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Rapportering från möte med LU-byggnad 
Joanna och Anna rapporterade om senaste mötet med LU-byggnad. LU-byggnad meddelade att 
Akademiska hus konsulter gör bedömningen att 30 miljoner är en möjlig hyresnivå för tillkommande 
byggnation/lokalanpassning för projektet Forum Medicum. De kommer att presentera besparingsförslag 
som inkluderar ett minskat lokalprogram, billigare materialval, ändrad fasad, färre balkonger, mindre 
omfattning av ombyggnation och enklare integration. Styrgruppens föreslagna inplaceringar kan komma 
att påverkas. 
 
Förslag på de åtgärder som kan leda till besparingar ska presenteras på nästa fakultetstyrelsemöte den 22 
november. Skriftligt underlag kommer att skickas ut till MFS 28/11.  
 
Rapportering från fundraising-arbete  
Anna Maria berättade att dekanus lyft projektet Forum Medicum vid ett möte med tema ”neuro” (i vid 
mening) för presumtiva donatorer. Projektet väckte intresse och flera deltagare såg Forum Medicum som 
arena för innovativa forskningsprojekt. 
 
En fundraisingbrochyr om Forum Medicum (delades ut) har skickats till Kamprad- och Crafoordstiftelsen 
tillsammans med en bilaga med kostnadsuppskattningar för olika delprojekt. Den infrastruktur som 
omnämnts är tänkt att vara fakultetsövergripande men motiverad av de starka forskningsmiljöer som 
förväntas vara huvudanvändare.  
 
Rapportering från utbildningsråden inom MF  
Sandra rapporterade att  tre av de fyra utbildningsråden inom Medicinarkåren har tillfrågats om Forum 
Medicum. De flesta studenterna saknar ingående information om projektet som man uppfattat som en ny 
byggnad som ska integrera alla i kåren. Studenterna på BMC och HSC har främst informerat sig via 
affischer i receptionen.  
 
Nuvarande BMC studentcentrum anses fungera bra, men det finns en önskan om fler läsplatser och fler 
mikrovågsugnar. Det finns en oro att Forum Medicum kommer att innebära för stort antal personer på 
för liten yta. LAUR (logopeder och audiologer) är mycket positiva men tror inte att de kommer att 
involveras i Forum Medicum överhuvudtaget. Studentpentry och matmöjligheter tycker man är 
undermåliga i nuvarande lokaler.  
 
LAUR hoppas kunna få använda läsplatser och upphållsytor vilket de självklart är välkomna att göra. Alla 
studenter är välkomna att använda läsplatserna, det kommer att vara fler ”neutrala” lokaler på Forum 
Medicum än på BMC som till stor del domineras av lokaler avsedda för anatomistudier. LAUR vill utreda 
varför deras programdirektörer anser att utbildningen inte har råd att flytta till Forum Medicum. Det ligger 
i GUNs uppdrag att samordna alla GU-lokaler och även att besluta om hur kostnaderna/lokalresurserna 
skall fördelas mellan de olika utbildningarna.  
 
Planering av studiebesök  
Det finns flera goda exempel på läsplatser och publika rum, men få goda exempel av kontorsmiljöer. Av 
de förstnämnda finns Campus Roskilde, Amager och Lyngby. Anna har varit i kontakt med Ingela Larsson 
som har förslag på goda miljöer och som gärna vill delta.  
 
Ett studiebesök bör helst vara i en offentlig organisation. Goda exempel är MAH studentcentrum där man 
kombinerar flera varianter och Niagara våning 12. Med en samlad kanslimiljö erbjuds större möjligheter 
att erbjuda olika typer arbetsplatser. 
 
  



Seminarie om kontorsmiljöer -planering 
Upplägget av seminarier skall ha problematisering av forskning och larmrapporter som huvudinriktning. 
Vad säger forskningen och hur påverkas individen/arbetsresultatet av hur arbetsplatsen utformas? 
Workshop är en bra form och kan ev kompletteras med en föreläsning för att nå ut bredare.  
 
Anna och Joanna återkommer med ett konkret förslag på seminarium/föreläsning som bör hållas på HSC, 
vara öppet för så många som möjligt och helst kombineras med enkel lunch. Det måste framgå att detta är 
en ”stor fråga” för att väcka engagemang.   
 
 
Omvärldsanalys 
Studentkårens läsplatsrapport har kommit. Medicinska fakulteten ligger bra till. En kommentar på den är 
att läsplatsernas kostnad alltid måste ställas mot en annan kostnad. I Forum Medicum räknar man med att 
även GU-lokaler som t.ex. grupprum ska finnas tillgängliga för studenterna på icke schemalagd tid.  
 
 
Nästa möte är den 1/12 kl 10. 


