
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 20160518  

Närvarande: Johanna Sandahl; Johan Hellgren, Gudrun Edgren; Jakob Donnér; Joanna Oberda; Ingemar Carlstedt; Holger Luthman, Nils 

Danielsen; Anna Mansfeld, Eva Ekvall-Hansson; Lena-Karin Erlandsson och Christian Rohman och Helena Axelsson  

Frånvarande: Anna Maria Drake och Cecilia Lundberg 

Allmän information 
Ingemar informerade om att styrgruppen blivit ombedda att komma till fakultetsledningsmötet och 
presentera den reviderade lokalförteckningen, Ingemar, Joanna, Anna och Nils representerar styrgruppen. 
Även på nästa fakultetstyrelsemöte ska styrgruppen närvara och styrgruppen enades om att representeras 
av projektgruppsordföranden, Ingemar, Gudrun, Nils, Anna och Joanna.  
 
Beslutsunderlaget till fakultetsstyrelsen ska vara inlämnat 25/5. Underlaget kommer att bestå av ett 
uppdaterat lokalprogram och ett ”förklarande” sammanfattande textdokument. Ingemar, Anna och 
Joanna författar dokumentet i styrgruppens namn och kommer i den mån tiden medger att involvera 
projektgrupperna. Formell ”remissrunda” bedömdes som orealistisk.  
 
PG studiemiljöer 
Det nedbantade lokalprogrammet kommer att innebära att det kan bli trångt redan med dagens 
studentantal.. Den stora utmaningen är den ojämna belastningen över terminen där VFU leder till en 
ojämn belastning på lokalerna. Det finns begränsad kapacitet om fakulteten tilldelas fler utbildningsplatser. 
Det finns inte heller utrymme för audiologer och logopeder om de skulle vilja flytta in i ett senare skede. 
Hänsyn har inte tagits till forskarutbildningens behov eftersom denna verksamhet inte är beredd att bidra 
till det ekonomiska underlaget.   
 
PG Kanslimiljöer 
Projektgruppen vill besöka exempel på olika typer av goda arbetsmiljöer. Representanter från 
projektgruppen kommer att göra studiebesök och gå på seminarier. Hur kanslimiljöerna slutligen utformas 
är en senare fråga. I I-huset finns möjlighet att placera in cellkontor för cirka 100 personer, med en 
öppnare arbetsmiljö kan det finnas utrymme för fler och även för att skapa förutsättningar för andra 
arbetsformer. Det kan vara viktigt att betona att huset byggs för framtida behov och inte endast för 
dagens personal.  
  
PG Publika rummet och stödfunktioner 
Vid en analys av befintliga lokaler ligger beläggning på 60 %, projektgruppen saknar kunskap om vilken 
storlek som önskas, men det kommer att finnas mötesrum  i mikromiljöerna för upptill 12 personer. 
Mötesrummen på D15 är mycket bokade idag. Institutionerna har önskat ett rum för 150 personer, men 
den har strukits eftersom bedömningen är den skulle användas för lite för att försvara kostnaden.. 
Stödfunktioner samlas med fördel i F-huset med synergivinster med att närlokalisera centrumervice och 
IT. 
 
PG forskar- och lärarmiljöer 
Projektgruppen står fast vid behovet om arbetsplatser för ca 250 personer, dvs 8 s.k. mikromiljöer. Det 
finns forskare som redan idag uttryckt en oro för att Forum Medicum kommer att blir för litet och inte 
fungera optimalt. 
 
Sammanfattningsvis uttryckte PG en oro för att det bantade lokalprogrammet riskerar att leda till att 
Forum Medicum byggs för litet och att fakulteten får leva med en suboptimal lokalsituation, alternativt att 
någon verksamhet får evakueras vilket är emot tanken på ett samlat centrum.   
 
Projektinformation 
Informationsmöte på HSC ska planeras in veckan före terminsstart vecka 34, onsdag den 24/8 kl 9. Lena-
Karin/Eva återkommer med datum. Ett motsvarande informationsmöte på BMC planeras in i samband 
med detta. 
 
Nästa möte 1 juni kl 15-17 (Obs! tiden) 
 
För styrgruppen  
Anna Mansfeld, Ingemar Carlstedt  


