: 
 

• Hälsovetenskapliga lab. Reality Lab/Exercise lab/Balance lab- inventarier (Anna Maria Drake) 
• Active learning (Gudrun Edgren och Jakob Donnér) 
• Studiemiljöer – läsplatser (Joanna Oberda) 
• ”Huset  på taket”, dvs ett mötesrum högst upp i byggnaden ut mot Sölvegatan (Joanna Oberda) 

 
Ett eventuellt utegym hoppas man fortfarande få bidrag till, men detta tas i ett senare skede. Kanske skulle 
aktiviteter baserade på denna resurs kunna läggas in i sjukgymnasternas curriculum. Anna kommer att 
behöva hjälp med kostnadsuppskattningar på respektive område. Huvudansvarig för detta anges inom 
parentes ovan. 
 

Övrigt 
Sandra (studentrepresentant) kunde tyvärr inte delta men meddelade att kåren skickat ut mail om Forum 
Medicum till utbildningsråden för att samla in info om vad de kan/vet om projektet. 

Nästa möte är flyttat till den 25 oktober kl 13-14.30 i Åke Nordén. 
 


