
1 
 

 

 

 

 
ROOM FOR IMPROVEMENT 
 

Reformklubbens analys av Sahlgrenska akademins 
nuvarande organisation med särskilt avseende på 
resursutnyttjande 
 

19/8 2013



2 
 

REFORMKLUBBENS LEDAMÖTER 

Lärare/forskare 

Margareta Ahlqwist (odontologi) 
Johanna Andersson Assarsson (medicin) 
Marie Berg (vårdvetenskap och hälsa) 
Håkan Billig (neurovetenskap och fysiologi) 
Cecilia Björkelund (medicin) 
Jan Borén (medicin) 
Michael  Breimer (kliniska vetenskaper) 
Fredrik Bäckhed (medicin) 
Anette Carlén (odontologi) 
Lena Carlsson (medicin) 
Claes Dahlgren (medicin) (vice ordförande) 
Agneta Ekman (neurovetenskap och fysiologi) 
Per Elias (biomedicin) 
Sven Enerbäck (biomedicin) 
Mia Ericsson (neurovetenskap och fysiologi) 
Elias Eriksson (neurovetenskap och fysiologi) (ordförande) 
Kristina Eriksson (medicin) 
Helena Forsblad d´Elia (medicin) 
Mats Hagberg (medicin) 
Ingela Hammar (neurovetenskap och fysiologi) 
Eric Hanse (neurovetenskap och fysiologi) 
Gunnar C Hansson (biomedicin) 
Lena Hartelius (neurovetenskap och fysiologi) 
Tove Hedenrud (medicin) 
Kristoffer Hellstrand (biomedicin) 
Gunnel Hensing (medicin) 
Anders Jeppsson (medicin) 
Christina Jern (biomedicin) 
Marianne Jertborn (biomedicin) 
Mary Jo Wick (biomedicin) 
Carina Johansson (vårdvetenskap och hälsa) 
Marie Kalm (neurovetenskap och fysiologi, Future Faculty) 
Anna Karlsson (medicin) 
Petronella Kettunen (neurovetenskap och fysiologi, Future Faculty) 



3 
 

Jenny Kindblom (medicin) 
Marie Lagerquist (medicin) 
Göran Landberg (biomedicin) 
Göran Larson (biomedicin) 
Lena Larsson (odontologi, Future Faculty) 
Malin Levin (medicin) 
Magnus Lindh (biomedicin) 
Mattias Lorentzon (medicin) 
Ingela Lundgren (vårdvetenskap och hälsa) 
Kristina Malmgren (neurovetenskap och fysiologi) 
Karin Manhem (medicin) 
Tommy Martinsson (biomedicin) 
Inga-Lill Mårtenson-Bopp (medicin) 
Peter Naredi (kliniska vetenskaper) 
Kerstin Nilsson (vårdvetenskap och hälsa) 
Hans Nissbrandt (neurovetenskap och fysiologi) 
Jenny Nyström (neurovetenskap och fysiologi) 
Claes Ohlsson (medicin) 
Kerstin Persson Waye (medicin) 
Erik Pålsson (neurovetenskap och fysiologi, Future Faculty) 
Agneta Robertson (odontologi) 
Annika Rosengren (medicin) 
Henrik Sjövall (medicin) 
Elisabet Stener-Victorin (neurovetenskap och fysiologi) 
Göran Stenman (biomedicin) 
Karin Sundfeldt (kliniska vetenskaper) 
Susann Teneberg (medicin) 
Pentti Tengvall (kliniska vetenskaper) 
Åsa Tivesten (medicin) 
Kjell Torén (medicin) 
Paul Uvebrant (kliniska vetenskaper) 
Christine Wennerås (medicin) 
 
Studentrepresentant 

Kaisa Thorell (Sahlgrenska akademins studentkår/ SAKS) 
 



4 
 

Administrativt stöd 

Christina Greek Winald (Sahlgrenska akademins kansli) 
Carin Gustafsson (Sahlgrenska akademins kansli) 
Joakim Hurtig (neurovetenskap och fysiologi) 
Kristina Johansson (Sahlgrenska akademins kansli) 
Morgan Lidén (Core Facilities) 
Niclas Lundh (Sahlgrenska akademins kansli) 
Jan Rubensson (Sahlgrenska akademins kansli) 
 
  



5 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1  OM REFORMKLUBBEN   7 

1.1 Sammansättning och arbetssätt   7 
1.2 Rapportens utformning   8 
1.3 Att beakta vid läsandet   9 
1.4 Det fortsatta arbetet 10 
1.5 Konklusion 10 

2 NÅGRA ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER 11 

2.1 Storinstitutionerna 11 
2.2 Det kollegiala inflytandet 11 
2.3 Ämnen versus integrativa forskningsmiljöer 13 
2.4 Den kliniska forskningens problem 13 
2.5 Relationen till Göteborgs universitet 14 

3 SAMMANFATTNING AV ARBETSGRUPPERNAS RAPPORTER 14 

3:1 Tio exempel på åtgärdsförslag 14 
3.2 Sammanfattande referat av arbetsgruppernas rapporter 16 

4 RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 1 23 
FAKULTETSANSLAGETS FÖRDELNING 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 2:  27 
UNDERVISNINGSANSLAGETS FÖRDELNING  

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 3:  30 
STRATEGISKA SATSNINGAR OCH REKRYTERINGAR 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 4:  37 
FINANSIERING AV FORSKARUTBILDNING 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 5: ALF  43 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 6:  46 
LOKALHYROR OCH DESS FINANSIERING 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 7:  50 
CORE FACILITES 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 8:  55 
LÖNESÄTTNING 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 9:  60 
FORSKNINGSRESURSER FÖR DE ICKE-MEDICINSKA OMRÅDENA 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 10:  63 
FRAMTIDA KARRIÄRVÄGAR  



6 
 

RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 11:  66 
NEDGÅNGEN I VETENSKAPLIG KONKURRENSKRAFT 

BILAGOR 

Bilaga 1. Förslag om hur lärarresurser kan frigöras till nya anställningar som är angelägna för 
Sahlgrenska akademins framtida utveckling 

Bilaga 2. Universitetsgemensamma strategiska satsningar 
Bilaga 3. Sahlgrenska akademin avsättningar särskilda ändamål 
Bilaga 4. Lokalhyror och dess finansiering 
Bilaga 5. Ekonomisk statistik Sambio och EBM 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

1. OM REFORMKLUBBEN 

Skälen till att Reformklubben inrättades kan sammanfattas i tre punkter: 

i) Bildandet av Sahlgrenska Akademin var en omfattande reform med långtgående 
konsekvenser för verksamheten. Kort senare följdes detta av ytterligare en radikal 
förändring, såtillvida att man då avskaffade de tre fakulteterna samtidigt som det 
bildades sex stycken storinstitutioner. Någon mer genomgripande utvärdering av 
hur dessa reformer har utfallit har hittills inte gjorts.  

ii) Även om Sahlgrenska Akademin i många avseenden är välfungerande finns det 
tydliga tecken på att den nybildade fakultetens första 15 år har karakteriserats av 
en nedgång i nationell konkurrenskraft vad avser den medicinska forskningen. 
Möjligheten att detta till del kan bero på suboptimala beslutsstrukturer kan inte 
uteslutas, och har hittills inte utretts. 

iii) En vanlig erfarenhet från Akademistyrelsens arbete är att de många löpande 
ärendena gör det svårt att inom denna gruppering bereda utrymme för mer 
förutsättningslösa och djuplodande kollegiala diskussioner om verksamhetens 
organisation. Andra fora tycks härmed krävas för denna typ av överläggningar. 

Mot denna bakgrund beslöt tidigare Akademistyrelse att tillsätta en arbetsgrupp, som 
till sin karaktär var tillfällig, och vars arbetsuppgifter i huvudsak var två: i) att lägga 
konkreta förslag bland annat på hur de kollegiala diskussionerna inom 
Akademistyrelsen och de tre råden (för forskning, forskarutbildning och utbildning) 
skulle kunna vitaliseras, och ii) att göra en förutsättningslös analys av om nuvarande 
resursanvändning inom Sahlgrenska Akademin är optimal.  

Det första uppdraget slutfördes i och med att Reformklubben (med dess dåvarande 
sammansättning) avlämnade ett antal konkreta förslag till förändring som med enstaka 
undantag fastställdes av dåvarande akademistyrelse. Det andra uppdraget avslutas i 
och med överlämnandet av denna rapport. 

1.1 Sammansättning och arbetssätt 

Reformklubben bestod ursprungligen av 11 ledamöter, vilka på uppdrag av dåvarande 
Akademistyrelse utsågs av dekanus, men har under senaste årets diskussion av 
budgetfrågorna kraftigt utökats. I det arbete som ligger till grund för denna rapport har 
således medverkat 67 lärare, en studentföreträdare och sju administratörer.  

Inför denna expansion av gruppen har vissa lärare särskilt tillfrågats för att en 
förbättring av den köns- och ämnesmässiga balansen skulle åstadkommas, och för att 
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det ansågs önskvärt att ledamöter av Future faculty skulle inkluderas, men det har 
härutöver även bekantgjorts att envar inom kollegiet som varit intresserad av de 
aktuella frågorna har kunnat ansluta sig. En viktig princip för arbetet har varit att 
ledamöterna representerat sig själva snarare än sin avdelning eller institution.  

Det har varit Reformklubbens mål att arbetet skall karakteriseras av maximal 
öppenhet. Verksamheten har därför presenterats vid flera möten med 
fakultetskollegiet, till vilka har utgått inbjudan genom e-nytt. Dessutom har både 
Akademistyrelsen och fakultetens ledningsgrupp löpande informerats om arbetets 
utformning och progress. 

De diskussioner om olika budgetfrågor som ligger till grund för denna rapport har i 
huvudsak ägt rum inom ramen för 11 olika arbetsgrupper. RK-ledamöterna har varit 
välkomna att delta i de arbetsgrupper som intresserat dem, och många har valt att 
medverka i fler än en. Sammankallande för respektive grupp har, bland det fåtal som 
sett tidsmässig möjlighet att åta sig detta uppdrag, utsetts av Reformklubben.  

Härutöver har den utvidgade reformklubbsgruppen sammanträtt vid ett flertal tillfällen 
in pleno varvid diskuterats både Reformklubbens arbetsformer och vissa mer 
övergripande frågeställningar rörande akademins organisation. Dessutom har de olika 
arbetsgrupperna slutsatser presenterats och kunnat kommenteras vid dessa möten. 
Vid flertalet av dessa har minnesanteckningar förts. 

1.2 Rapportens utformning 

Arbetsgrupperna har avlämnat en rapport som består av en inledande kort 
sammanfattning, ett huvuddokument på ett fåtal sidor och, i vissa fall, en eller flera 
bilagor. En av dessa bilagor, som består av en ingående analys från arbetsgrupp 11 av 
hur fakulteten hävdat sig vad gäller externa anslag, är väsentligen mer omfattande än 
de övriga, och biläggs därför separat. Övriga bilagor återfinns längst bak i detta 
dokument. 

Alla Reformklubbens ledamöter har givits tillfälle att per e-post eller i ett 
diskussionsforum på nätet ge synpunkter på arbetsgruppernas skrivelser, men den tid 
som stått till förfogande för att på detta sätt påverka de olika arbetsgruppernas 
respektive rapporter har varit begränsad. Arbetsgruppernas rapporter speglar härmed 
respektive grupps ställningstaganden snarare än hela Reformklubbens.  

De diskussioner som förts inom hela Reformklubben när respektive arbetsgrupp 
presenterat sina slutsatser har dock inte indikerat att någon av arbetsgrupperna skulle 
ha kommit till slutsatser som radikalt avviker från den uppfattning som råder bland 
övriga ledamöter. I de sakfrågor där det föreligger oenighet har denna oenighet 
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således oftast manifesterats redan inom arbetsgruppen, och framgår härmed av 
dennas rapport. 

Det är vår avsikt att den nätbaserade diskussion som de slutliga dokumenten 
eventuellt ger upphov till skall vara tillgänglig för Akademistyrelsen också en tid efter 
överlämnandet av rapporten, vilket innebär att det finns möjligheter att bilda sig en 
uppfattning av i vad mån någon eller några av arbetsgruppernas rapporter mötts av 
starka invändningar från övriga delar av Reformklubben. Vi vill också fästa styrelsens 
uppmärksamhet på möjligheten att ge hela kollegiet access till denna web-sida, i den 
händelse den faktiskt skulle utvecklas till ett aktivt forum för debatt, så att en fortsatt 
diskussion kan inkludera hela kollegiet. 

Rapporten inleds med en kort redovisning av fem diskussionspunkter för vilka gäller att 
de inte utgjort huvudsakligt diskussionsämne för någon av arbetsgrupperna, men likväl 
kommit att beröras av flera av dessa, och dessutom diskuterats vid Reformklubbens in 
pleno-möten. Denna text, som liksom denna inledning skrivits av Reformklubbens 
ordförande och vice ordförande gemensamt, rymmer inga konkreta ställningstaganden 
eller förslag, utan har till syfte att för styrelsen redovisa några av de principiella frågor 
som Reformklubbens ledamöter funnit skäl att ofta återkomma till i sina diskussioner. 

Denna inledning följs av en sammanfattning av respektive arbetsgrupps viktigare 
slutsatser vilken är författad av Reformklubbens vice ordförande. Därpå följer 
rapporter från de 11 grupperna. Bilagorna, med undantag från den ovan nämnda från 
grupp 11, återfinns som nämnts sist i rapporten. 

1.3 Att beakta vid läsandet 

Vid läsandet av denna rapport bör beaktas att Reformklubben inte har någon 
beslutsfunktion, att ledamöterna bara företräder sig själva, och att de inte varit 
kollegialt valda utan uppmuntrats att anmäla sig på eget initiativ; det senare innebär 
att församlingen inte kan hävdas vara representativ för kollegiet i stort. Den mest 
uppenbara bristen härvidlag är att antalet lärare från vårdområdet, och i viss mån även 
odontologi, varit relativt litet. Vad gäller lärarna från det medicinska området har 
fördelningen av ledamöter över olika delar av verksamheten, t ex klinik versus 
preklinik, däremot varit hygglig, även om en av institutionerna dominerat numerärt. 

Reformklubbens informella prägel har varit till fördel såtillvida att den möjliggjort 
frispråkiga och förutsättningslösa diskussioner, men bör självklart vägas in när styrelse 
och andra intressenter tar del av våra förslag. Vi hoppas att våra synpunkter skall göra 
intryck, och eventuellt leda till åtgärder, men inte av skälet att de framförts av 
Reformklubben, utan för att argumenten för dem befinns övertygande.  
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Mot denna bakgrund har Reformklubbens policy, med några undantag, varit att 
undvika att lägga alltför detaljerade förslag på lämpliga åtgärder. I stället har vi sett 
som vår huvudsakliga uppgift att fästa styrelsens uppmärksamhet på vissa problem, 
inte sällan av ganska allvarlig art, som vi menar förtjänar betydligt större 
uppmärksamhet än de hittills fått.  

Vidare skall understrykas att Reformklubben inte haft konsensus som mål, och ej heller 
haft som princip att göra en knapp majoritets åsikt till sin egen. I påfallande många 
frågor har likväl arbetsgrupperna kunnat nå enighet om sina olika synpunkter och 
förslag, men det har inte setts som någon nackdel att det i vissa av grupperingarna 
förekommit disparata åsikter. I dessa fall har ambitionen varit att på ett så balanserat 
sätt som möjligt redovisa argumenten för respektive synsätt i rapporten.  

1.4 Det fortsatta arbetet 

Denna rapport markerar avslutningen på Reformklubbens arbete. Hur detta eventuellt 
skall följas upp ankommer på styrelsen att avgöra, men Reformklubben vill likväl drista 
sig till att understryka vikten av att de aktuella frågorna diskuteras också i en vidare 
krets än den som hittills dryftat dem, t ex inom ramen för möten med 
fakultetskollegiet och/eller i ett nätbaserade diskussionsforum. Vissa arbetsgrupper 
har även lagt förslag på att nya, till styrelsen knutna, grupperingar bör tillsättas för att 
vidareutveckla de lagda förslagen. 

1.5 Konklusion 

Under det senaste decenniet förefaller det kollegiala engagemanget i gemensamma 
angelägenheter ha avtagit, vilket t ex illustreras av minskad närvaro vid 
fakultetskollegiets möten. Oavsett om Reformklubbens rapport leder till några 
åtgärder eller ej kan konstateras att arbetet har lett till en vitalisering av det kollegiala 
meningsutbytet vilket vi uppfattar som positivt. Att så många ledamöter av kollegiet, 
under så pass lång tid, och i en sådan omfattning, diskuterat viktiga gemensamma 
angelägenheter är något unikt, och kan förhoppningsvis leda till ett fortsatt uppsving 
för intresset för denna typ av frågor. Ur åtminstone denna aspekt får initiativet 
härmed ses som en framgång. 

De flesta av Reformklubbens arbetsgrupper har sett anledning att påtala påtagliga 
oklarheter och brister i våra nuvarande beslutsstrukturer. Samtidigt som vi förstås är 
medvetna om att många av de problem som påtalas kan vara svårlösta, och vidgår att 
Reformklubben endast undantagsvis mäktat presentera konkreta förslag på hur de bör 
åtgärdas, hoppas vi likväl att Akademistyrelsen skall ta till sig budskapet att det 
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sannolikt föreligger betydande utrymme för förbättringar inom vår i många andra 
avseenden välfungerande fakultet. 

2. NÅGRA ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER 

I följande avsnitt skall kort nämnas fem problemområden för vilka gäller att de inte 
varit i specifikt fokus för någon av arbetsgrupperna, men likväl ofta kommit att beröras 
inom dessa, och som dessutom aktualiserats vid de för hela Reformklubben 
gemensamma diskussionerna. Syftet är här inte att presentera några skarpa 
ställningstaganden eller förslag vad gäller dessa frågor, utan att fästa styrelsens 
uppmärksamhet på att detta är aspekter som diskuterats inom Reformklubben, och 
nog förtjänar att uppmärksammas också i andra sammanhang. 

2.1 Storinstitutionerna 

Flera av institutionerna vid Sahlgrenska Akademin kan till storleken mäta sig med de 
övriga fakulteterna vid GU, och har härmed kommit att få karaktären av minifakulteter. 
Vidare gäller att strategiskt viktiga beslut i budgetfrågor numera ofta tas på 
institutionsnivå och härmed är undantagna varje formaliserat (om också inte reellt) 
kollegialt inflytande. Nuvarande institutionsindelning kan ha fördelar, men också 
nackdelar, t ex såtillvida att institutionerna är både ämnesmässigt heterogena och 
geografiskt splittrade.  

