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Forum Medicum är namnet på Medicinska fakultetens vision
om ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, där den hälsovetenskapliga forskningen och utbildningen flyttar samman med den biomedicinska och kliniska
forskningen på BMC invid Sölvegatan. Med Forum Medicum
vill fakulteten skapa en gemensam mötesplats för studenter,
forskare och allmänhet, där kontakter knyts, samarbeten
initieras och kunskapsutbyten äger rum. Genom att samla
verksamheterna vill fakulteten skapa synergier och förbättra
samarbeten mellan fakultetens utbildningar och forskning.
Hur forskning och undervisning ser ut i framtiden är svårt att
förutspå. Lokalerna kommer därför att utformas så att de är
lätta att anpassa för en kontinuerlig dynamisk utveckling.
Genom att samlokalisera fakultetens olika forskningsområden
skapar vi större flexibilitet och underlättar även för tvärvetenskapliga forskningsutmaningar.
Forum Medicum signalerar fakultetens övertygelse om att
den hälsovetenskapliga forskningen kommer att spela en
allt viktigare roll i framtiden. Med en ökad medellivslängd
ökar samhällets behov av hälsofrämjande insatser inte minst
för den äldre delen av befolkningen. Visionen är att skapa

tvärdisciplinära problemlösande forskningskedjor från experimentell grundforskning till klinisk forskning ända ut i människors vardag.
PROJEKTETS OMFATTNING
Henning Larsens Architects har tagit fram ett förslag på
utformning där en total integrering av nybyggnation och
befintliga byggnader skapar ett sammanhållet centrum. Den
planerade tillbyggnaden (ca 12 500 kvm) kommer tillsammans
med de befintliga delarna av BMC som omfattas (ca 9 000
kvm) att uppgå till drygt 21 000 kvm. Lokalerna ska rymma
ett samlat studentcentrum med undervisningslokaler och
läsplatser för fakultetens alla studenter i Lund, forskningsverksamheten på nuvarande HSC (arbetsplatser för forskare,
metodrum och forskningslokaler) samt fakultetens administration och stödfunktioner. Projektet innebär en betydande
omstrukturering av de lokaler i nuvarande BMC som ligger
intill den så kallade Medicinarlängan.
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Fyra projektgrupper arbetar nu utifrån olika fokusområden:
STUDIEMILJÖER
De nya studiemiljöerna ska kunna möta morgondagens pedagogik och tillgodose studenternas behov av stimulerande
arbetsplatser för självstudier. Det ska finnas både slutna
grupprum och öppna loungeinspirerade studiemiljöer för
gemensamma studier. Ett samlat centrum ger större flexibilitet i lokalutnyttjande och medför bättre förutsättningar att
möta framtida behov.
Forum Medicums studentcentrum ska erbjuda komplett service till studenterna där det, förutom undervisningslokaler
och studieplatser, ska finnas lärarrum, studievägledning,
kurs-administration, reception och internationell avdelning i
direkt anknytning. Lokalerna ska vara väl förberedda för en
digitaliserad framtid.
FORKSNINGS- OCH LÄRARMILJÖER
Arbetsplatserna placeras i öppna miljöer som ska vara inspirerande och främja kreativitet och idéutbyte. Lokalerna ska
anpassas till de forskningsprocesser och arbetsmetoder som
karaktäriserar den hälsovetenskapliga forskningen. Miljöerna
ska utformas så att verksamheten ska kunna förnyas och
omorganiseras utan stora ombyggnationer. Hänsyn ska tas
till att storleken på forskargrupper dynamiskt förändras över
tid, att forskargrupper avvecklas och att nya uppstår. Det ska
vara lätt att flytta om och även byta forskargruppstillhörighet.
Det är viktigt att den enskilde medarbetaren kan finna balans
mellan fokuserat arbete och samarbete och att arbetsmiljön

är anpassad efter de olika arbetsuppgifter som kan förekomma under en arbetsdag. Relationen mellan kontorsplatser och
gemensamma ytor ska utformas så att lärare, forskare och
studenter möts i vardagen.
Den hälsovetenskapliga forskningsinfrastrukturen (t.ex.
”exercise lab”, ”balanslab” och ”exercise lab”) ska utvecklas
och ges flexibla, generiska lokaler som lätt kan anpassas för
kommande behov och forskningsutmaningar. Utemiljön ska
utformas så att den kan användas i forskning och undervisning, t.ex vid studier av problem relaterade till rörelsehinder.
PUBLIKA RUMMET OCH STÖDFUNKTIONER
Forum Medicum ska vara en plats med liv och rörelse där
människor möts. Det publika rummet ska vara en mötesplats
för fakultetens verksamhet där medarbetare och studenter
kan träffas och ta emot besökare. Rummet ska vara ett skyltfönster för Medicinska fakulteten där café och restaurang
ska locka fler än de som arbetar och studerar här. Reception,
centrumservice och stödfunktioner för bibliotek och IKT placeras med god tillgänglighet. Ett mindre mötescentrum ska
finnas i nära anslutning till huvudentréerna.
KANSLIMILJÖER
Medicinska fakultetens administration och stödfunktioner
kommer att placeras i en sammanhållen miljö på Forum Medicum för att stimulera till samarbete och för att lättare kunna
möta förändringar som kan komma i framtiden. De funktioner
som är riktade mot studenterna placeras i direkt anslutning till
studentcentrum medan institutions- och fakultetskanslierna
placeras längre in i verksamheten.
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Framför Biomedicinskt centrum mellan Sölvegatan och huvudentrén är det tänkt att tillbyggnaden ska ligga och byggas ihop
med befintlig bebyggelse. Universitetsjukhuset hamnar i direkt anknytning.

Projektstatus
Projektet började med en volymstudie som visade att det
finns plats för en tillbyggnation på ca 10 000 kvm mellan
Sölvegatan och BMC. Placeringen ligger i linje med kommunens ramprogram och universitetets campusplan.
I en förstudiefas belyste tre visionsgrupper fokusområdena utbildning, forskning och stödfunktioner. De viktigaste konkreta
visionerna som framkom är att fakulteten önskar en samlad
studie- och lärandemiljö för fakultetens samtliga utbildningar
i Lund, en gemensam mötesplats med en hög servicenivå i ett
samlat medicinskt och hälsovetenskapligt centrum.

I nästa fas konkretiserades visionerna från förstudien och en
första inventering av lokalbehoven genomfördes. Arbetet
sammanfattades i en inriktningsstyrande konceptkatalog med
förslag på utformning av interiörer.
För närvarande arbetar fyra projektgrupper, samordnade
av en styrgrupp, med att ta fram underlag för en programhandling baserad på Henning Larsens Architects gestaltningsförslag.
Läs mer om projektet Forum Medicum på bloggen:
forummedicum.blogg.lu.se

KORTA FAKTA OM FORUM MEDICUM
De befintliga lokalerna på HSC inte är väl anpassade till
verksamheten och kräver omfattande renoveringar för att
möta dagens krav på funktionalitet och arbetsmiljö. Med ett
integrerat Medicinskt och hälsovetenskapligt centrum vill fakulteten erbjuda fakultetens studenter och medarbetare en
kreativ miljö med hög servicenivå i ett sammanhållet medi-

HSC har idag:
• ca 12 500 kvm
• ca 17 forskargrupper
• ca 215 medarbetare
• varav 70 doktorander
• ca 1 350 studenter

BMC har idag:
• ca 43 000 kvm
• ca 150 forskargrupper
• ca 1500 medarbetare
• ca 1200 doktorander
• ca 700 studenter

cinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum.
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