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Fakultetsstyrelsen 
Gunilla rapporterade att fakultetsstyrelsen beslutade att gå vidare på LU-byggnads förslag med 
besparingsåtgärder. Beslutet togs utan invändningar. 
 
Ny projektorganisation 
Gunilla presenterade utkastet till ny projektorganisation. Styrgruppen försvinner och ersätts av en 
projektsamordningsgrupp. Ordförande för den kommer vara Jakob Donnér, i den kommer även projektledare 
Joanna Oberda och en representant från LU byggnad att sitta. Under projektsamordningsgruppen 
kommer det att finnas tre planeringsgrupper med olika fokusområde: Forsknings- och lärarmiljöer; 
Studiemiljöer och publik verksamhet samt stödverksamheter. Ordföranden och biträdande ordföranden 
för dessa grupper kommer att ingå i projektsamordningsgruppen, ordförandena utses av dekanus.  

• I planeringsgruppen för forsknings- och lärarmiljö omfattar de hälsovetenskapliga forskare/lärare 
som kommer att flytta in på Forum Medicum. 

• I planeringsgruppen för studiemiljöer och publikverksamhet ingår studiemiljöer och lärosalar samt 
publika ytor som café restaurang, bibliotek etc. 

• I planeringsgruppen för stödverksamhet ingår alla institutionskanslierna i Lund, fakultetskansliet, 
BIKT, Serviceorganisationen och MedCUL. 

 
Planeringsgruppsordföranden utser sina gruppdeltagare. En önskan om att ta med yngre deltagare i 
planeringsgrupperna lyftes. 
 
Projektstatus 
Nu ska arbetet med att ta fram en programhandling  börja som kan lämnas över till nästa ledning. Joanna 
kommer att leda projektet. Detta blir sista mötet med styrgruppen. Nu kommer 
projektsamordningsgruppen ta vid och nya möten får bokas in. 
 
Reflektioner från studiebesöket 
De närvarande sammanfattade sina upplevelser från studieresan. De generella kommentarerna var att det 
var kul att höra och se hur andra har gjort i liknande projekt, andra kommentarer var:  
- Panum var stort och inbjudande med fina material.  
- Arbetsmiljön på Microsoft gav en bra bild av nästa generations arbetsplatser med mer kreativa och 

lekfulla miljöer, det var tydligt att man kom dit för att möta sina kollegor och lösa problem och inte 
bara för att sitta framför sin dator.  

- Lärmiljöerna på DTU påminner mycket om visionerna för Forum Medicum och DTUs skylab var 
mycket intressant. (Läs mer om studiebesöket). 
 

Kommunikation 
En kommunikationsplan ska tas fram och informationsmöten ska planeras in. 
 
Fundraising  
Gunilla kommer att arbeta vidare med fler presumtiva donatorer. 
 
Nästa möte ska bokas in när nya projektorganisationen är satt. 

http://forummedicum.blogg.lu.se/studieresa-danmark/