Det faktum att man inom en och samma organisation både har en överordnad fakultet 
och underordnade enheter som i hög grad också är av fakultetskaraktär kan dessutom 
innebära att det uppstår en oklarhet avseende på vilken nivå i organisationen olika 
initiativ bör tas och finansieras, vilket kan leda till att viktiga åtgärder aldrig kommer till 
stånd. Det kan vidare ifrågasättas om den rivalitet om resurser som ibland tycks 
karakterisera relationen mellan de olika storinstitutionerna, och som kommit till 
uttryck inte bara inom ledningsgruppen, utan också inom t ex Akademistyrelsen och 
andra fora, och som i någon mån kommit att färga också de diskussioner som förts 
inom Reformklubben, verkligen är till gagn för Sahlgrenska Akademin.  

Mot denna bakgrund ter det sig angeläget att man nu genomför den förutsättningslösa 
utvärdering av institutionsreformen som utlovades redan när denna implementerades, 
men som ännu inte kommit till stånd. 

2.2 Det kollegiala inflytandet 

Det traditionella argumentet för den kollegiala styrningen av universiteten har varit att 
man härmed slår vakt om den akademiska friheten. Andra fördelar kan vara att ett 
fungerande kollegialt inflytande gör att viktiga frågor blir mer allsidigt belysta inför 
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beslut, att risken för mannamån och nepotism minskar, att kollegiets lojalitet med 
tagna beslut och känsla av samhörighet ökar, och att den enskilde medarbetaren 
härmed blir mindre beroende av enskilda chefers välvilja, vilket i en akademisk 
verksamhet bör kunna ses som något angeläget. Som argument mot det kollegiala 
styret brukar å andra sidan anföras att detta kan försvåra ansvarsutkrävande och göra 
beslutsfattandet mer tungrott. 

Ett objektivt konstaterande, oavsett om man sedan ser detta som en fördel eller 
nackdel, är att det kollegiala inflytandet genom en rad beslut i hög grad kommit att 
avvecklas inom både Göteborgs universitet och Sahlgrenska Akademin. Detta kan 
exemplifieras t ex med att beslut om inrättande av sluttjänster numera de facto tas i 
linjen, att ledamöter av både fakultetens valberedning och dess råd i realiteten ofta 
utses av prefekter snarare än kollegialt, att institutionsstyrelserna har förlorat sitt 
formella inflytande, att ledningsgruppen förefaller ha större inflytande på viktiga 
policyfrågor än Akademistyrelsen, och att antalet lärare i den senare numera är lågt.  

Även om universitetets nya regelverk innebär ett avskaffande av många av de centrala 
principerna för kollegial styrning föreställer vi oss att det skulle vara fullt möjligt att – 
om man såg detta som önskvärt – återinföra dem inom vår fakultet; det skulle t ex 
kunna göras till hävd att man i olika sammanhang utför provval, eller tillfrågar en 
valberedning, också då GU:s regelverk säger att så ej behöver ske. Man skulle också 
kunna göra t ex råden mer genuint kollegialt tillsatta och ge dem större inflytande över 
beredningsprocesserna än de har idag.  

Frågan om nuvarande linjestyrning är optimal, eller om vi i något eller några 
avseenden bör restaurera det kollegiala inflytandet, förtjänar härmed att diskuteras 
mer förutsättningslöst än hittills. Hur valberedningar (på institutions- respektive 
fakultetsnivå) bör utses, i vilka situationer dessa bör involveras, och i vilka 
sammanhang man bör göra till vana att arrangera provval eller beslutande val är 
sådant som härvid förtjänar att analyseras.  

Vidare bör den både viktiga och svåra frågan om vilka som skall inkluderas i de 
kollegiala beslutsprocesserna diskuteras: enligt tidigare högskolelag var principen att 
de vetenskapligt kompetenta lärarna skulle fatta beslut över forskning och 
undervisning, vilket dock innebar att olika kategorier av yngre forskare exkluderades. I 
Göteborgs universitets nya regelverk har å andra sidan det kollegiala inflytandet 
omstöpts till en fråga om arbetsplatsdemokrati såtillvida att numera alla anställda har 
rösträtt. Hur vi inom Sahlgrenska Akademin bör se på denna fråga, t ex i samband med 
formerande av våra valberedningar, är otillräckligt diskuterat. 
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2.3 Ämnen versus integrativa forskningsmiljöer 

Många forskare/lärare inom fakulteten ser sig i hög grad som företrädare för ett visst 
kliniskt eller prekliniskt undervisningsämne, och har i denna sin yrkesroll ofta en 
benägenhet att i olika sammanhang vilja försvara detta sitt ämnes positioner. 
Samtidigt finns det forskare som i stället förlagt sin verksamhet, inte bara fysiskt – som 
vid vissa centrumbildningar – utan också organisatoriskt, till en integrativ, 
translationell forskarmiljö, och som härmed inte på samma sätt identifierar sig med ett 
specifikt ämne, eller åtminstone inte med något av de traditionella 
undervisningsämnena. Inom akademin finns det inte någon enhetlig linje vad avser 
huruvida man organisatoriskt, och vid inrättande av tjänster, bör utgå framför allt från 
den traditionella ämnesstrukturen, eller om man i stället bör eftersträva att tillskapa 
starka, integrativa forskningsmiljöer, och de olika institutionerna tycks i detta 
avseende ha valt delvis olika policy.  

Det faktum att villkoren för olika forskare av dessa skäl kommit att bli delvis olikartade 
har under lång tid inneburit återkommande motsättningar vad gäller sådant som t ex 
tillgång till ALF-medel, undervisningsuppdragets fördelning och finansieringen av olika 
typer av forskarutbildning. Utan att här ta ställning i dessa konkreta konflikter menar vi 
att det vore en fördel om ledningen kunde initiera en diskussion involverande både 
prefekter och företrädare för olika typer av organisatoriska miljöer med ambitionen att 
denna källa till destruktiva motsättningar om möjligt elimineras. I detta sammanhang 
bör också påpekas vikten av att forskare, oavsett organisatorisk hemhörighet, fysiskt 
skall kunna placera sig i den miljö de finner mest gynnsam utan att detta innebär 
ekonomiska nackdelar, dvs att det inom akademins lokaler råder s k 
konkurrensneutralitet vad gäller hyror och annat.  

2.4 Den kliniska forskningens problem 

I samband med Reformklubbens diskussioner har frågan om den kliniska forskningens 
särskilda problem ofta väckts. Ingen av arbetsgrupperna, om man undantar den som 
diskuterat ALF-frågan, har specifikt berört denna aspekt, men det finns likväl skäl att i 
denna sammanfattning betona att vi ser rekryteringsproblemen inom den kliniska 
forskningen som en helt avgörande framtidsfråga för Sahlgrenska Akademin.  

Detta är inget lokalt problem, utan ett nationellt sådant, och det finns t o m skäl att 
hävda att samarbetet mellan sjukvården och den akademiska verksamheten är 
osedvanligt gott just i Göteborg. Men likväl menar vi att Sahlgrenska Akademin måste 
se det som en högt prioriterad uppgift att ytterligare stärka akademins ställning inom 
universitetssjukhuset, så att de akademiska företrädarna blir mer synliga, och 
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sjukvårdens chefer än mer positiva till forskning, med målet att forskarbanan återfår 
sin forna attraktionskraft hos unga, kliniskt verksamma läkare.  

(Rekryteringen av medicinare till preklinisk forskning utgör ett minst lika stort 
bekymmer, men är något som berörs i några av arbetsgruppernas rapporter, och som 
därför inte kommenteras ytterligare här.) 

2.5 Relationen till Göteborgs universitet 

Till del begränsas Sahlgrenska Akademins frihetsgrader i organisatoriska frågor av de 
regler som upprättats av Göteborgs universitet, vilka inte sällan stått i strid med den 
uppfattning som framförts från akademin t ex i dess remissvar avseende den aktuella 
omorganisationen. Det finns vidare exempel på ärenden av budgetkaraktär där beslut 
på GU-nivå varit till nackdel för akademins verksamhet, och även det relativt höga 
centrala OH-uttaget kan ses som ett problem. Det förefaller dessutom sannolikt att 
universitetets ledning och styrelse i framtiden kan komma att göra betydande 
avsättningar för strategiska satsningar, vars inriktning det kommer att bli svårt att 
påverka, och som kanske inte kommer att komma Sahlgrenska Akademin till del, men 
till vilka vi i hög grad (genom vår storlek) kommer att ha bidragit ekonomiskt.  

Reformklubben vill därför väcka frågan huruvida det är möjligt att stärka fakultetens 
inflytande på central GU-nivå, och föreslår att detta görs till föremål för styrelsens 
särskilda analys. Gruppen noterar i detta sammanhang att Sahlgrenska Akademin är 
den i särklass största fakulteten men i universitets olika fora har samma representation 
som långt mindre fakulteter, vilket per automatik innebär att Sahlgrenska akademins 
lärare har väsentligen mindre inflytande än lärare från andra delar av universitet. 

3. SAMMANFATTNING AV ARBETSGRUPPERNAS RAPPORTER 
  
3.1 Tio exempel på åtgärdsförslag 
  
Reformklubbens uppgift har som diskuterats ovan varit att väcka vissa viktiga frågor 
snarare än att ge detaljerade anvisningar för hur Sahlgrenska Akademin skall styras. De 
konkreta förslag som de olika arbetsgrupperna lagt i olika frågor är därför sällan 
specifika och utmynnar ofta i att fortsatt analysarbete är nödvändigt. Dock finns även 
exempel på idéer som skulle kunna genomföras utan alltför mycket av ytterligare 
utredande.  
 
Detta är några av de förslag till åtgärder som lyfts fram av en eller flera av 
arbetsgrupperna: 
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1. Flera av arbetsgrupperna har, från delvis olika utgångspunkter, kommit fram till 
att man nu förutsättningslöst måste utvärdera den institutionsreform som 
innebar att de mindre institutionerna slogs samman till ofta ganska heterogena 
storinstitutioner vilka kommit att fungera som minifakulteter. Bland de skäl som 
nämnts för detta är att nuvarande system innebär oklarhet om på vilken nivå 
viktiga strategiska beslut fattas och att det kollegiala inflytandet ofta är 
otillräckligt på institutionsnivå. Också för forskarutbildningen skulle bildandet av 
mindre enheter kunna vara en fördel. 

2. Den grupp som tittat på fakultetsanslagets fördelning har lagt förslag till ny 
modell för hur man i samband med pensionsavgångar skulle kunna öka 
akademistyrelsens utrymme för strategiska satsningar på nya tjänster, och 
tycker även att man en gång för alla bör genomlysa den kontroversiella frågan 
om aktivitetsbaserad budget. 

3. Den grupp som diskuterat frågan om stöd till enskilda forskare och 
verksamheter liksom andra typer av strategiska satsningar efterlyser ett 
genomtänkt och transparent regelverk för efter vilka principer och på vilken 
nivå beslut om sådana bör tas (GU?, akademistyrelse?, institution?, sektion?). 
En utredning om detta skulle kunna samordnas med en utredning om 
nuvarande institutionsindelning (jmf punkt 1) och om det kollegiala styrets 
nuvarande ställning inom Sahlgrenska Akademin. Både inom arbetsgrupperna 
och i Reformklubbens gemensamma diskussioner har också framförts vikten av 
att man inom styrelsen diskuterar möjliga strategier för att stärka Sahlgrenska 
Akademins inflytande inom GU så att detta blir mer proportionellt mot 
fakultetens storlek. 

4. Det föreslås att CF-enhetens brukarråd skall ersättas av en kollegialt utsedd 
styrelse och att alla de enheter vars syfte är att utgöra en resurs för hela 
akademin skall samlas inom samma organisation. 

5. Flera arbetsgrupper uppmärksammar det faktum att vissa områden har mycket 
litet fakultetsanslag i förhållande till sitt undervisningsuppdrag och ser detta 
som ett bekymmer. Medan det råder delade uppfattningar mellan grupperna 
huruvida detta helt eller delvis kan rättas till genom interna omfördelningar vill 
Reformklubben som en samfälld åsikt uttrycka att fakulteten bör utarbeta en 
aktiv strategi (t ex genom intensifierade kontakter med utbildningsdepartementet) 
för att öka den totala tilldelningen av resurser till Sahlgrenska akademin i allmänhet 
och till de områden som har liten andel fakultetsanslag i synnerhet. 

6. Det föreslås att en ALF-finansierad forskarutbildning i experimentell medicin för 
sjukvårdsanställda skall startas. 

7. Det föreslås att styrelsen skall utreda frågan om ämnesmeritering inom de 
ämnen där specialistutbildning saknas. 
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8. Det föreslås att en modell för konkurrensneutral hyressättning inom akademin 
skall utvecklas. 

9. Det föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att klargöra vilka kriterier och andra 
principer som skall ligga till grund för lönesättningen av lärare. 

10. Den arbetsgrupp som diskuterat karriärvägar förordar att Sahlgrenska 
Akademin gör till princip att tjänster skall tillsättas i konkurrens hellre än genom 
befordran och menar att man genreallt bör eftersträva utlysningar i brett 
formulerade ämnen vilka attraherar många sökande. 

 
3.2 Sammanfattande referat av arbetsgruppernas rapporter 
 
En av reformklubbens arbetsgrupper (grupp 1) har diskuterat det fasta 
fakultetsanslagets fördelning. Gruppen konstaterar bl a 
  

1. att det faktum att fakultetsmedlen är uppbundna i lönemedel gör det viktigt att 
budgetarbetet präglas av tydliga regler, transparens och förankringsarbete samt att 
man undviker plötsliga och oplanerade förändringar i fördelningen,  

2. att institutionsreformen lett till att storinstitutionerna kommit att fungera som 
relativt autonoma ”minifakulteter” där fakultetsmedel administreras på olika sätt, 
och att tiden nu är mogen att förutsättningslöst utvärdera denna reform liksom 
nuvarande beslutsstrukturer, och 

3. att det är angeläget att de områden som av historiska skäl har inget eller ringa fast 
fakultetsanslag får ökade forskningsresurser, men att detta inte bör åstadkommas 
genom omfördelning utan genom att SA-styrelsen utarbetar en aktiv strategi för att 
genom externt påverkansarbete öka tilldelningen av resurser.  

Arbetsgruppen har också tagit fram ett principförslag för hur fakultetsanslag i samband 
med pensionsavgångar fortlöpande kan ställas till SA-styrelsens förfogande för att 
möjliggöra tillskapandet av nya strategiskt viktiga tjänster. 

Frågan om aktivitetsrelaterad budget splittrar SA, och även arbetsgruppens medlemmar 
har olika uppfattningar i frågan. Arbetsgruppen föreslår att SAs styrelse arbetar fram ett 
diskussionsunderlag för hur en del av fakultetsanslaget skall kunna fördelas med hjälp av 
en eller flera aktivitetsparametrar, och att fördelar/nackdelar och risker/möjligheter med 
detta system diskuteras vid ett fakultetskollegium under våren 2014. 

Den Reformklubbsgrupp som arbetat med undervisningsanslagets fördelning mellan 
akademins institutioner (grupp 2) anser att den nu tillämpade principen för fördelning 
efter antal helårsstudenter är adekvat. Denna fördelningsprincip tillämpas numera 
även vid fördelning av undervisningsmedel från LUA/ALF-systemet.  
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Gruppen lägger följande konkreta förslag:  
 

1. Företrädare för utbildningen (t ex ordf i institutionernas 
grundutbildningsutskott) ska medverka vid budgetdialoger på institutionsnivå 
och vid LUA/ALF:s och TUA:s budgetdiskussioner. 

2. Akademin bör utreda ämnesmeritering, t ex genom mentorledd undervisning, 
inom de ämnen vid akademin som inte tillämpar specialistexamen. Målet för 
sådan ämnesmeritering bör vara uppnådd ämneskompetens på docentnivå. 

 
En del av akademins resurser används för att utveckla och driva verksamheter som 
kommer stora delar av akademin till del, t ex Akademistatistik och den 
djurexperimentella enheten. I dessa core facilities ingår också ett antal mer eller 
mindre apparattunga kompetensplattformar. Den av Reformklubbens arbetsgrupper 
som granskat denna verksamhet (grupp 7) konstaterar att den fyller viktiga funktioner, 
men att den i högre grad än idag bör göras till föremål för regelbunden och 
förutsättningslös omprövning och styras av nuvarande kollegiets faktiska behov. 
Arbetsgruppen föreslår följande åtgärder:  
 

1. Det nuvarande brukarrådet avskaffas. 
2. En kollegialt utsedd nämnd/styrelse inrättas med uppgift att objektivt och 

utifrån ett akademiperspektiv regelbundet utvärdera och leda verksamheten 
(med CF-chefen som ordförande). 

3. Den nya nämnden/styrelsen bör även få till uppgift att ta initiativ till 
ansökningar om medel för tung utrustning. 

4. Möjligheten att samla all verksamhet som till sin karaktär är akademigemensam 
(inklusive t ex Akademistatistik) i en och samma organisatoriska enhet bör 
utredas.  

5. Diskussioner med GU bör initieras i frågan om omfattningen av Biomedicinska 
bibliotekets verksamhet och om eventuell samordning med Kliniska 
centralbiblioteket. 

 
Sahlgrenska akademin i sin nuvarande utformning tillkom genom en sammanslagning 
av tre fakulteter av vilka två, institutionerna för vårdvetenskap och hälsa respektive 
odontologi, kom att utgöra egna institutioner. En av Reformklubbens arbetsgrupper 
(grupp 9) har särskilt analyserat villkoren för dessa två institutioners ställning, liksom 
för de andra områden som inte utgjorde del av tidigare medicinska fakulteten, men 
som numera är inrymda inom någon av de fyra medicinska institutionerna. Man har 
härvid kommit fram till följande:  
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1. Det finns inte några fördelar eller vinster för någon part med att 

verksamheterna inom nämnda institutioner återuppstår som enskilda fakulteter 
eller med att de skulle byta fakultetstillhörighet. 

