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Hur kan ett tänkt integrerat centrum, som det som 
projektet Forum Medicum syftar till, visa upp sig mot 
omvärlden?  
• Hur kan vi göra det attraktivt för besökare och allmänhet? 
• Hur vill vi uppfattas av dem som besöker oss (t ex andra 

fakulteter, gästforskare, allmänheten, patientgrupper, 
intresseorganisationer och donatorer)? 

• Vilken service vill vi kunna ge dem? 
 

 
 

Fråga till grupp 4 – publik verksamhet 



Syfte? För vem? 

• Tredje uppgiften. På ett begripligt sätt sprida vår kunskap. 
• Motverka fördomar och skepsis. Bygga förtroende. 

Skattefinansierad verksamhet. 
• Allmänheten: visa upp vad som händer. Idéer från 

allmänheten. 
• Ett sätt att fånga in allmänhet  - ”vill du komma in och 

halka lite?” 
• Samarbeten inom LU. Spontana möten. Oväntade möten 

ger bra verksamhet. 



Syfte? För vem? 

• Aktiviteter för skolungdomar. Väcka intresse för våra 
utbildningar. ”Vattenhallen” – för medicin. Testa på 
stationer – operera ett hjärta mm. ”Bli din egen doktor för 
en dag”. 

• Patientföreningar/brukargrupper – erbjuda utrymme för 
presentation. Närma sig forskarna och motverka 
forskningskepsism. 

• Donationer. 
• Forskare möter näringsliv 
• Arbetsmarknad - arbetsmarknadsdagar 



Hur? 

•Flexibilitet – ändra funktioner på ytor. 

•Flexibilitet – omvärlden förändras. Vad är 
attraktiv om fem/tio/femton år? 

• Vad sker i den fysiska miljön? Vad sker i den virtuella? 
Stora möjligheter, flexibilitet och interaktivitet. 



Hur göra attraktivt för besökare? 

• Populärvetenskapliga arrangemang är väldigt populära. 
Lättillgängligt. Nära och direkt ska mötesplatserna finnas. 
Synas från utsidan.  

• Teman – regelbundna, aktuella tex vikt, stress. Intressant 
för allmänheten. Glaspartier, forskare på bild. 

• Utemiljön, kul om folk kommer av sig själva. 
 



Hur vill vi uppfattas? 

• Professionella, seriösa. Vi vill göra människor gott.   
• Vi har högt förtroende som vi måste värna. Vi måste 

kontinuerligt jobba med det. 
• Seriös verksamhet i en spännande miljö. Vetenskapligt 

förankrat.  
• Realistisk bild – komplex verksamhet, inga snabba svar. 

Förklara forskningens villkor och process (ingen annan 
gör det). 

• Det sker en utveckling – inget statsikt. Dynamisk miljö.  
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