2. Det faktum att de olika ämnena (som fortsättningsvis inte bör kallas ”icke-
medicinska” då alla ämnen är viktiga för utbildningen inom SA och skall 
värderas efter sina förutsättningar och bedrivas i s k kompletta miljöer) är av 
olika karaktär måste på ett tydligare sätt bli synligt vid fördelning av t ex 
projektbundna doktorandplatser. 

3. Gruppen anser att en bättre fördelningsprincip än den som tillämpas idag för 
sådana positioner vore att medlen fördelades mellan akademins 
forskarutbildningsämnen (notera att en av Reformklubbens arbetsgrupper 
arbetat specifikt med forskarutbildningsfrågor, se nedan). 

4. För de områden vars fakultetsanslag är litet i förhållande till 
undervisningsuppdraget bör akademin utarbeta en plan för hur 
forskningsresurserna skall kunna ökas (notera att en av Reformklubbens 
arbetsgrupper arbetat specifikt med fakultetsanslaget fördelning, se ovan). 

 
Forskarutbildning och rekrytering är två huvuduppgifter för akademin och en av de 
arbetsgrupper som specifikt arbetat med dessa frågor (grupp 4) har diskuterat vilka 
överväganden som bör göras avseende forskarutbildningens finansiering, 
dimensionering och inriktning. Det finns dock divergerande åsikter om vilka vägar som 
kan förväntas vara framgångsrika.  
 
Arbetsgruppen är enig i att forskarutbildning är en av akademins viktigaste uppgifter, 
och att akademigemensamma medel i hög grad bör användas för att stödja denna 
verksamhet. Mot bakgrund av hur akademins stöd till forskarutbildning har varit 
utformat under senare år har två frågor dominerat arbetsgruppens diskussioner, 
nämligen (1) på vilken nivå (centralt eller på institutionsnivå) bedömning av de 
akademifinansierade forskarutbildningsplatserna bör göras, och (2) behovet av att 
bedriva forskarutbildning i form av ämnesbaserade forskarskolor. Gruppens 
diskussioner och slutsatser kan sammanfattas enligt följande: 
 

1. Det finns stöd i gruppen såväl för att institutionen är den lämpligaste nivån för 
fördelning av forskarutbildningsplatser som för att en akademicentral 
fördelning är att föredra, men det konstateras också att en ändrad 
institutionsindelning – med mindre och ämnesmässigt mer homogena 
institutioner – skulle kunna ändra förutsättningarna för valet av 
fördelningsmodell. 
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2. Det finns stöd i gruppen för att den forskarskola som kallas ”det medicinska 
basprogrammet” är angelägen och bör finnas kvar i sin nuvarande form, men 
det finns också stöd för att den öppnas för prekliniska enheter som inte har 
huvudansvar för grundutbildning i prekliniska ämnen. 

3. Akademin bör ta initiativ till inrättandet av en forskarskola i experimentell 
medicin för sjukvårdsanställda med målet att stärka den kliniska kunskapsnivån 
vid prekliniska enheter liksom att tillgodose att kliniskt verksamma personer i 
högre grad än idag är välutbildade i experimentell medicin. 

 
Den arbetsgrupp som arbetat med rekryteringsfrågor och karriärvägar och dessa 
frågors betydelse för den framtida forskningen och undervisningen (grupp 10) har 
enats om följande framgångsfaktorer och förslag: 
 

1. Principer för lärarrekrytering bör garantera att den mest lämpade kandidaten 
erhåller tjänst. 

2. Akademin bör tillskapa tjänster i brett formulerade ämnen så att interna såväl 
som externa sökande attraheras. 

3. Lärartjänster skall vara konkurrensutsatta innebärande att ingen befordran till 
högre karriärnivå bör förekomma (notera att det finns ett appendix med 
avvikande mening på denna punkt). 

4. Akademin skall ha en tydligt formulerad strategi för hur rekryteringsbehovet 
hanteras. 

5. Akademins principer för rekrytering bör harmonieras med landets övriga 
medicinska/hälsovetenskapliga fakulteter. 

6. Regelverket för tillsvidareanställning får inte vara kontraproduktivt. 
7. Innehavare av meriteringstjänster skall ges möjligheter att meritera 

sig inom såväl forskning som undervisning på alla lämpliga nivåer 
samt inom administration.  

8. Institutioner/avdelningar skall avsätta resurser för rekrytering och 
karriärutveckling/karriärstöd - strategierna för detta skall vara 
tydliga och transparenta för alla typer av forskare. 

 
Ämnesområdet för en av Reformklubbens arbetsgrupper har varit de 
forskningsresurser som kommer sjukvården och universitetet till del via det s.k. 
LUA/ALF-avtalet (grupp 5). Gruppen har ännu inte avslutat sitt arbete, och den rapport 
som bifogas är därför preliminär. Diskussionen har omfattat följande huvudsakliga 
frågor: 
 

1. Nuvarande ansvarsområden för MEDI-SAM respektive HÄLSO-SAM, 
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2. de svårigheter som kan förekomma vid utnyttjande av tilldelade ALF-medel, 
3. akademins ställning inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, och 
4. den kliniska forskningens rekryteringsproblem.  

 
Arbetsgruppen konstaterar dels att hanteringen av LUA/ALF-medel i Göteborg i stort 
fungerar väl, dels att det faktum att det pågår förhandlingar om nytt centralt avtal gör 
tillfället mindre lämpat för konkreta förslag till lokala reformer. Likväl har ett antal 
möjliga förbättringar av nuvarande LUA/ALF-hantering identifierats och diskuterats, 
vilka redovisas i den bifogade rapporten. 
 
Lönekriterier och lönesättning är av avgörande betydelse för framgångsrik rekrytering 
av lärare/forskare. Rekryteringsunderlaget för både grundvetenskapliga tjänster och 
akademiska tjänster vid sjukvårdsenheter har minskat under senare år, vilket ger skäl 
att se över kriterierna för lönesättning.  
 
Den arbetsgrupp inom Reformklubben som diskuterat dessa frågor (grupp 8) 
konstaterar att lönespridningen inom akademin blivit mycket stor och inte alltid tycks 
vara sakligt motiverad, liksom att undervisningsinsatser förefaller spela en 
underordnad roll vid lönesättningen. Gruppen noterar också att den sammanlagda 
löneskillnaden mellan kombinationstjänstinnehavare och andra professorer ökat. 
Grupper föreslår att akademistyrelsen inrättar en arbetsgrupp som har följande frågor 
som utgångspunkt för sitt arbete:  

 
1. På vilka kriterier bör den prestationsbaserade lönesättningen baseras? 
2. Hur bör prestation bedömas? 
3. När skall uppdragstillägg utgå, och hur skall sådana påverka grundlönen? 
4. Vilka principer skall gälla vad gäller lön för kombinationstjänster jämfört med 

”rena” professurer? 
5. Hur skall man vid lönesättning/lönerevision minimera uppkomsten av 

beroendeförhållanden mellan anställda lärare/forskare och lönesättande 
chefer? 

 
Den arbetsgrupp inom Reformklubben som arbetat med strategiska satsningar (grupp 
3) har definierat detta begrepp som sådana åtgärder som innebär omfördelning av 
medel med syfte att åstadkomma förstärkning av en viss verksamhet (vanligen 
forskning och/eller undervisning). Sådana satsningar kan gälla t ex inrättande av tjänst 
eller riktat stöd till enskilda forskare eller grupper av forskare (t ex i form av 
motfinansiering eller startbidrag) eller utlysningar av olika slag, och görs både på 
central akademinivå och på institutionell nivå. Härtill kommer att universitetets 
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centrala ledning ibland gör strategiska omfördelningar, men eftersom akademins 
inflytande över dessa är begränsat berörs GU-gemensamma satsningar endast 
kortfattat i rapporten. 
 
Arbetsgruppen konstaterar att det skett och sker relativt omfattande strategiska 
satsningar men att den oklarhet som råder avseende på vilken nivå beslut om dessa 
bör tas, och av vem, är olycklig. Gruppen ser det därför som nödvändigt att akademin 
vad gäller framtida strategiska satsningar utarbetar:  
 

1. ett genomtänkt regelverk som kännetecknas av transparens och att varje gjord 
satsning tydligt skall motiveras,  

2. en väl genomtänkt ansvarsfördelning mellan olika nivåer 
(fakultet/institution/sektion), och 

3. ett klargörande av vilken typ av kollegialt inflytande som skall förekomma vid 
denna typ av beslut.  

 
Hyreskostnaden för de lokaler som akademin disponerar är betydande. Den 
genomgång som en av Reformklubbens arbetsgrupper gjort (grupp 6) visar att 
nuvarande principer för hyressättning är svårförståeliga, inte minst beroende på att 
uppkomna problem ofta tycks har lösts genom ad-hoc-lösningar. Gruppen säger sig 
vara medveten om att det inte blir lätt att bygga upp en ny finansieringsmodell, men 
konstaterar att det nuvarande hyres/lokalbidrags-systemet är otillfredsställande. 
Systemet är således ej konkurrensneutralt och konserverar dessutom nuvarande 
strukturer och motverkar forskarrörlighet. Gruppen föreslår en ytterligare 
genomlysning av nuvarande principer för hyressättning enligt följande:  
  

1. En arbetsgrupp med representanter från SA, sjukvården och tandvården utses 
och utreder de åtaganden som respektive huvudman har. 

2. Med utgångspunkt från detta utformas ett system som är likvärdigt för kliniska 
och prekliniska forskare, dvs som är konkurrensneutralt, och som härmed 
skapar förutsättningar för fri rörlighet för forskare, och på så viss möjliggör 
tillskapandet av optimala forskningsmiljöer. 
 

Ett viktigt skäl till att Reformklubben bildades var rapporterna om att Sahlgrenska 
Akademin i olika sammanhang sedan länge visat oroande tecken på minskad nationell 
konkurrenskraft vad avser sin medicinska forskning. En av arbetsgrupperna (grupp 11) 
fick därför i uppgift att utreda om dessa uppgifter är korrekta, och att försöka klarlägga 
t ex om man kan peka ut viss medicinsk forskning i Göteborg (t ex preklinisk eller 
klinisk) som mer eller mindre framgångsrik än annan. Detta arbete har resulterat i en 
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omfattande rapport, med många intressanta observationer, som utgör ett separat 
appendix till Reformklubbens inlaga.  
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 1: FAKULTETSANSLAGETS FÖRDELNING 

Margareta Ahlqwist, Håkan Billig, Jan Borén (sammankallande), Claes Dahlgren, Per Elias, 
Elias Eriksson, Kristina Eriksson, Kristina Johansson (adm), Ingela Lundgren, Peter Naredi, 
Hans Nissbrandt, Claes Ohlsson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fakultetsmedlen är uppbundna i lönemedel och omfördelning av 
fakultetsmedel får inte ske ryckigt och oplanerat då reducerat 
fakultetsanslag medför verksamhetsförändring. Det är även 
viktigt att budgetarbetet präglas av tydliga regler, transparens 
och förankringsarbete. 

• Efter institutionsreformen har storinstitutionerna kommit att 
fungera som relativt autonoma ”minifakulteter” där 
fakultetsmedel administreras på olika sätt. Arbetsgruppen 
förespråkar att man förutsättningslöst utvärderar 
institutionsreformen och den nuvarande beslutsstrukturen.  

• Fakultetsanslaget fördelas utifrån historiska fördelningsnycklar. 
Arbetsgruppen ser det som angeläget att de områden som idag 
har inget eller ringa fast fakultetsanslag får ökade 
forskningsresurser, men har svårt att se hur detta skall kunna 
uppnås genom omfördelning av det nuvarande fakultetsanslaget 
inom SA. Vi förespråkar därför att SA-styrelsen i stället utarbetar 
en aktiv strategi för att genom externt påverkansarbete öka 
tilldelningen av resurser till Sahlgrenska akademin i allmänhet och 
till de eftersatta områdena i synnerhet. 

• Arbetsgruppen bifogar ett principförslag för hur fakultetsanslag 
fortlöpande kan ställas till SA styrelsens förfogande för att 
tillskapa nya tjänster vid SA. Detta ger styrelsen verktyg för sitt 
strategiska arbete.  

• Frågan om aktivitetsrelaterad budget splittrar SA, och även 
arbetsgruppens medlemmar har olika uppfattningar kring 
aktivitetsrelaterad budget. Då frågan genererar ett sådant 
intresse förespråkar arbetsgruppen att SAs styrelse arbetar fram 
ett diskussionsunderlag för hur en del av fakultetsanslaget skulle 
kunna fördelas med hjälp av en eller flera aktivitetsparametrar 
och där fördelar/nackdelar och risker/möjligheter diskuteras vid 
ett fakultetskollegium under våren 2014. 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Arbetsgruppen började sitt arbete med att gå igenom fördelningen av fakultetsmedlen 
och såg hur fördelningen förändrats över tid. Vi uppmärksammade: 

– Att det inte är enkelt att följa fördelningen av fakultetsmedel över tid då 
budgetstrukturen förändrats. 

– Att fakultetsmedlen är uppbundna i lönemedel och att förändrad fördelning av 
fakultetsmedel i realiteten medför verksamhetsförändring. Arbetsgruppen anser 
därför att man skall undvika tvära förändringar av fakultetsmedel.  

– Att det inte är lätt att få insikt i fakultetens långsiktiga budgetplaner. Exempelvis 
framgår det inte hur de ökade kostnaderna för forskarutbildning, som ökar från 
53.2 milj. år 2013 till 70.5 milj. år 2016 skall finansieras.  

SLUTSATS: Fakultetsmedlen är uppbundna i lönemedel och omfördelning får inte ske 
ryckigt och oplanerat då minskad  tilldelning av fakultetsmedel medför 
verksamhetsförändring. Det är även viktigt att budgetarbetet präglas av tydliga regler, 
transparens och förankringsarbete.  

Att fullständigt genomlysa fakultetsmedelen är ett synnerligen omfattande arbete varför 
arbetsgruppen fokuserat på vissa frågor: 

VERKSAMHETENS ADMINISTRATIVA ENHETER. Institutionsreformen ledde till att 15 
institutioner slogs ihop och bildade 6 storinstitutioner. Då försutsättningarna och 
verksamheten mellan de olika institutionerna skiljer sig markant, har de olika 
institutionerna kommit att fungera som relativt autonoma ”minifakulteter”. Detta är 
förståligt då institutionerna motsvarar fakulteter i sin ekonomiska omslutning och antal 
anställda. 

Institutionerna beslutar idag till stor del hur fakultetsmedlen skall användas och 
administreras. På vissa enheter hanteras fakultetsmedlen i ”kapillärerna” medan andra 
institutioner lägger fakultetsmedlen centralt på institutionen. Hanteringen av 
fakultetsmedel skiljer sig alltså åt mellan olika institutioner. 

Institutionsreformen hade flera positiva effekter som gagnat Sahlgrenska akademin. 
Tyvärr hade den också negativa effekter, såsom betydande inlåsningseffekter som varit 
negativa för Sahlgrenska akademin.  

SLUTSATS: Arbetsgruppen anser att det är rimligt att förutsättningslöst utvärdera 
institutionsreformen och den nuvarande beslutsstrukturen. 
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FÖRDELNING AV FAKULTETSANSLAG. De olika institutionerna och verksamheterna vid 
SA tilldelas historiskt olika fakultetsanslag. Detta ger olika förutsättningar för lärare vid 
olika enheter att kombinera forskning och undervisning.  

Detta problem har tidigare uppmärksammats vid Sahlgrenska akademin och SA styrelsen 
har tidigare utsett arbetsgrupper för att utreda en ny modell ”för resursfördelning inom 
Sahlgrenska akademin”. Frågan är dock synnerligen komplex och en omfördelning av 
befintliga fakultetsmedel ses inte som realistisk.  

SLUTSATS: Arbetsgruppen ser det som angeläget att de områden som idag har inget eller 
ringa fast fakultetsanslag får ökade forskningsresurser, men har svårt att se hur detta 
skall kunna uppnås genom omfördelning av det nuvarande fakultetsanslaget inom SA. Vi 
förespråkar därför att SA-styrelsen i stället utarbetar en aktiv strategi för att genom 
externt påverkansarbete öka tilldelningen av resurser till Sahlgrenska akademin i 
allmänhet och till de eftersatta områdena i synnerhet. 

ÅTERFÖRING AV LÖNEMEDEL. Då fakultetsmedlen utgör grunden för institutionernas 
verksamhet kan omfördelningar inte ske ryckigt och oplanerat. Arbetsgruppen arbetade 
därför fram ett principförslag där en del av lönemedlen som frigörs när professor/lektor 
går i pension (eller begär enledigande), skall återföras Sahlgrenska akademin (BILAGA 1).  
Förslaget gäller samtliga dessa tjänster, men man bör kunna få dispens om det finns 
speciella skäl. 

Fördelar med detta förslag är att SA styrelsen genom förslaget kontinuerligt erhåller 
resurser för att inrätta nya tjänster. Hur stor del som skall återföras är en fråga för SA 
styrelsen att besluta, men arbetsgruppen diskuterade runt 20 %.  

SLUTSATS: Arbetsgruppen bifogar ett principförslag för hur fakultetsanslag fortlöpande 
kan ställas till SA styrelsens förfogande för att tillskapa nya tjänster vid SA. Detta ger 
styrelsen verktyg för sitt strategiska arbete.  

AKTIVITETSRELATERAD BUDGET. Frågan om aktivitetsrelaterad budget har länge 
diskuterats inom Sahlgrenska akademin och det finns betydande oenigheter i frågan. 
Även inom arbetsgruppen fanns olika uppfattningar.  

De som är positiva framhåller att fördelningen av fakultetsmedlen till universitet och 
fakulteter framgent kommer att utsättas för ökad aktivitetsrelaterad fördelning, och 
påpekar också att Sahlgrenska akademin idag, sannolikt, är den enda 
medicinska/hälsofakultet som inte har en aktivitetsrelaterad budget. Man menar vidare 
att en aktivitetsrelaterad budget som premierar och befrämjar aktiva och framgångsrika 
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verksamheter är av central betydelse som incitament och styrinstrument för forskningen 
vid akademin. Denna uppfattning är närmast identisk med den strategi som FOR 
arbetade fram 2006 för att stärka akademins forskningsutveckling och konkurrenskraft. 
Förespråkare av aktivitetsbaserad budget framhöll att kriterierna för en 
aktivitetsrelaterad budget måste utredas och kan utformas på olika sätt; exv. kan man 
låta varje institution arbeta fram sin egen modell för hur institutionen vill utvärderas, 
och härmed få tävla mot sig själv över tid. 

De argument mot en aktivitetsbaserad budget som nämndes var t ex att detta redan 
prövats vid SA vid två tillfällen; att det ter sig ogörligt att hitta några mått på aktivitet 
som är rättvisande och kan vinna allmän acceptans; att man oavsett vilka mått man 
väljer aldrig kommer att kunna hantera det faktum att vissa grupper, sektioner och 
institutioner kan generera aktivitetspoäng genom verksamhet som inte finansieras av 
fakulteten utan av VGR, att det är oundvikligt att t ex vård och odontologi skulle drabbas 
negativt; att ett premierande av de storinstitutioner som råkar hysa framgångsrika 
grupper är irrationellt, och att ett premierande mer distalt, t ex på gruppnivå, å andra 
sidan blir ointressant eftersom de aktuella beloppen då blir försumbara. Man ansåg 
därför att det finns bättre sätt att premiera den bästa forskningen. 

SLUTSATS: Frågan om aktivitetsrelaterad budget splittrar SA, och även arbetsgruppens 
medlemmar har olika uppfattningar kring aktivitetsrelaterad budget. Då frågan 
genererar ett sådant intresse förespråkar arbetsgruppen att SAs styrelse arbetar fram ett 
diskussionsunderlag för hur en del av fakultetsanslaget skulle kunna fördelas med hjälp 
av en eller flera aktivitetsparametrar och där fördelar/nackdelar och risker/möjligheter 
diskuteras vid ett fakultetskollegium under våren 2014. 

Not: Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen. Ett preliminärt utkast till denna rapport 
diskuterades vid möte 130813, varefter den reviderades. Samtliga medlemmar i 
arbetsgruppen ställer sig bakom texten i den reviderade rapporten. 
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 2: UNDERVISNINGSANSLAGETS FÖRDELNING  

Cecilia Björkelund, Agneta Ekman, Eric Hanse (sammankallande), Marianne Jertborn, 
Karin Manhem, Kerstin Nilsson, Hans Nissbrandt, Agneta Robertsson, Henrik Sjövall, 
Paul Uvebrant, Marie Kalm, Carin Gustafsson (adm) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen har diskuterat en hel del kring hur undervisningsanslaget 
(s.k. 10-medel) fördelas från staten till avdelningarna på akademin. Vi 
är överens om att den gängse fördelningen som är baserad på att 
man får anslag efter antal helårsstudenter (hst) är bra. Denna 
fördelningsprincip gäller nu också för undervisnings-ALF på 
läkarprogrammet. Fördelningen går att följa till program, kurser och 
institutioner, men inte till nivån under (avdelningar / sektioner). En 
huvuduppgift för gruppen var att inventera hur 
undervisningsuppdraget (hst) och undervisningsanslaget (10-medel) 
fördelar sig på akademins avdelningar. En sammanställning av dessa 
uppgifter finns i redovisat i form av en figur. 

Förutom denna inventering, som ev. kan vara till hjälp vid framtida 
diskussioner kring undervisningsanslagets fördelning, så vill gruppen 
lägga fram förslaget att företrädare för utbildningen (exv ordf i inst 
grundutbildningsutskott) ska få vara med i budgetdialoger på inst-nivå, 
och i förekommande fall (ALF, TUA) i sjukvård/tandvård. 

Gruppen har också diskuterat problemet med att det finns unga 
forskare som har svårt att meritera sig undervisnings- och 
ämnesmässigt. Gruppen föreslår att man utreder en möjlighet till 
ämnesmeritering, ffa genom mentorsledd undervisning, inom de 
ämnen på akademin som inte omfattas av specialistexamen. Målet 
för en sådan ämnesmeritering borde då vara att erhålla 
ämneskompetens på docentnivå i ämnet. 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Arbetsgruppens slutsatser framgår av sammanfattningen, varför man inte inlämnat 
någon längre rapport utöver denna. Däremot ger man följande kommentarer till nedan 
den figur som visas på nästa sida: 
 
Agneta Robertsson, Hans Nissbrandt och Eric Hanse tog på sig uppgiften. De hst 
(helårsstudenter på program och kurser) som akademin får från GU har delat upp på 
akademins 33 avdelningar/sektioner (inst för vård har inga underavd). 
Examensarbetena är inte medräknade och antalet hst är normaliserade efter de olika 
studentpengarna vi har (medicin: 1.0; vård: 0.757; Odont: 0.723; fristående kurs: 
0.703). Detta är redovisat i det övre diagrammet i bilagan och variationen är ju stor 
(från 0 till 657 hst / avd). Medianen är 42 hst. I det undre diagrammet redovisas hst / 
lärare konterad på 10-medel (under 2012). Detta ger då en fingervisning om hur 
mycket undervisningsmedel som finns tillgängligt i förhållande till 
undervisningsuppdraget. Här kan ni se att de flesta avd ligger på en kvot mellan 10-20 
(median 15). Det kan finnas många orsaker till variationen mellan avd, inte minst hur 
man väljer att kontera mellan undervisning (10-medel) och forskning (20-medel), 
extern finansiering, hur mycket ”undervisningshjälp” avdelningen får av 
externfinansierad personal etc. Sådana faktorer ger större utslag ju mindre avd är. Det 
kan naturligtvis också finnas saker som Agneta, Hans och Eric har missat. Hör av er till 
någon av dessa personer ifall ni vill titta på underlaget.  
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 3: STRATEGISKA SATSNINGAR OCH REKRYTERINGAR 

Håkan Billig, Jan Borén, Fredrik Bäckhed, Claes Dahlgren, Sven Enerbäck, Elias Eriksson 
(sammankallande), Ingela Hammar, Kristoffer Hellstrand, Lena Larsson  
Göran Stenman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppen är enig om att strategiska satsningar av olika slag utgör 
en viktig förutsättning för att verksamheten skall kunna utvecklas. Det 
råder vidare enighet om att denna typ av satsningar alltid skall ske i full 
transparens och vara tydligt motiverade, och att det i detta avseende 
finns betydande utrymme för förbättring. Den oklarhet som råder 
avseende på vilken nivå beslut om denna typ av satsningar skall tas, hur 
de skall finansieras, och huruvida besluten skall fattas kollegialt eller 
inom linjen, menar vi dessutom är djupt olycklig, och riskerar att leda 
till att viktiga åtgärder, t ex av typen strategiska rekryteringar, aldrig 
kommer till stånd.  

Många inom arbetsgruppen menar vidare att det vore olyckligt om 
storinstitutionerna utvecklades till ett slags autonoma, linjestyrda 
minifakulteter, och förordar därför att viktigare strategiska beslut, t ex 
vad gäller inrättande av tjänster, i högre grad än idag bör beredas och 
fattas på central akademinivå (men gärna på initiativ av t ex prefekter), 
samt att kollegiala instanser, t ex en kollegialt tillsatt inrättandenämnd, 
ett FOR (som till skillnad från idag är kollegialt tillsatt), och en kollegial 
tillsatt AS, bör ges större inflytande på beredningsprocessen än idag.  

I stället för att lägga detaljerade förslag på ny beslutsordning väljer 
dock arbetsgruppen att föreslå att AS inrättar en tillfällig gruppering 
med uppgift att utarbeta ett tydligt regelverk dels för vilka allmänna 
regler som skall gälla t ex vad avser startbidrag och motfinansieringar, 
och dels för hur strategiska frågor i fortsättningsvis skall processas, dvs 
vilka initiativ som bör tas och finansieras på respektive nivå, och vilka 
inslag kollegialt inflytande som härvid skall förekomma. Frågan 
huruvida nuvarande institutionsindelning är optimal, liksom relationen 
mellan de tre f d fakulteterna, bör härvid också bli föremål för analys. 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Definition 

Med strategisk satsning syftar vi i denna PM på sådana åtgärder som innebär att man 
gör en omfördelning av medel med syftet att åstadkomma en förstärkning av en viss 
verksamhet (vanligen forskning och/eller undervisning). Detta kan gälla inrättande av 
en tjänst som tidigare inte funnits, och som är öronmärkt för ett visst 
forskningsområde, eller t o m för en viss – internt eller externt rekryterad – individ. Det 
kan gälla riktat stöd till enskilda forskare, t ex i form av startbidrag i samband med 
rekrytering, eller som motfinansiering i samband med stora externa anslag, eller som 
stöd till en centrumbildning, eller som erkänsla till dem av fakultetens forskare som 
erövrar nobelpris. Det kan gälla riktat stöd till enskilda forskare, eller konstellationer av 
forskare, vilka på vetenskapliga grunder bedömts som särskilt förtjänta av stöd, eller 
vars forskningsinriktning ansetts strategiskt viktig. Det kan gälla nomineringar av 
enskilda forskare till att få tävla om priser eller anslag. Men det kan också gälla 
utlysningar som ej a priori knutits till viss individ eller viss verksamhet, som t ex brett 
externt utlysta tjänster vilka finaniseras med akademigemensamma medel, eller 
sökbara förmåner, som t ex projektbundna utbildningsbidrag. 

Också det akademigemensamma stödet till CF-organisationen och Akademistatistik 
kan ses som strategiska satsningar. Eftersom dessa aspekter avhandlas av en särskild 
RK-grupp kommer de dock ej att beröras vidare nedan.  

Vidare skall påpekas att vissa av de strategiska satsningar som gjorts ffa har haft till 
syfte att råda bot på brister relaterade till undervisningen, som t ex inrättandet av 
tjänster i farmaci. En annan mångårig och ganska omfattande satsning som fortfarande 
pågår är den som avser entreprenörskap.  

Strategiska satsningar kan göras på central akademinivå och härmed bestå i en central 
omfördelning av fakultetsmedel. De kan också göras på institutionsnivå varvid de 
innebär en omfördelning inom institutionens budget. Och de kan göras på 
sektions/avdelningsnivå med de medel som man förfogar över på denna nivå.  

Härtill kommer att också GU:s centrala ledning ibland ser säl att genomföra strategiska 
omfördelningar. Eftersom SA:s inflytande över dessa är begränsat kommer de i det 
följande dock bara att beröras helt kort. 
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Redovisning av nuläget 

I bilaga 2 är förtecknat de GU-gemensamma satsningar som under de senaste 10 åren 
kommit SA till del. Noteras bör att GU under motsvarande förstås gjort betydande 
satsningar som avsett andra fakulteter men ej Sahlgrenska Akademin, och som inte är 
förtecknade. I bilaga 3 är redovisat de strategiska satsningar som under motsvarande 
tid skett på akademinivå. Härutöver har förekommit relativt omfattande strategiska 
satsningar som kunnat genomföras med hjälp av fondmedel; dessa redovisas dock ej 
här. Vidare har strategiska satsningar skett på institutionsnivå inom åtminstone vissa 
av institutionerna; uppgift om dessa har dock inte gått att få fram från alla 
institutioner. 

Allmänna reflexioner 

Arbetsgruppen konstaterar att det skett och sker relativt omfattande strategiska 
satsningar inom SA, och har ej skäl att ifrågasätta att dessa oftast varit välmotiverade. 
Det råder inom gruppen enighet om att denna typ av insatser också fortsättningsvis 
kommer att behövas.  

Samtidigt råder inom gruppen enighet om att denna typ av satsningar bör ske inom 
ramen för ett väl genomtänkt regelverk, att de bör kännetecknas av total transparens, 
och att de alltid bör vara tydligt motiverade. Det råder också enighet om att det i alla 
dessa avseenden föreligger betydande utrymme för förbättring.  

T ex föreligger för närvarande inga tydliga riktlinjer avseende huruvida nytillträdda 
professorer bör erhålla startbidrag, och i så fall i vilken omfattning, och ej heller 
avseende huruvida det bör utgå motfinansiering vid större externa anslag. Denna 
frånvaro av regler och principer gör att nuvarande hantering, inklusive nyttjandet av 
fakultetens fonder, ter sig nyckfull, och kanske inte alltid helt rättvis, och får dessutom 
till följd till att enskilda forskare måste avsätta betydande energi på att själva förhandla 
sig till gynnsamma villkor. Dessutom är en ordning som innebär att den enskilde 
forskaren för sin verksamhet är starkt beroende av sina överordnades välvilja inte helt 
hälsosam för en akademisk verksamhet. 

Nivåproblemet 

Storinstitutionernas ökade autonomi har dessutom lett till osäkerhet om vilken nivå 
det åvilar att vidta de strategiska satsningar som är nödvändiga för att verksamheten 
skall blomstra. Det är t ex oklart huruvida det är prefekternas (och institutionsrådens) 
eller dekanus (och akademistyrelsens) ansvar att tillse att det förs en aktiv och 
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framsynt rekryteringspolitik, och lika oklart på vilken nivå eventuella rekryteringar skall 
finansieras. Och det finns heller inga regler avseende till vilken nivå den forskare som 
mottagit ett stort externt anslag skall vända sig för diskussion av eventuell 
motfinansiering, eller vem som har ansvar för att nyrekryterade forskare tilldelas de 
startanslag de är i behov av.  

En uppenbar konsekvens av denna brist på tydlig ansvarsfördelning är att vissa 
angelägna strategiska satsningar riskerar att aldrig kommer till stånd. Och en annan är 
att den enskilde forskarens villkor blir starkt beroende av vid vilken institution han/hon 
råkar vara verksam, och/eller vilken relation han/hon har till sina chefer, vilket kan 
uppfattas som orättvist och irrationellt. 

För synsättet att denna typ av beslut i hög grad bör tas på akademinivå kan anföras att 
nuvarande institutioner är ämnesmässsigt och geografiskt heterogena, och att det är 
svårt att motivera varför en strategisk satsning som är till gagn för fakulteten som 
helhet skall finansieras av enbart de forskare som råkar befinna sig vid den institution 
där satsningen skall göras snarare än av hela kollegiet. Och det kan likaså ifrågasättas 
om de kollegiala strukturerna är tillräckligt välfungerade på institutionsnivå för att det 
är på denna nivå beslut av avgörande betydelse för fakultetens framtid bör fattas. 
Samt om inte utrymmet för kraftfulla strategiska satsningar skulle ökas om dessa 
bereddes, beslutades och finansierades på akademinivå.  

Å andra sidan kan hävdas att AS under senare år sällan haft utrymme för några mer 
ingående diskussioner i strategiska frågor, och att FOR:s mandat fortfarande är oklart, 
varför formerna för en central beredning av denna typ av frågor för närvarade ter sig 
oklar. Och det kan vidare hävdas att behoven av strategiska insatser lättast identifieras 
nära verksamheten, dvs på institutionsnivå. Samtidigt skall påpekas att man förstås 
kan tänka sig ett system där initiativen till strategiska satsningar kommer från 
prefekterna, men att beredning, beslut och finansiering sker centralt. 

Frågan om kollegialitet vs linje 

Frågan om vem som skall ta beslut om strategiska satsningar rymmer två aspekter: 
dels, som diskuteras ovan, om denna typ av beslut skall tas (och om satsningarna skall 
finansieras) på insititutions- eller akademinivå, och dels huruvida besluten (oavsett på 
vilken nivå de tas) skall fattas i linjen eller av kollegialt utsedda organ.  

Traditionellt har inom den akademiska världen gällt att alla viktigare beslut som rör 
forskning och undervisning skall fattas av forskare/lärare i kollegialt utsedda organ. 
Högskolelagen har i detta avseende mjukats upp, men det finns inget som hindrar att 
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de lärosäten och fakulteter som vill tillämpa kollegial styrning också i framtiden gör 
detta.  

Det är lätt att konstatera att det inom vår verksamhet under senare år skett en 
dramatisk överföring av makt från kollegiala organ till linjen. Tydligast är detta kanske 
vad gäller frågan om inrättande av nya tjänster: medan sådana ärenden tidigare 
bereddes av en kollegialt tillsatt inrättandenämnd tycks i dag dessa beslut, som ju 
oftast innebär en omfattande och mångårig investering, i realiteten både beredas och 
fattas av prefekterna (gissningsvis oftast i samråd med sektionscheferna), dvs utan 
eller med begränsad inblandning av några kollegialt tillsatta grupperingar. Vad gäller 
professurer tas visserligen det formella beslutet i AS, men det har sällan hänt att 
styrelsen avvisat ett förslag om inrättande av ny tjänst så länge denna bekostats med 
institutionsmedel. Och för lektorat gäller enligt GU:s nya regelverk att AS inte ens 
behöver tillfrågas; beslut om inrättande av sådana kan således, trots att dessa beslut 
innebär att stora resurser binds upp för decennier, tas av prefekten helt utan hörande 
av något kollegialt forum. 

Också vad gäller övriga strategiska initiativ synes de kollegiala organen, som FOR och 
AS på akademinivå, och forskningsutskott och institutionsråd på institutionsnivå, spela 
en oklar och relativt blygsam roll. För FOR gäller dessutom att ledamöterna, i strid med 
vad RK tidigare föreslagit, har utsetts av prefekterna snarare än i en kollegial process. 
Motfinansieringar och startanslag synes i hög grad finansieras, i pragmatisk anda, 
medelst de fondmedel som står till dekanus förfogande. Också dessa beslut synes 
således tas i linjen, och berörs vid AS:s möten endast i form av rapportering av dekanus 
åtgärder. 

Man kan anföra argument både för och mot den nya ordning som innebär starkt 
minskat inflytande för de kollegiala organen. Å ena sidan utgör det kollegiala styret 
(när det fungerar som bäst) en garant för att beslut tas i full transparens, för att de inte 
påverkas av nepotism och mannamån, för att forskarkollegiet känner delaktighet i 
beslutsprocesssen, för att forskarnas beroendeställning versus sina chefer begränsas, 
och för att man undviker förhastade och ogenomtänkta investeringar. Å andra sidan 
kan anföras att en alltför stark betoning på kollegiala fora kan göra att processen blir 
tungrodd och ineffektiv. 

Slutsatser 

Arbetsgruppen är enig om att strategiska satsningar av olika slag utgör en viktig 
förutsättning för att verksamheten skall kunna utvecklas. Det råder vidare enighet om 
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att denna typ av satsningar alltid skall ske i full transparens och vara tydligt 
motiverade, och att det i detta avseende finns betydande utrymme för förbättring. 

Arbetsgruppen har inte sett som sin uppgift att ta ställning till vilken typ av strategiska 
satsningar som bör göras, och avstår även från att ge detaljerade anvisningar avseende 
på vilken nivå beslut om dessa skall tas, hur de skall finansieras, och om besluten skall 
fattas kollegialt eller inom linjen. Däremot vill vi, med viss emfas, framhålla att den 
oklarhet som för närvarande råder i dessa avseenden är olycklig, och riskerar att leda 
till att viktiga åtgärder aldrig kommer till stånd.  

Dessutom skall nämnas att ett flertal av gruppens ledamöter dels förordar mer av 
kollegialt styre, och dels uttryckte som sin bestämda uppfattning att beslut om 
inrättande av lärartjänster (inklusive lektorer) bör tas på central nivå, efter beredning 
av en inrättandenämnd, snarare än på institutionsnivå. Vidare förekom vid 
arbetsgruppens diskussioner ett ifrågasättande av huruvida nuvarande 
institutionsindelning är optimal.  

Vi föreslår, mot denna bakgrund, att AS inrättar en arbetsgrupp med uppgift att 
utarbeta ett tydligt regelverk för hur s k strategiska frågor fortsättningsvis skall 
processas. Denna grupp skall dels lägga förslag på vilka principer som fortsättningsvis 
skall gälla t ex vad avser hur man hanterar frågan om motfinansieringar, och vilka 
faktorer som bör vägas in när man tar beslut om huruvida nya professorer skall 
tilldelas startbidrag, och dels på hur strategiska frågor i fortsättningsvis skall processas, 
dvs vilka initiativ som bör tas och finansieras på respektive nivå, och vilka inslag av 
kollegialt inflytande som härvid skall förekomma. Frågan huruvida nuvarande 
institutionsindelning är optimal, liksom relationen mellan de tre f d fakulteterna, bör 
härvid också bli föremål för analys. 

I den mån denna grupperings förslag innebär att viktiga prioriteringsbeslut också 
fortsättningsvis skall tas på institutionsnivå bör det utgå tydliga instruktioner till 
prefekterna avseende vad som förväntas av dem vad gäller t ex beslut om 
motfinansieringar, startanslag, och inrättande av tjänster, liksom avseende hur denna 
typ av beslut skall beredas och förankras på institutionsnivå, så att olikheterna 
institutionerna emellan minimeras, och det kollegiala inflytandet säkras. 

Om det å andra sidan beslutas att denna typ av beslut skall tas (och finansieras) på 
central akademinivå, vilket många av denna RK-grupps ledamöter förordar, bör den ge 
tydliga förslag avseende hur dessa frågor i framtiden skall beredas, t ex vilken formell 
roll man vill att FOR respektive AS skall spela i dessa sammanhang. Också det optimala 
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nyttjandet av de fondmedel som står till dekanus disposition bör i detta sammanhang 
bli föremål för diskussion.  

Vidare menar vi att en viktig fråga för SA i framtiden blir att i sina kontakter med 
centrala GU tydliggöra att GU-centrala strategiska omfördelningar endast bör ske i 
begränsad omfattning, och aldrig utan sorgfällig beredning, med hörande av 
företrädare för fakulteterna. 

Det har inte undgått arbetsgruppen att det regelverk som för närvarande gäller för GU 
innebär minskat kollegialt inflytande och ökad autonomi för institutionerna, t ex 
såtillvida att prefekterna numera har formell rätt att inrätta lektorat utan att tillfråga 
dekanus eller styrelse. Vi förutsätter dock att det skulle vara möjligt att inom SA, på 
frivillig bas, införa tilläggsregler som innebär att fakultetsnivån och de kollegiala 
strukturerna de facto ges större inflytande än de enligt det GU-gemensamma 
regelverket formellt ges. 
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Arbetsgruppen är enig i att forskarutbildning är en av akademins viktigaste 
uppgifter, och att akademigemensamma medel i hög grad bör användas för 
att stödja denna verksamhet. Mot bakgrund av hur akademins stöd till 
forskarutbildning har utformats och reformerats under senare år har 
följande två frågor dominerat arbetsgruppens diskussioner: (I) Bör 
akademifinansierade doktorandplatser fördelas centralt eller inom 
institutioner? (II) Ska forskarskolan i medicinsk basvetenskap bibehållas i 
sin nuvarande form? 

Inom arbetsgruppen har framkommit delvis olika synsätt vad avser punkt I. 
En del av gruppens ledamöter anser att stöd till doktorandutbildning i 
första hand bör fördelas av institutioner, medan andra anser att central 
fördelning är att föredra. Delar av arbetsgruppen anser dock att en 
förändrad institutionsindelning – med mindre och ämnesmässigt mer 
homogena institutioner – skulle innebära att akademins stöd till 
doktorandutbildning med fördel kan fördelas inom institutionerna, under 
förutsättning att dessa tillämpar en likformig, rättvis och rättssäker process 
för fördelning till respektive institutions mest lämpade handledare/projekt. 

Arbetsgruppen är delad i frågan om det medicinska basprogrammets 
utformning och legitimitet (punkt II). Delar av gruppen anser att 
programmet bör reformeras och bl a öppnas för de prekliniska forskare vid 
enheter inom akademin som inte har ansvar för preklinisk grundutbildning, 
medan andra ledamöter anser att programmet bör bibehållas i sin 
nuvarande form. Arbetsgruppen är enig i att akademin bör överväga att 
inrätta liknande forskarskolor i den händelse det kan identifieras andra 
undervisningsämnen där det råder brist på professionsutbildade lärare. 

Arbetsgruppen föreslår därtill inrättandet av en forskarskola i experimentell 
medicin för sjukvårdsanställda (punkt III) med målet att stärka den kliniska 
kunskapsnivån vid prekliniska enheter, liksom att tillgodose att kliniskt 
verksamma personer i högre grad än idag är välutbildade i experimentell 
medicin. 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Inledning 

Arbetsgruppen är enig i att forskarutbildningen är ett av akademins viktigaste 
ansvarsområden som också framgent, till väsentlig del, bör bekostas med 
gemensamma medel. Diskussionerna i arbetsgruppen har omfattat tre ämnen, som 
nedan behandlas separat:  

I. Akademigemensamma vs. institutionsbundna utbildningsplatser 
II. Forskarskolan i medicinsk basvetenskap 
III. Förslag avseende forskarskola i experimentell medicin för kliniskt 

verksamma 

I. AKADEMIGEMENSAMMA VS. INSTITUTIONSBUNDNA DOKTORANDPLATSER 

Bakgrund. Fördelning av doktorandplatser handhades tidigare i huvudsak av 
institutionerna, som självständigt fördelade utbildningsplatser för forskarutbildning. 
Härutöver förekom ett mindre antal doktorandpositioner som inte var knutna till visst 
ämne, eller viss institution, utan kunde sökas fritt av akademins/fakultetens forskare. 
Merparten av de institutionsbundna medel för doktorandutbildning som allokerades 
från akademin/fakulteten tilldelades prekliniska institutioner. Skälen härtill var dels att 
lönekostnader för den kliniska forskarutbildningen finansierats på annat sätt (i första 
hand LUA/ALF-medel), dels det relativt låga löneläget, som gjort doktorandpositioner 
med arvodering från universitetet mindre attraktiva för t ex sjukvårdsanställda läkare. 

Sedan 2004 har flertalet centralt finansierade utbildningsplatser fördelats av en 
akademigemensam PK (akademigemensamma doktorandplatser). Endast ett fåtal 
platser har reserverats för enskilda institutioner (institutionsbundna 
doktorandplatser). Akademigemensamma såväl som institutionsbundna platser 
erhåller stöd motsvarande 70% av den genomsnittliga lönekostnaden för en 
doktorand.  

Under senare år har cirka 20 akademigemensamma doktorandplatser fördelats årligen 
(tio per termin) efter ansökningsomgångar öppna för alla akademins forskare. PK har, 
på förslag från prefekter, utsetts av FUR inför varje ansökningsomgång med minst en 
representant från varje institution. PK-arbetet har i allt väsentligt bedrivits på samma 
sätt som vid granskning av t ex projektansökningar till Vetenskapsrådet, men med 
betygsgrunder som är anpassade för doktorandprojekt.  

De återstående institutionsbundna platserna är för närvarande 24 st (d v s 6 inrättade 
doktorandprojekt/år) och har fördelats med tre platser vardera till institutionerna för 
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biomedicin, kliniska vetenskaper, medicin och neurovetenskap vis sidan om sex platser 
vardera till institutionerna för odontologi och vårdvetenskap. Skälet till den högre 
tilldelningen till de två sistnämnda institutionerna har varit att dessa har erövrat få av 
de akademigemensamma doktorandplatser som fördelats i öppen konkurrens. 

Arbetsgruppens synpunkter och förslag. Arbetsgruppen har diskuterat om det finns 
skäl att återföra stödet till doktorandutbildning till institutionerna, och därmed återgå 
till en ordning liknande den som rådde före 2004. Härvid har två huvudsakliga 
förhållningssätt framkommit: 

En del av arbetsgruppen anser att stöd till doktorandprojekt endast eller i huvudsak 
bör fördelas av institutionerna. De redovisade argumenten är att:  

1) en mer ämnesmässigt sakkunnig bedömning kan förväntas inom en institution 
än den som görs av en akademigemensam granskningskommitté, 

2) det råder större sakkunskap om vilka projekthuvudmän och vilka miljöer som är 
lämpade för doktorandutbildning inom institutioner än på central nivå,  

3) jäv vid fördelning av akademigemensamma platser (innebärande att PK:s 
ledamöter ger högre prioritet åt projekt från den egna institutionen) kan 
undvikas, 

4) institutioner har större möjlighet att bevaka att alla miljöer tillåts tillväxa, 
därmed undvikande att vissa ämnen slås ut, och 

5) nuvarande fördelning i alltför hög grad gynnar vissa institutioner – 
institutionerna för kliniska vetenskaper, odontologi och vårdvetenskap har 
således erövrat mycket få av de konkurrensutsatta platserna. 

Andra ledamöter föredrar att nuvarande ordning tills vidare bibehålls (se nedan) med 
följande argument: 

1) institutionerna är alltför heterogena för att bedömning av projekt inom 
institutioner skulle bli mer ämnesmässigt sakkunnig än vid akademigemensam 
fördelning,  

2) akademigemensam fördelning av medel säkerställer att akademins mest 
lämpade erhåller stöd för doktorandutbildning och höjer därmed 
forskarutbildningens kvalité, 

3) en fördelningsprocess gemensam för akademins forskare säkerställer att 
akademins stöd till forskarutbildning förblir rättsäkert och ändamålsenligt, och 

4) rättvis fördelning av doktorandplatser mellan institutioner ter sig svårt eller 
ogörligt med nuvarande institutionsindelning. 
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Delar av arbetsgruppen önskar i detta sammanhang framhålla följande ytterligare 
synpunkter: 

1) forskarutbildningens kvalité kan förväntas gagnas av förändrad 
institutionsindelning med mindre och mer ämnesmässigt homogena 
institutioner, 

2) med en sådan institutionell struktur anser flera av de ledamöter som förordar 
central fördelning av medel att det vore en fördel att istället fördela stöd till 
doktorandutbildning via institutionerna – alltså i huvudsak den ordning som 
rådde fram till 2004 – under förutsättning att institutionerna använder en 
likformig, rättvis och rättssäker process för medelsfördelning till respektive 
institutions mest lämpade handledare/projekt, 

3) akademins stöd till doktorandutbildning bör, vad avser antalet projekt som 
erhåller stöd, bibehållas på nuvarande nivå oaktat den ökade lönekostnad som 
blir följden av avvecklingen av utbildningsbidrag 2014-15, och 

5) den högre tilldelningen av institutionsbundna platser till institutionerna för 
odontologi och vårdvetenskap bör bibehållas, men akademistyrelsen bör 
försäkra sig om att denna tilldelning är tillräcklig för att upprätthålla en nöjaktig 
forskarutbildning i dessa ämnen. 

II. FORSKARSKOLAN I MEDICINSK BASVETENSKAP 

Bakgrund. Forskarskolan i medicinsk basvetenskap är avsedd för utbildade läkare eller 
för läkarstuderande nära examen och syftar i första hand till att tillgodose behovet av 
läkarutbildade lärare och forskare vid de prekliniska enheterna på medicinarberget. 

Ett skäl till inrättandet av detta program 2007 var att akademin önskade komma till 
rätta med ett problem som uppkommit genom reduktionen av antalet 
institutionsbundna doktorandplatser. Motivet till att man tidigare haft 
institutionsbundna tjänster, som framför allt var förlagda till prekliniska enheter, var 
att det ansågs angeläget att rekrytera personer med medicinarutbildning till 
prekliniska discipliner för att härmed slå vakt om den framtida 
kompetensförsörjningen i ämnen som t ex anatomi och fysiologi. Det sågs därtill som 
fakultetens skyldighet att kunna erbjuda den student som önskade bli t ex morfolog 
forskarutbildning i detta ämne. Den prekliniska, ämnes- och institutionsbundna 
forskarutbildningen kunde härmed, vad avser forskarutbildning av medicinare, ses som 
en motsvarighet till den kliniska ST-utbildningen.  

En konsekvens av avskaffandet av flertalet av dessa tjänster var att möjligheten för 
studenter med medicinarutbildning att vidareutbilda sig i valfritt prekliniskt ämne 
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minskades, vilket riskerade att accentuera den tydliga brist på läkarutbildade lärare 
och forskare i prekliniska ämnen som uppstått under senare år. 

Utbildningen inom ramen för basprogrammet är femårig. Ett av dessa år är tänkt att 
ägnas fördjupning i ett visst prekliniskt ämne vid sidan om pedagogisk utbildning. 
Sökande till utbildning i medicinsk basvetenskap har rätt att välja i vilket ämne, och 
härmed vid vilken enhet, de vill genomföra sin utbildning vid och kan själva föreslå 
handledare. Akademin avsätter för närvarande medel för inrättande av 4-5 tjänster per 
år, som fördelas mellan prekliniska ämnen (kemi, fysiologi, farmakologi, morfologi, 
mikrobiologi), och ger bidrag till 90% av doktoranders lönekostnad. 

Arbetsgruppens synpunkter och förslag. Arbetsgruppen har diskuterat programmets 
legitimitet och utformning, varvid två huvudsakliga synsätt har framkommit.  

Delar av arbetsgruppen har fört fram kritik och förslag gällande programmet enligt 
nedan: 

1) i sin nuvarande utformning vidmakthåller programmet en otidsenlig 
uppdelning av akademins medicinska forskning och utbildning i en 
preklinisk och en klinisk del, 

2) stödet per doktorand är påfallande högt och bör i större utsträckning 
harmoniseras med stödet till projektbundna doktorandplatser, 

3) då det finns mycket få centralt finansierade doktorandplatser i förhållande 
till behov och efterfrågan förefaller det rimligt att "en akademifinansierad 
doktorand per handledare" bör inkludera platserna i medicinsk 
basvetenskap och således gälla sammantaget för de två typerna av centralt 
finansierade doktorandplatser,  

4) söktrycket till platserna är lågt, 
5) ett sätt att öka intresset för programmet är att det breddas till samtliga 

enheter inom SA som bedriver högkvalitativ forskning relaterad till de 
prekliniska undervisningsämnena, 

6) forskningsdelen bör, om ovanstående förslag implementeras, kombineras 
med mentorsledd undervisning för full ämnesmeritering (se även förslag i 
dokument från Reformklubbens grupp 2, sista punkten), och 

7) eventuell utvidgning av programmet bör således ske i en transparent 
process som omfattar hela SA. 

Andra ledamöter har anfört följande till stöd för att programmet skall bibehållas i sin 
nuvarande form: 
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1) stöd till forskarutbildning inom ramen för programmet bör inte enbart ses som 
en forskningsresurs för handledare, utan också som ett akademins ansvar att 
erbjuda möjlighet för medicinarstudenter att specialisera sig inom ämnen vars 
specialist- och forskarutbildning inte finansieras av sjukvården, 

2) det är angeläget att utbildade läkare även framgent deltar i preklinisk 
grundutbildning, inte minst mot bakgrund av akademins utökade uppdrag i 
läkarutbildningen, 

3) akademin bör medverka till att vårt land också i framtiden har tillgång till 
läkarutbildade specialister i ämnen såsom fysiologi, farmakologi, kemi, 
mikrobiologi och morfologi, 

4) det är en fördel att programmets studenter har sin forskningsverksamhet 
förlagd till de miljöer som bedriver preklinisk undervisning och som präglas av 
en samlad kompetens i de ämnen studenterna förväntas utbilda sig inom,  

5) stödet bör därför även i fortsättningen knytas till specifika prekliniska 
undervisningsämnen och reserveras för de enheter som ansvarar för 
läkarprogrammets prekliniska delar, 

6) programmet bör utvidgas i enlighet med akademistyrelsens visionsdokument, 
och 

7) erfarenheterna från forskarskolans första år har varit positiva såtillvida att 
akademin för närvarande sannolikt har fler läkarutbildade doktorander inom 
prekliniska ämnen än något annan medicinsk fakultet i landet. 

Arbetsgruppen är enig i att akademin bör överväga att inrätta liknande forskarskolor i 
den händelse det kan identifieras andra undervisningsämnen där det råder brist på 
professionsutbildade lärare. 

III. FÖRSLAG TILL FORSKARSKOLA I EXPERIMENTELL MEDICIN FÖR KLINISKT VERKSAMMA 

Arbetsgruppen anser att det finns ett behov av förstärkt klinisk kompetens vid 
sjukhusets prekliniska enheter och på medicinarberget, och på motsvarande sätt ser 
arbetsgruppen det som angeläget att kliniskt verksamma personer i större omfattning 
än idag är välutbildade i experimentell medicin. 

Arbetsgruppen önskar därför föreslå en forskarskola i experimentell medicin för kliniskt 
verksamma personer. De närmare formerna för denna verksamhet bör diskuteras 
ytterligare, men forskarskolan skulle kunna inkorporeras i Medi-Sams program för 
doktorandutbildning av läkare, med tillägget att ämnesområdet för avhandlingen skall 
vara experimentell medicin. Forskarskolan bör vara öppen för samtliga forskande 
personalkategorier vid sjukhuset. 
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Grupp 5 har ännu inte avslutat sitt arbete, varför denna avrapportering 
skall ses som preliminär.  

Arbetsgruppen konstaterar dels att hanteringen av ALF-medel i 
Göteborg i stor fungerar väl, och dels att det faktum att ett nytt avtal 
håller på att förhandlas fram gör tillfället mindre lämpat att presentera 
några mer konkreta förslag på lokala reformer. Likväl har ett antal 
möjliga förändringar av nuvarande ALF-hantering diskuterats, vilka 
preliminärt redovisas nedan. 

Några av de viktigare är:  

att ansvarsfördelningen mellan HÄLSO-SAM och MEDI-SAM bör ses 
över, och att det härvid bör beaktas att det kan vara en fördel om en 
och samma instans handlägger både projektmedel och strategiska ALF-
satsningar. 

att nya anslagsformer, som t ex stöd till någon typ av junior 
kombinationsanställning för yngre forskande kliniker, bör övervägas. 

att SA ständigt bör driva frågan att det måste vara möjligt att inom alla 
delar av SU frigöra läkare för forskning så att ALF-medlen kommer till 
optimal användning. 

att utformning av ALF-systemet inte får utgöra ett hinder för 
konkurrensneutraliteten och den fria rörligheten inom SA – huruvida en 
viss forskare skall erhålla anslag för en viss forskning får alltså aldrig 
vara beroende av vid vilken institution och sektion han/hon är verksam. 

att den kliniska forskningen i Göteborg, trots de senaste årens 
miljardtillskott från ett väl fungerande ALF-system, brottas med 
betydande problem, t ex vad avser rekrytering av unga kliniska forskare, 
och att skälen till detta förtjänar fortsatt utredning. 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Arbetsgrupp 5 har ännu ej avslutat sitt arbete, men hoppas ges tillfälle att slutföra 
detta, och inkomma med en final rapport vid senare tillfälle. Vid de möten gruppen 
hittills avhållits har dock konstaterats följande: 
  
i ) att det faktum att ett nytt ALF-avtal håller på att förhandlas fram, och att innehållet i 
det framtida avtalet ännu är okänt, gör det vanskligt att i detta skede lägga några mer 
detaljerade förslag på hur ALF-frågorna i framtiden skall handläggas i Göteborg. 
  
ii) att hanteringen av ALF-medlen i Göteborg i många avseenden fungerat väl, och att t 
ex den mångfald av olika bidragsformer som finns att söka bör ses som något positivt. 
  
iii) att nya anslagsformer, som t ex stöd till någon typ av junior 
kombinationsanställning för yngre forskande kliniker, bör övervägas. 
  
iv) att ansvarsfördelningen mellan HÄLSO-SAM och MEDI-SAM bör ses över, och att 
dethärvid bör beaktas att det kan vara en fördel om en och samma instans handlägger 
både projektmedel och strategiska ALF-satsningar. 
  
v) att man bör se över hur SA skall vara representerat i HÄLSO-SAM respektive MEDI-
SAM, dels med avseende på vilka företrädare för SA som skall sitta i vilken instans i 
kraft av sin position (dekan, vice-dekan etc), och dels hur övriga ledamöter bör utses. 
  
vi) att det är angeläget att SA:s företrädare i HÄLSO-SAM och MEDI-SAM regelbundet 
informeras om vilken som är SA:s styrelses och lednings linje i viktiga frågor så att man 
effektivt kan driva denna linje. 
  
vii) att utformning av ALF-systemet inte får utgöra ett hinder för 
konkurrensneutraliteten och den fria rörligheten inom SA – huruvida en viss forskare 
skall erhålla anslag för en viss forskning får alltså aldrig vara beroende av vid vilken 
institution och sektion han/hon är verksam. 
  
viii) att man för att minimera risken att ovidkommande hänsyn påverkar 
bedömningsprocessen bör ge tydligare anvisningar än hittills till bedömarna vad avser 
hur olikaparametrar bör bedömas (som t ex ”klinisk relevans”). 
  
ix) att SA bör verka för att ALF-anslagskonton i fortsättningen inte nollställs i samband 
med årsskifte. 
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x) att SA ständigt bör driva frågan att det måste vara möjligt att inom alla delar av SU 
frigöra läkare för forskning så att ALF-medlen kommer till optimal användning. 

xi) att den kliniska forskningen i Göteborg, trots de senaste årens miljardtillskott från 
ett väl fungerande ALF-system, brottas med betydande problem, t ex vad avser 
rekrytering av unga kliniska forskare, och att skälen till detta förtjänar fortsatt 
utredning. 
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 6: LOKALHYROR OCH DESS FINANSIERING 

Gunnar Hansson, Gunnel Hensing, Göran Landberg, Hans Nissbrandt 
(sammankallande), Jan Rubensson, Göran Stenman  
 
För att få en bild om hur det fungerar idag har gruppen intervjuat bl.a. dekanus, 
samtliga prefekter vid SA, Lars Grip, ekonomiadministratörer inom SA och Lunds 
universitet med flera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvuddokument  

 
Hur det fungerar nu 

Lokalhyror 

Hyreskostnaden för de lokalerna SA hyr regleras av ett flertal olika hyresavtal mellan 
GU och respektive fastighetsförvaltare.  Husen på Medicinareberget förvaltas av 
Akademiska hus, och husen på hälsovetarbacken, biotech-huset samt odontologihuset 
förvaltas av Higab. För odontologi gäller att den akademiska delen hyr i andra hand av 
folktandvården som i sin tur hyr av Higab. Hyresavtalen löper lite olika lång tid 
beroende på vilken huskropp det gäller. Oftast mellan 3-10 år (universitetet får som 
myndighet inte ingå avtal som löper längre än 10 år).  

 

Det nuvarande hyres-/lokalmedelssystemet är otillfredsställande. Det är 
ej konkurrensneutralt och konserverar nuvarande strukturer och 
motverkar forskarrörlighet. Lokalmodellen från 2008 bedöms nu vara 
ålderdomlig och bör revideras. Gruppen anser att ett nytt hyres-
/lokalmedelssystem bör tas fram i samråd och tillsammans med 
sjukvården och tandvården. Gruppen föreslår att en arbetsgrupp med 
representanter från SA, sjukvården och tandvården utses och utreder 
de åtaganden som respektive huvudman har gjort och med 
utgångspunkt från detta föreslår ett system som är likvärdigt för kliniska 
och prekliniska forskare och därmed skapar förutsättningar för 
skapandet av de bästa forskningsmiljöerna. 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Tidigare jämnade man ut hyran över flera ”huskroppar”, t.ex. medicinarlängan och 
hälsovetarbacken. Hyran sätts numera, enlig ny GU-princip som gäller från och med 
budgetåret 2013, efter den reella hyra som förvaltaren har på den aktuella 
huskroppen, och som regleras i de avtal som är upprättade mellan GU och 
fastighetsförvaltarna. Det finns ett antal sådana huskropps-kluster med lite olika 
kvadratmeterhyra; längan på Medicinareberget, nya forskningshuset (högre hyra för 
att det är nyrenoverat men slipper å andra sidan betala kommunikationsytorna i 
medicinarlängan), EBM, Medicinaregatan 16 och 8 (där huserar 
miljömedicin/arbetsmed-yrkesmed respektive GIBBS/sömnlab) och hälsovetarbacken. 
En sammanställning av SA:s hyror för år 2013 framgår av Bilaga 4A. 

En del lokaler hyrs ut av fastighetsenheten på GU direkt till sjukvården; MIVAC (plan 6, 
gamla farmakologhuset i medicineralängan, avtalet går ut 2016, hyran betalas f.n. av 
strategiska ALF-medel), en stor del av mikrobiologen lokaliserad på medicinareberget, 
kliniska delen av näringslära (några rum på LNC), klinisk delen av klinisk genetik, 
arbetsmedicin/yrkesmedicin på Medicinaregatan 16, och delar av hus 7 på 
hälsovetarbacken. Inga av dessa lokaler erhåller lokalmedel från SA. 
 
För SA-enheter som har sina lokaler inom sjukvården betalar ej SA några hyror. 
Däremot kan forskargrupper betala hyra för lab.lokaler och andra typer av lokaler till 
sjukvården. Detta har oftast skett genom att ett schablonavdrag dragits av på tilldelade 
LUA/ALF-medel. Storleken på schablonavdrag har varierat mellan 0 – 30 procent 
beroende på sjukvårdsområdestillhörighet. En del forskargrupper har istället för 
schablon betalat faktisk bruttohyra till sjukvården, t.ex. forskare på patologen och 
inom inst. för medicin. Systemet inom sjukvårdsorganisationen skall ses över under 
2013 och eventuellt kommer ett nytt system att implementeras fr.o.m. 2014 eller 
2015. I väntan på ett nytt system gäller ett schablonavdrag på 20 procent (varan 10 
procent gäller lokalhyra) inom alla sjukvårdsområden. 
 
Lokalmedel 

Sedan flera decennier definieras inte längre lokalmedlen som en speciell post i 
statsmakternas eller GU:s tilldelning av statsanslag. Det är SA som definierar hur stor 
del av statsanslaget som skall gå till lokalmedel. Lokalmedel tilldelas ej lokaler som SA-
anställda har inom sjukvården (men SA betalar ju heller ingen hyra för dessa – se 
ovan). En sammanställning av lokalmedel för år 2013 framgår av Bilaga 4B och4C. Av 
fördelningen av lokalmedel från anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 
framgår att av 47 miljoner går 34 miljoner till Core Facilities. 
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Hyran för ”gemensamma” undervisningslokaler, typ föreläsningssalar, grupprum m.m. 
täcks till 100 procent av utlagda lokalmedel. För övriga lokaler som ”tillhör” 
institutionerna och som används för undervisning/forskning täcker lokalmedlen nu ca. 
70 procent av bruttohyran (det var tidigare 90 procent men har successivt minskat i 
omfattning). Tanken är att skillnaden mellan bruttohyran och lokalmedel bl.a. skall 
täckas av OH-avgiften på externa medel, en avgift som belastar forskare på 
”prekliniska enheter”, men ej belastar forskare på ”kliniska enheter”. Har en 
forskargrupp stora externa medel kan denna OH-avgift mer än väl täcka nettohyran 
och är externa medel små täcker ej forskargruppens OH nettohyran. Dessa överskott 
eller underskott handhas på olika sätt av olika inst/enheter. På en del ställen förs 
balansen ner till respektive forskargrupp och på andra enheter finansierar enheten 
med statsanslag underskottet. 
 
År 2008 gjordes en ”invärdering” av lokaler som fastställde institutionernas relativa 
tilldelning av lokalmedel. Om en institution efter detta gör sig av med lokaler får man 
ändå behålla hela lokalbidraget (men man slipper betala hyra för de lokaler man 
lämnat). Syftet med detta system är att stimulera institutionerna att minska sina 
lokaler genom exempelvis ett större lokalutnyttjande, fler arbetsplatser per rum m.m. 
Denna modell skulle också motverka en alltför kraftig lokalyteökning då man på egen 
hand (utan lokalmedel) måste bekosta en utökning av lokaler. Lokaler tillhörande 
institution som tillkommit efter denna invärdering har alltså ingen täckning av 
lokalmodellen och erhåller ej lokalmedel. 
 
Det är i verkligheten dock mer komplicerat än så. Ett åskådliggörande exempel är 
Cancercentrum som bebos av forskare från ”kliniska enheter”, t.ex. från patologen och 
av forskare från ”prekliniska enheter”, t.ex. biomedicin. Cancercentrum har inga 
lokalmedel men inst. för biomedicin har valt att ge en ”ryggsäck” av lokalmedel till de 
”prekliniska forskarna” för att de skall få samma villkor som de andra på 
medicinareberget medan forskarna från de ”kliniska enheterna” ej erhåller några 
lokalmedel.  Samma princip gäller också Krefting samt Center for Brain research (CBR) 
som bebos av forskare från ”kliniska enheter” men som bedriver framför allt 
experimentell forskning, samt sömnlab och GIBBS på Medicinaregatan 8, samt de 
kontorslokaler i anatomihuset som flera institutioner hyr. Inom vissa inst/enheter får 
forskarna själva betala hela bruttohyran, men inom vissa enheter betalar enheten med 
statsanslag det beloppet som lokalmedel skulle stå för om lokalmedel hade funnits. 
Situationen på t.ex. Cancercentrum beror dels på invärderingen och låsningen som var 
resultatet av lokalmodellen från 2008 men också på principen att forskare från 
”kliniska enheter” som har statliga lokaler ej skall ha några lokalmedel. Det kan finnas 
viss fog för detta med tanke på att de ej har lokal-OH på sina externa medel och har 
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lättare att erhålla ALF/LUA anslag. Men denna princip gäller långt ifrån alla. Det finns 
flera forskare från ”kliniska enheter” som har statliga lokaler på berget som har 
lokalmedel och som ej har lokal-OH på sina anslag.  
 
Det finns också en del särlösningar som; plan 3 i histologi-huset där den akademiska 
delen av klinisk genetik finns. Där betalar SA hela bruttohyran. Det var en förutsättning 
för att klinisk genetik skulle flytta till berget, samt Vårdalinstitutets tre rum på 
Hälsovetarbacken som ingår i en strategisk satsning från SA. Wallenberg-lab. är f.n. 
hyresbefriat enligt särskilt avtal.  
 
Diskussioner inom gruppen 

Gruppen konstaterar att SA såsom fakultet, enligt den nya organisationen, inte har 
något direkt inflytande när det gäller bruttohyressättningen av de lokalerna SA hyr. 
Däremot kan fakulteten påverka finansieringen av hyrorna på olika sätt, till exempel 
genom fördelning av lokalmedel från statsanslagen. Gruppen konstaterar vidare att 
det nuvarande hyres-/lokalmedelssystemet är svårgenomträngligt och att det 
kontinuerligt komplicerats av en rad ad-hoc-lösningar på diverse problem. Det 
nuvarande systemet bedömes ej vara helt logiskt och ej konkurrensneutralt för 
enheter/forskargrupper, vilket konserverar nuvarande strukturer och motverkar 
forskarrörlighet. Lokalmodellen från 2008 bedömes nu vara ålderdomlig och bör 
revideras. Gruppen anser att ett nytt hyres-/lokalmedelssystem, som är likvärdigt för 
kliniska och prekliniska forskare och därmed skapar förutsättningar för skapandet av 
de bästa forskningsmiljöerna, bör tas fram. Detta bör göras i samråd och tillsammans 
med sjukvården och tandvården. Gruppen har varit enig i sin analys. 
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 7: CORE FACILITES 

Johanna Andersson Assarsson, Lena Carlsson, Elias Eriksson, Marie Lagerquist, Göran 
Larson, Carina Johansson, Morgan Lidén (adm), Tommy Martinsson, Inga-Lill 
Mårtensson-Bopp, Kjell Torén, Mary Jo Wick 
 

Akademigemensamma kompetensplattformar (inklusive Akademistatistik) fyller en 
viktig funktion, men bör i högre grad än idag vara föremål för en regelbunden och 
förutsättningslös omprövning. Beslut som avser avvecklande av CF-enhet, tillskapande 
av ny CF-enhet, medelsfördelning inom CF-organisationen liksom större investeringar, 
bör fattas av AS, men föregås av ingående beredning av en kollegialt tillsatt 
gruppering, inom vars uppdrag bl a skall ligga att inhämta kollegiets synpunkter (t ex 
genom enkäter), att regelbundet utvärdera användandegraden för respektive 
plattform, att hålla sig à jour med vilka tjänster som erbjuds på annat håll i landet, att 
försöka sluta förmånliga avtal med extramurala leverantörer av sådana tjänster som vi 
ej har resurser att själva erbjuda på tillräckligt kvalificerad nivå, och att ta initiativ till 
ansökningar till externa anslagsgivare avseende medel för inköp av tung utrustning. 

Nuvarande brukarråd bör därför ersättas av en kollegialt utsedd nämnd/styrelse, vars 
uppgift skall vara att utifrån ett akademiperspektiv regelbundet utvärdera 
verksamheten. Ledamöterna av denna skall inte representera de olika 
kompetensplattformarna, och behöver ej själva utgöra ”brukare” av de erbjudna 
tjänsterna, men det är förstås en fördel om de forskare som av valberedningen 
nomineras till detta uppdrag har ett personligt intresse för metodfrågor. Nämnden, för 
vilken chefen för CF lämpligen kan göras till ordförande, bör ha protokollförda möten, 
med tydligt angivna beslutspunkter. Grupperingen bör knytas och rapportera till AS 
och/eller FOR. Företrädare för de övriga fakulteter som är intressenter i den CF-
verksamhet som bedrivs vid SA, liksom företrädare för VG-regionen, skall kunna 
adjungeras till denna styrelse.  

AS bör, när man beslutar att avsätta medel för verksamhet av CF-karaktär, dvs sådan 
verksamhet som är avsedd att utgöra en tillgång för hela fakulteten, tillämpa mer 
enhetliga principer än idag. Beslutet att kostnaderna för den aktuella 
akademigemensamma satsningen på statistisk kompetens om några år skall övertas av 
en av institutionerna ter sig t ex irrationell – verksamhet vars syfte är att utgöra en 
resurs för alla institutioner bör som princip finansieras genom centrala avsättningar, 
och med de intäkter den genererar, snarare av en av institutionerna.  

Man bör utreda möjligheten att samla all verksamhet av CF-karaktär inom en och 
samma organisatoriska enhet, dvs att knyta Akademistatistik, liksom eventuella 
tillkommande verksamheter av motsvarande typ, till övrig CF-verksamhet.   

SA bör i diskussioner med GU väcka frågan om rationalisering av den kostbara 
biblioteksverksamheten, inklusive en eventuell samordning mellan Biomedicinska 
biblioteket och Kliniska Centralbiblioteket. 
 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Definitioner 

Med begreppet core facilities åsyftas i detta dokument djurhus (EBM), ett antal 
kompetensplattformar samt Akademistatistik, dvs sådana enheter som finansieras 
med akademigemensamma medel och som har till syfte att utgöra en resurs för i 
första hand Sahlgrenska Akademins forskare, men också för forskare vid andra 
fakulteter inom GU. I andra hand kan dessa faciliteter utnyttjas också av andra 
akademiska forskare inom och utanför Sverige liksom av företrädare för den privata 
sektorn, men endast under förutsättning att detta inte inkräktar på uppdraget för 
universitetet. För kunder utanför GU gäller särskild taxa. Den organisatoriska enhet vid 
SA som idag benämns Core Facilities (CF) omfattar dels EBM, dels sex olika 
teknikplattformar (Bioinformatics, Center for Cellular Imaging, Center for Physiology 
and Bioimaging, Genomics, Mammalian Protein Expression och Proteomics). 
Akademistatistik ingår däremot inte i denna enhet, utan är organisatoriskt knutet till 
en av institutionerna (Medicin).  

Nuvarande organisation 

CF-enheten är organisatoriskt sidoställd institutionerna. Verksamheten leds av chef 
som i väsentliga avseenden kan sägas ha prefekts ställning, och som t ex ingår i 
prefektrådet. Denne utses idag av dekanus utan föregående kollegial beredning. En 
rådgivande funktion utövas av det s k brukarrådet, vilket består av en företrädare för 
respektive institution, vilka utses av respektive prefekt, likaså utan föregående kollegial 
beredning.  

Beslut avseende medelstilldelning fattas i allmänhet av Akademistyrelsen på förslag av 
CF:s chef men utan föregående kollegial beredning (i t ex FOR); däremot brukar 
brukarrådet höras i dessa frågor. Det har, i samband med att rektor frigjort medel för 
satsning på infrastruktur, förekommit att beslut avseende omfattande investeringar i 
apparatur fattats under tidsnöd och enbart i linjen. 

Enheten Akademistatistik är förlagd till Institutionen för medicin men tills vidare 
finansierad genom strategiskt stöd från AS. 

Historik 

EBM tillkom år 1998 i samband med att den lokala djurhållningen vid respektive 
institution avvecklades. De olika teknikplattformarna tillskapades i samband med den 
av Wallenbergstiftelsen finansierade Swegene-satsningen år 2000; härvid tillsköts dock 
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även akademimedel t ex för inrättandet av vissa till satsningen knutna professurer. I 
och med att stödet från Wallenbergstiftelsen upphörde år 2005 har verksamheten 
finansierats med akademimedel och med de avgifter som betalats av avnämarna. 

Ekonomi och utnyttjande 

Verksamheten vid CF-enheterna finansieras alltså genom att användarna betalar för de 
tjänster man utnyttjar och medelst akademigemensamma medel. Sammantaget är 
kompetensplattformarnas självfinansieringsgrad ca 50% om man ej räknar med 
hyreskostnaden och 30% om denna medräknas. För en närmare redovisning av 
respektive plattforms ekonomiska situation hänvisas till bilaga 5. Arbetsgruppen har 
också tagit fram information om antal användare för respektive plattform, vilken 
indikerar att det härvidlag föreligger ganska stor variation plattformarna emellan. 
Dessa uppgifter är dock delvis svårtolkade, t ex såtillvida att det inte tydligt går att 
utläsa vilka användare som kommer från samma forskargrupp, och biläggs därför ej. 

Sammanfattande bedömning (1): CF-verksamhetens inriktning 

Vid den relativt begränsade diskussion som inom arbetsgruppen förts om den konkreta 
verksamhet som idag bedrivs vid respektive enhet har uttryckts positiva omdömen 
men också viss kritik. I huvudsak ser arbetsgruppen dock positivt på förekomsten av en 
vital och dynamisk CF-verksamhet vid SA. De personer som knyts till denna verksamhet 
bör, enligt arbetsgruppens synsätt, vara skickliga och drivande i metodologiska frågor, 
men endast undantagsvis och i begränsad omfattning ägna sig åt egen forskning.    

Det rådde inom gruppen enighet om att verksamheten inom CF-organisationen, givet 
den snabba teknikutvecklingen, i högre grad än hittills måste vara föremål för 
regelbundna och förutsättningslösa kollegialt förankrade utvärderingar: möjliga former 
för detta diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt. 

Frågor som vid dessa utvärderingar bör adresseras är huruvida SA bör erbjuda en 
relativt bred repertoar av metoder, eller hellre, vilket förordas av flera av gruppens 
ledamöter, bör fokusera på vissa enstaka områden, och eftersträva att bli nationellt 
ledande inom dessa. Analyseras bör också vilken service som för överkomlig kostnad, 
och utan större olägenhet, lika väl kan inköpas från annat håll, respektive vilka tekniker 
som däremot bör finnas tillgängliga lokalt, t ex för att möjliggöra träning av 
doktorander i laborativt arbete. Enkäter bland akademins forskare avseende vilka 
teknikplattformar de anser bör finnas bör förekomma med viss regelbundenhet. 
Möjligheten att SA vad gäller vissa tekniker sluter förmånliga avtal med 
teknikplattformar vid andra lärosäten, eller med kommersiella leverantörer, hellre än 
försöker bedriva samma verksamhet lokalt, bör utredas. 
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Det framhölls även som angeläget att kollegiet, i högre grad än vad som idag sker, 
aktiveras för tillskapandet av nya teknikplattformar, och involveras i gemensamma 
ansökningar med CF-enheten. Incitamenten för enskilda forskare att placera egen tung 
utrustning inom CF-organisationens lokaler, eller för att via en CF-administrerad 
hemsida bekantgöra att man ställer utrustning placerad vid egna laboratoriet till andra 
forskares förfogande, bör stärkas.   

Att fakultetens forskare skall ha tillgång till ett djurhus uppfattas som okontroversiellt. 
Också vad avser den verksamhet som bedrivs vid detta, liksom vad avser de kostnader 
som uttas från avnämarna, är det dock angeläget att stärka det kollegiala inflytandet. 
Arbetsgruppen ser det som angeläget att understryka att det för nyttjarna inte får vara 
väsentligen dyrare att bedriva djurexperimentell verksamhet vid SA än vid andra 
lärosäten. 

Sammanfattande bedömning (2): CF-verksamhetens styrning 

Kostnaden för de olika teknikplattformar som ingår i CF-enheten är som framgår av 
bilaga 5 betydande. För att en avsättning i denna storleksordning skall te sig motiverad 
är det, som nämnts ovan, angeläget att CF-verksamheten återspeglar de aktuella 
behov av metodstöd som föreligger bland SA:s forskare, och på ett flexibelt sätt 
anpassar sig till den snabba teknikutvecklingen.  

I detta avseende ter sig den nuvarande organisationsformen i vissa avseenden 
problematisk. Inriktningen av nuvarande plattformar baseras på den s k Swegene-
satsningen, vilken i hög grad kom att återspegla intresseinriktningarna hos en 
begränsad krets av framstående forskare, av vilka flertalet nu är pensionerade. Sedan 
dess har vissa plattformar avvecklats, men ingen ny har tillkommit.  

Huruvida nuvarande uppsättning CF-enheter på ett adekvat sätt speglar nuvarande 
kollegiums aktuella behov är härmed osäkert, i synnerhet som den snabba 
metodutvecklingen, och tillkomsten av nationella teknikplattformar, inneburit att vissa 
av de tjänster som CF-enheterna erbjuder numera kan inhämtas till överkomlig 
kostnad på annat håll, antingen från andra lärosäten eller kommersiellt. 

Vidare gäller att det sannolikt vore en fördel om de ganska omfattande satsningar som 
sker inom ramen för CF-verksamheten vore föremål för ett större mått av kollegial 
styrning än vad som är fallet idag. Det är visserligen den kollegialt tillsatta 
Akademistyrelsen som slutligt fastställer hur stora medel som skall avsättas för denna 
verksamhet, men erfarenheten indikerar att styrelsen inte kan förväntas analysera CF-
verksamheten i någon större detalj, eller ta ställning till enskildheter i denna. Detta 
illustreras bl a av att man 2013 ålade CF-verksamheten ett betydande sparbeting men 
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utan att ge synpunkter på vilka delar av verksamheten man ansåg var 
överfinansierade.  

Arbetsgruppen föreslår således att nuvarande brukarråd avskaffas, och att det i stället 
tillskapas en kollegialt utsedd nämnd/styrelse, vars uppgift skall vara att objektivt och 
utifrån ett akademiperspektiv regelbundet utvärdera verksamheten. Ledamöterna av 
denna gruppering behöver ej nödvändigtvis själva utgöra ”brukare” av de erbjudna 
tjänsterna, men det är förstås en fördel om de forskare som av valberedningen 
nomineras till detta uppdrag har ett personligt intresse för metodfrågor. Denna 
nämnd/styrelse, för vilken chefen för CF lämpligen kan göras till ordförande (analogt 
med att prefekter är ordförande för institutionsråden och dekanus för AS), bör föra 
protokollförda möten, med tydligt angivna beslutspunkter, reservationsrätt etc. 
Grupperingen bör knytas och rapportera till AS och/eller FOR.  

En alternativ möjlighet vore att FOR (som i framtiden förhoppningsvis kommer att 
utses kollegialt) ges i uppdrag att handlägga dessa frågor, och att chefen för CF när 
dessa frågor diskuteras adjungeras till FOR. Det förefaller dock sannolikt att CF-
frågorna kommer att visa sig så omfattande att det blir svårt att bereda plats för dem 
inom FORs ordinarie verksamhet, givet de många andra frågor som denna grupp har 
att handlägga. En separat nämnd/styrelse, eventuellt knuten till FOR, ter sig härmed 
som ett mer attraktivt alternativ. 

Denna nämnd/styrelse kan med fördel ha överinseende också över den gemensamt 
finansierade verksamhet av CF-karaktär som idag inte ingår i CF-organisationen, som t 
ex Akademistatistik. Möjligheten att all verksamhet av denna karaktär som bedrivs 
inom SA knyts till en gemensam, med institutionerna parallellställd, organisatorisk 
enhet, bör utredas.  
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 8: LÖNESÄTTNING 

Michael Breimer (sammankallande), Elias Eriksson, Kristina Eriksson, Mattias 
Lorentzon, Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Hans Nissbrandt, Agneta Robertsson 

Representant från Vårdvetenskapliga ämnesområdet har saknats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA har en sviktande rekrytering till akademisk karriärgång. Detta gäller 
framförallt svårigheten att engagera personer med medicinsk och 
odontologisk grundutbildning till preklinisk forskning men gäller även 
för den kliniska forskningen där söktrycket för kombinationstjänsterna 
har dalat betänkligt under senare år. 

Med denna utgångspunkt har RKG8 tagit fram lönestatistik och 
diskuterat lönesättningen för lärartjänster framför allt ur ett 
rekryteringsperspektiv men också ur ett rättviseperspektiv. 

RKG8 har diskuterat följande områden som upplevs som mest 
betydelsefulla  

• Andra incitament än lön 
• Den prestationsbaserade lönesättningen 
• Kombinationstjänster kontra ”rena” professurer 
• Uppdragstillägg 
• Lönerevision utförande/förhandlings alternativ 

Baserat på detta föreslår RKG8 att det tillskapas en arbetsgrupp med 
uppdrag att se över nuvarande lönesättning, med fokus ffa på frågorna 

• vilka kriterier som idag tillämpas för lönesättningen, och om dessa 
är desamma inom de olika institutionerna 

• om det går att formulera tydliga kriterier för hur prestation skall 
mätas 

• om den prestationsbaserade lönespridningen bör öka eller minska 
• vilka principer som bör gälla vad avser ingångslöner för ”rena” 

professurer kontra kombinationstjänster. 
• vilka tidsbegränsade uppdrag, utanför den normala 

tjänsteutövningen, skall erhålla lönetillägg samt hur detta skall 
hanteras när uppdraget är avslutat. 

Dessutom bör gruppen analysera hur lönesättningen och lönerevisioner 
bör utformas för att inte leda till att det uppstår för akademin olämpliga 
beroendeförhållanden mellan chefer och deras underordnade lärare. 

 

Sammanfattning 
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Huvuddokument  

Utgångspunkter 

Ett av SA:s mest akuta problem är sviktande rekrytering till akademisk karriärgång. 
Detta gäller framförallt svårigheterna att engagera personer med medicinsk och 
odontologisk grundutbildning till preklinisk forskning men gäller även för den kliniska 
forskningen där söktrycket för kombinationstjänsterna har dalat betänkligt under 
senare år. 

Arbetsgruppen (RKG8) har därför haft till ambition att analysera lönesättningen för 
lärartjänster framför allt ur ett rekryteringsperspektiv. RKG8 menar dock att lönerna 
också bör analyseras ur ett rättviseperspektiv. Även om lönesättningen aldrig kommer 
att upplevas som helt rättvis är det demoraliserande om det föreligger stora 
löneskillnader som ter sig omotiverade och oförklarliga. I gruppen har ingått 
företrädare för f d medicinska och odontologiska fakulteterna men ej från f d 
vårdvetenskapliga fakulteten. 

Problem 

Arbetsgruppen har identifierat tre potentiella problem med nuvarande lönesättning 

1. Lönestatistik från SA visar att det föreligger mycket stora löneskillnader; framför allt 
gäller detta gruppen professorer inom f d medicinsk fakultet. Dessa skillnader tycks 
inte enbart kunna förklaras av faktiska skillnader i kompetens eller prestation. Vilka 
kriterier som tillämpas vid lönesättningen, och om samma kriterier tillämpas inom de 
olika institutionerna, är oklart. Undervisningsinsatser förefaller värderas lågt.  

2. Skillnaden i total månadslön mellan kombinationstjänstinnehavare och professorer 
utan kombinationstjänst är påtaglig och har, under senare år sannolikt, blivit mer 
uttalad än tidigare. Detta motverkar målet att studenter med medicinsk eller 
odontologisk grundutbildning skall välja en bana som prekliniska heltidsforskare. Den 
eftersläpande lägre lön som blir följden av en initial preklinisk forskarutbildning följt av 
klinisk utbildning motverkar också rekrytering till akademisk karriärgång. 

3. Det lönesättande system som SA tillämpar, där närmaste chef kan påverka 
medarbetarnas privatekonomi i positiv eller negativ riktning, medför en 
beroendeställning vilket utgör ett hot mot den icke-hierarkiska anda som bör råda 
inom en akademisk organisation. Detta leder även till jävssituationer som sällan 
beaktas men bör uppmärksammas. 
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Härutöver har arbetsgruppen konstaterat att SA:s principiella hållning i frågan huruvida 
extra, tidsbegränsade uppdrag skall ersättas med tidsbegränsat uppdragstillägg eller 
genom en permanent löneökning är oklar. Också denna fråga har därför analyserats. 

Resultat och kommentarer  

Andra incitament än lön 

Lön är bara är ett av flera skäl till att en person väljer en forskarkarriär inom ett visst 
område, låter sig rekryteras från annat lärosäte, presterar fortsatt engagerat och på 
hög nivå etc. RKG8 har begränsat sig till att diskutera lönesättningen men anser att 
andra aspekter är minst lika viktiga. Av dessa bedöms en tydlig möjlig karriärväg, de 
med befattningen följande resurserna för uppdragets genomförande (permanenta 
resp tidsbegränsade), möjligheten att ostört ägna sig åt de vetenskapliga problem man 
själv väljer, och en akademisk, icke-hiearkisk arbetsplatskultur samt 
anställningstrygghet, som några av de viktigare.  

Att andra faktorer än lön har betydelse visas av att det föreligger 
rekryteringsbekymmer också vad gäller kombinationstjänsterna, trots ett relativt gott 
sammantaget löneläge. Att de akademiska företrädarna till stor del osynliggjorts på 
universitets-sjukhusen/tandvården, och att unga medicinare därför inte uppmuntras 
till forskning, framstår som sannolika förklaringar till denna utveckling. SU premierar, 
med lönetillägg, sedan några år akademisk prestation som disputation och erhållen 
docentur samt har inrättat titeln universitetssjukhusöverläkare med kopplat 
lönetillägg. Det skall dock påpekas att det för de som inte når docentur är disputation 
oftast lönemässigt en förlustaffär. 

Den prestationsbaserade lönesättningen 

I ett system med ”individuella” löner (i motsats till tariffer) är det naturligt med en 
spridning av lönespannet för respektive befattningskategori. RKG8 anser dock att detta 
förutsätter att det föreligger tydliga kriterier (baserade t ex på publikationer, erhållna 
anslag, insatser för undervisning, 3e uppgiften etc) med vars hjälp prestationen kan 
bedömas. 

RKG8 vill specifikt poängtera att insatser för undervisningen idag tycks tillmätas mycket 
liten betydelse vid lönesättning, och menar att betydelsen av denna faktor bör stärkas. 
Vidare är det SAs ansvar att lönesättningen i stort är rättvis i så måtto att systematiska 
ojämlikheter och osakliga snedsitsar elimineras. Vid nyanställning/rekrytering måste 
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lönesättningen vara väl genomtänkt/motiverad speciellt om lönen avviker kraftigt från 
andra medarbetare med samma befattning/kompetens.  

RKG8 har även diskuterat det tidigare tillämpade systemet med ”tariff-löner” och anser 
att det finns en del uppenbara fördelar med detta system, men inser att detta kräver 
nya avtal på arbetsmarknaden. Svårigheterna att rättvist mäta prestation, även om det 
skulle införas objektiva kriterier i enlighet med ovan, motiverar dock att man bör vara 
relativt återhållsam när det gäller att låta prestation påverka löneutvecklingen, och 
inskränka denna möjlighet till fall där någon gjort extraordinära insatser, och/eller det 
föreligger en uppenbar s k snedsits. 

SAs lönestatistik ger vid handen att det finns både lektorer och forskarassistenter som 
har betydligt högre lön än "medel-professorn". RKG8 anser att grunden för en lönenivå 
skall vara tjänstebefattning. En enskild befattningshavare med hög kompetens och stor 
insats skall i första hand erhålla ny befattning och därmed följande adekvat lön för 
befattningen ifråga.  

Kombinationstjänster kontra ”rena” professurer 

RG8 är enig om att bägge typer av tjänster behövs samt att det är omöjligt att ersätta 
kombinationstjänster med ”rena” professurer inom de kliniska specialiteterna och att, 
pga konkurrens från kliniska tjänster, kombinationstjänsterna måste vara attraktiva 
avseende såväl arbetsuppgifter som lönenivå. Inom gruppen råder också enighet om 
att det är rimligt att den sammanlagda genomsnittliga lönen för en 
kombinationstjänstinnehavare också fortsättningsvis är högre än för en preklinisk 
professor. Däremot föreligger olika uppfattningar om hur stor denna genomsnittliga 
skillnad bör vara. Skillnaden bör enligt flera av RKG8 medlemmar vara mindre 
frapperande än idag, vilket sannolikt skulle göra det mer attraktivt för unga 
medicinare/odontologer att överväga en bana som preklinisk forskare. 

Uppdragstillägg 

Inom SA har förekommit olika synsätt på förekomsten av uppdragstillägg för tillfälliga 
uppdrag som innebär arbetsuppgifter utöver de för tjänsten ordinarie (t ex som 
prefekt, sektionschef eller kommittéordförande). Å ena sidan har hävdats att denna 
typ av uppdrag fortsättningsvis inte längre skall ersättas med tillfälliga uppdragstillägg, 
utan i stället medföra en permanent löneökning. Men å andra sidan är praxis 
fortfarande att det utgår en tillfällig ersättning för denna typ av tillfälliga uppdrag. 

RKG8 anser att specifika men tillfälliga uppdrag utöver de ordinarie arbetsuppgifterna 
motiverar en högre ersättning även om arbetet tidsmässigt utförs inom ordinarie 
tjänst. Dessa uppdrag skall vara personligt tidsbegränsade (jmf ”President of USA”). 
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Någon anledning att i detta avseende använda olika principer för olika typer av 
uppdrag har RKG8 inte lyckats identifiera. Ett tillfälligt uppdrag bör inte medföra en 
permanent löneförhöjning. Till del kan dock ersättningen bakas in i lönen efter avslutat 
uppdrag under förutsättning att innehavaren innehaft detta under lång tid. Denna 
möjlighet bör dock tillämpas restriktivt. Uppdragstillägget för institutionsövergripande 
uppgifter bör finansieras med centrala medel. 

Lönerevision utförande/förhandlings alternativ 

Den löpande lönerevisionen sker vid SA fn genom ”traditionell förhandling”. Modellen 
med ”lönesättande samtal” har införts på flera statliga myndigheter och statens 
arbetsgivarverk förespråkar detta. Inom SACO centralt och lokalt samt de olika 
förbunden råder oenighet i frågan där läkarförbundet starkt förordar den traditionella 
modellen. 

RKG8 anser att lönesättande samtal medför en dålig transparens och ger cheferna en 
allt för stor direkt makt över den enskilde medarbetare och därmed begränsas den 
”akademiska friheten” och i förlängningen akademins utveckling. RG8 förordar enigt 
att SA skall ha kvar ”traditionell förhandling” för lönerevisioner. 

Förslag 

RKG8 har i sitt arbete belyst ett flertal problem men tid och förutsättningar att 
utarbetat tydliga lösningar på dessa har saknats. 

RKG8 föreslår att det tillskapas en arbetsgrupp med uppdrag att se över nuvarande 
lönesättning, med fokus ffa på frågorna 

• vilka kriterier som idag tillämpas för lönesättningen, och om dessa är desamma 
inom de olika institutionerna 

• om det går att formulera tydliga kriterier för hur prestation skall mätas 
• om den prestationsbaserade lönespridningen bör öka eller minska 
• vilka principer som bör gälla vad avser ingångslöner för ”rena” professurer 

kontra kombinationstjänster. 
• vilka tidsbegränsade uppdrag, utanför den normala tjänsteutövningen, skall 

erhålla lönetillägg samt hur detta skall hanteras när uppdraget är avslutat. 

Dessutom bör gruppen analysera hur lönesättningen och lönerevisioner bör utformas 
för att inte leda till att det uppstår för akademin olämpliga beroendeförhållanden 
mellan chefer och deras underordnade lärare. 
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 9: FORSKNINGSRESURSER FÖR DE ICKE-MEDICINSKA 
OMRÅDENA 

Margareta Ahlqwist (sammankallande), Lena Hartelius, Tove Hedenrud, Joakim Hurtig 
(adm), Ingela Lundgren, Kerstin Nilsson, Kerstin Persson Waye 

Gruppens medlemmar representerade områdena vårdvetenskap och hälsa, logopedi, 
miljömedicin, samhällsfarmaci och odontologi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvuddokument  

Ämnen 
Vi ska sluta tala om medicinska och icke medicinska ämnen. De ämnen vi har vid 
Sahlgrenska akademin är viktiga för akademins utbildningar. Alla ämnen ska värderas 
utifrån sina egna förutsättningar, med så likvärdiga fördelningsprinciper för 

 

Vi ska sluta tala om medicinska och icke medicinska ämnen, då alla ämnen är 
viktiga för utbildningen inom SA och därför skall alla värderas efter sina 
förutsättningar och även ha s.k. kompletta miljöer. 

Gruppen visar, vad gäller nuvarande tilldelning av fakultetsanslag, en mycket 
tydligt snedfördelning mellan institutionerna inom SA i relation till HST. Även 
inom institutioner finns ämnen (enheter) där fakultetsanslag saknas eller där 
obalans råder mellan ämnen (enheter) i relation till HST-fördelning.  

Akademistyrelsen bör bestämma ett mål för fakultetsanslagets fördelning i 
relation till HST och lägga en plan för hur detta mål skall kunna nås mellan 
institutioner och mellan ämnen (enheter) 

Betydelsen av ämnen och ämnenas olika karaktär måste på ett tydligare sätt 
bli synligt vid fördelning av projektbundna doktorandplatser. Det vore mera 
rättvist att de medel som idag läggs på projektbundna doktorandplatser 
delas upp på akademins forskarutbildningsämnen.  

De ”icke-medicinska” institutionerna önskar ej lämna SA. Vad gäller de mer 
blandade institutionerna behövs en ordentlig genomlysning både vad gäller 
för- och nackdelar.  

 

 

Sammanfattning 
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fakultetsanslaget som möjligt. När vi talar om att vi vill ha kompletta miljöer är det 
svårt att motivera att inte utbildningsuppdraget ska spela roll vid fördelning av 
fakultetsanslaget.  

HST 
Nedan finns en redogörelse för HST-fördelning per institution och dagens tilldelning av 
fakultetsanslaget (prestationsbaserat anslag + basanslag + justering Biomedicin och 
Medicin). Sista gråmarkerade kolumnen visar hur fakultetsanslaget skulle fördelas om 
HST vore den enda fördelningsnyckeln. Som framgår av tabellen är HST som enda 
fördelningsnyckel inte rimligt, men tabellen visar mycket tydligt en snedfördelning i 
utfall för institutionerna när fakultetsanslaget år efter år fördelas utifrån oklara 
historiska grunder.  

Akademistyrelsen bör bestämma ett måltal för fakultetsanslagets fördelning i relation 
till HST och lägga en plan för hur detta mål ska nås för de institutioner som ur denna 
aspekt har en negativ fördelning. Ett förslag är att alla institutioner på 4 års sikt har 
uppnått 50 % av fakultetsanslag/HST, vilket skulle innebära en särskild strategisk 
satsning på ca 10 miljoner fullt genomfört och utifrån dagens siffror. När det steget är 
taget kan ytterligare steg tas för att rätta till återstående obalanser.  

   
Budgeterat uppdrag HST och fördelning fakultetslag 2013    

  
 

  
Institution 

HSTfördelning/inst 
2013 Tilldelning idag 

Fakultetsanslag i 
relation till HST 

 Odontologi 525 20 614 000 24 626 655 
 Vårdvetenskap och hälsa 873 10 491 000 40 950 610 
 Biomedicin 531 41 072 000 24 908 103 
 Neurovetenskap o fysiologi 982 39 437 000 46 063 573 
 Medicin 691 41 815 000 32 413 369 
 Kliniska vetenskaper 264 27 917 000 12 383 690 
 

  
 

   Fakultetsanslag till inst 181 346 000  
   Prestationsbaserat+basanslag+ 

 
 

   justering Biomedicin o Medicin 
 

 
   Fakultetens HST 3 866  
   Fakultetsanslag/HST 46 908  
    

  



62 
 

Intern omfördelning per institution 
Varje institution som inom sig har ämnen (enheter) där fakultetsanslag saknas eller där 
obalans råder mellan ämnen (enheter) i relation till HST-fördelning ska göra särskilda 
strategiska avsättningar innan fakultetsanslaget fördelas till ämnen (enheter) utifrån 
samma princip som den som föreslås styra fakultetens strategiska satsning för att rätta 
till obalanser mellan institutioner. Det förslaget innebär att ämnen (enheter) som ur 
denna aspekt har en negativ fördelning inom en period av 4 år erhåller 50 % av 
fakultetsanslag/HST.  

Projektbundna doktorandplatser 
Betydelsen av ämnen och ämnenas olika karaktär måste på ett tydligare sätt bli synligt 
vid fördelning av projektbundna doktorandplatser. Att som nu värdera projekt inom de 
olika ämnena utifrån samma värderingsnycklar skapar orättvisor. Det vore mera 
rättvist att de medel som idag läggs på projektbundna doktorandplatser delas upp på 
akademins forskarutbildningsämnen.  

Institutionsindelning och institutionsplacering 
Institutionerna för vård och hälsa liksom för odontologi anser att deras institutioner är 
väl sammanhållna och fungerar bra i dess nuvarande form.  Man önskar ej heller lämna 
SA för någon annan fakultet eller för att vara ett eget fakultetsområde. 

Vad gäller de som tillhör större mer ämnesmässigt blandade institutioner var svaret 
inte lika tydligt. Dock framhålls att det kanske inte alltid är tillhörigheten som är fel 
utan organisationsstrukturen. Det är också svårt att avgöra direkt vad som verkligen är 
bra eller dåligt med den nuvarande institutionsindelningen för dessa större blandade 
institutioner, och det poängteras, inom gruppen, att om detta skall kunna göras krävs 
det en ordentlig genomlysning relaterat till ämnen, forskning och undervisning, och en 
väl underbyggd argumentation både vad gäller för- och nackdelar.   
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 10: FRAMTIDA KARRIÄRVÄGAR  

Claes Dahlgren, Mia Ericson, Mats Hagberg, Eric Hanse, Helena Forsblad d’Elia, Jenny 
Kindblom, Malin Levin, Erik Pålsson (sammankallande), Elisabet Stener-Viktorin, Karin 
Sundfeldt 

 
 

 

 

 

Huvuddokument  

Lärartjänster 

• Lärartjänster ska vara konkurrensutsatta på alla nivåer. Befordran till nästa 
nivå i karriärstegen bör inte förekomma. Målsättningen med rekrytering skall 
vara att hitta den bästa kandidaten till en given position. Detta sker bäst 
genom att skapa attraktiva tjänster med tillräcklig bredd. Målstyrning i form 
av absoluta krav på ex. utlandsvistelse eller extern rekrytering bör undvikas. 
Utlysningar av lärartjänster ska vara knutna till ett ämne men vara tillräckligt 
breda för att attrahera både interna och externa sökanden. 
 

• Akademin ska ha en tydlig strategi för hur man hanterar rekryteringsbehov 
och särskilda rekryteringssatsningar för hela akademin vad gäller lärartjänster. 
Det sker en avstämning på alla nivåer och man arbetar för att harmonisera 
strukturer mellan olika medicinska fakulteter ex. Lund, KI.  

 

Tjänster och karriärutveckling 

• Regelverket för tillsvidareanställning behöver ses över för att inte bli 
kontraproduktivt. 
 

• Meriteringstjänster ska ge den anställde möjligheter att meritera sig inom 
såväl forskning som undervisning och administration/ organisationsutveckling. 
Undervisningsmeritering kan ske på både grund-, forskar- och 
vidareutbildningsnivå.  
 

 
Ingen sammanfattning har inlämnats. 

 

Sammanfattning 
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• Organisationen på institutions- och avdelningsnivå ska ha en transparent 
strategi, och medel att genomföra denna, vad gäller karriärutveckling och 
rekrytering. Det ska finnas möjligheter till karriärstöd och utvecklingssamtal 
på en adekvat nivå för alla anställda.  
 

• SA bör ha tydlig information (gärna flödesdiagram) om hur karriärvägar ser ut 
för forskare och lärare både med och utan klinisk anknytning och vilka 
kriterierna är för att komma till nästa steg. 
 

• SA bör ha tydlig information (gärna flödesdiagram) på hur avslutning av en 
lärar- eller annan tjänst kan göras efter personen har möjlighet att ta ut 
pension. Möjligheter och kriterier för anställning och/eller verksamhet efter 
uppnådd pensionsålder (idag 67 år) bör tydliggöras. 

 

Tjänster för legitimationsyrken 

• Utöver de kombinerade forsknings- och kliniktjänster som redan finns ska det 
finnas kombinationstjänster för specialistläkare där tiden delas mellan klinisk 
verksamhet och forskning. Dessa ska sökas i öppen konkurrens. Ett exempel 
på tillämpning av sådana tjänster finns i Linköping. Liknande tjänster ska 
finnas även för sjuksköterskor och andra kategorier av vårdpersonal. 
 

• Forskningsaktivitet ska uppmuntras och vara meriterande jämte klinisk 
verksamhet och administration/organisationsutveckling inom 
sjukvårdsorganisationen.  

 

Appendix 1. Kommentarer från Vårdvetenskap, förmedlade av Ingela Lundgren 

Är överlag positiva, särskilt vad gäller punkter om karriärvägar, strategi för 
karriärutveckling och karriärstöd samt utökade kombinationstjänster och 
forskningsmeritering. Dock vill man behålla möjligheter till befordran som en del av 
karriärsystemet.  
 

Appendix 2. Yttrande från Future Faculty rörande docentur, förmedlat av Marie 
Kalm och Erik Pålsson 

Idag krävs en docentur för att exempelvis kunna vara handledare till doktorander, 
sitta med i en betygskommitté och ansöka om forskningsmedel från vissa 
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bidragsgivare. Det är därför en nödvändighet för en ung forskare att bli docent. Vi 
önskar att man ökar kommunikationen mellan institutionerna och akademiledningen 
för att underlätta tillgången till undervisningstimmar. Idag är det väldigt begränsande 
beroende på var i organisationen som man befinner sig. Ett alternativ som kan vara 
värt att ha i åtanke för detta är modellen för undervisning som man använder i 
Uppsala och Lund. 

Ett krav för att bli docent är att ha ca 120 timmar undervisning, formen för detta kan 
varieras men handledning av examensstudenter och doktorander är begränsade till 
60 timmar. Idag finns inget krav på att man har handlett, vilket vi tycker borde 
införas. Ett alternativ kan vara att ha 60 timmar av föreläsningar (eller varianter av 
detta) plus 60 timmar av handledning.   
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RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP 11: NEDGÅNGEN I VETENSKAPLIG KONKURRENSKRAFT 

Håkan Billig (sammankallande), Elias Eriksson, Ingela Hammar, Petronella Kettunen, 
Susann Teneberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvuddokument  

Medicinsk forskning 

• Finansiering av medicinsk forskning har ökat väsentligt under 2000-talet och är 
i ökande grad konkurrensutsatt och beroende av externa medel  

• Citeringsgraden av svenska medicinska publikationer ökar och är nu på sin 
hösta nivå sedan 20 år. 

Göteborgs universitet 
 

• Göteborgs universitets FoU-medel har ökat men andelen av nationella medel 
har minskat. 

 

Arbetsgrupp 11 har haft ett delvis annorlunda uppdrag än övriga 
arbetsgrupper. Eftersom de återkommande rapporterna om nedgång 
i förmågan att rekrytera externa anslag för medicinsk forskning var 
ett viktigt incitament för att Reformklubbens inrättades bedömdes 
det således som angeläget att låta en av arbetsgrupperna mer 
ingående än vad som hittills skett analysera denna påstådda nedgång, 
och försöka klarlägga om man kan peka ut viss medicinsk forskning i 
Göteborg (t ex preklinisk eller klinisk) som mer eller mindre 
framgångsrik än annan. Jämfört med övriga arbetsgrupper har grupp 
11 därför ägnat sig mer åt utredande och faktainsamlande än åt att 
formulera konkreta förslag till reformer. Resultatet av detta arbete 
har blivit en omfattande rapport som utgör ett separat appendix till 
Reformklubbens inlaga, och som vi hoppas kommer att vara av värde 
för Akademistyrelsen i dess analys av nuläget. Nedan redovisas i 
sammanfattning några av de viktigaste konklusionerna av det 
genomföra utredningsarbetet. 

 

Sammanfattning 
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• Andelen av GUs forskningsmedel från Vetenskapsrådets har ökat till Medicin 
och hälsa och minskat till Natur och teknikvetenskap. 

• Finansieringsincitamentet har decentarliserats till forskare samtidigt som 
organisations- och ledningsstrukturer har centraliserats både inom hälso- och 
sjukvården och inom universitetet. 

• Enskilda universitet kan i ökande grad påverka den nationella 
forskningsfinansieringen och utveckla långsiktiga strategier i samverkan med 
andra beslutsfattare. 

 
Sahlgrenska Akademin 
 

• Sahlgrenska Akademin bidrar med nästan hälften av hela GU:s externa FoU-
medel och har lägst uttag från externa anslag för indirekta, gemensamma 
kostnader (ibland kallat OH-uttag)? 

• SA-finansiering från forskningsråd och stiftelser har ökat samtidigt som ALF-
medlen inte förändrats. 

• Andelen ansökningar till VR från SA har varit relativt konstant, medelbidragen 
har ökat, och totala tilldelningen från VR har ökat, men andelen av 
ämnesrådets allt större forskningsbidrag har minskat. 

• Beviljningsgraden för alla projektansökningar till VR har minskat drastiskt de 
senaste åren och det har skett en förskjutning av VR-projektmedel från Uppsala 
och Göteborg till Lund och KI. 

• Andelen av top10% och top25% högst finansierade projekt som tilldelats 
Göteborg och Umeå har gradvis minskat samtidigt som KI och Lund har en 
högre andel bland top10% och top25%. 

• Under fyra av de fem senaste åren har nya sökande från SA haft lägre 
beviljandegrad än genomsnittet, samtidigt som forskare från SA som efter 
avslag söker projektanslag igen är minst framgångsrika att få ansökan beviljad 
jämfört med forskare från övriga lärosäten. 
 

Institutionerna vid Sahlgrenska Akademin 
 

• Den största mottagaren av externa forskningsmedel är institutionen för 
Medicin följt av institutionerna för Neurovetenskap och fysiologi och 
Biomedicin. 

• Andelen indirekta, gemensamma kostnader (OH-uttag) vid SA är högst vid 
institutionen för Vårdvetenskap och lägst vid institutionen för Biomedicin. 

• Läraranställningar finansieras till drygt 40 % med medel från grundutbildningen 
och till omkring 50 % med medel genererade från forskningsfinansiering. 
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• Mobiliteten av lärare är låg. Nästan 7 av 10 professorer vid Göteborgs 
universitet fick sin doktorsexamen vid samma universitet. 

• Det finns ett utrymme för nyrekrytering. Under den närmste 10-årsperioden 
kommer närmare 70 % av de nu aktiva professorerna att ha pensionerats. 

 
Klinisk forskning 
 

• Sahlgrenska Akademin redovisar den största andelen klinisk forskning jämfört 
med övriga medicinska fakulteter. 

• Det är inte uppenbart att förskjutningen mot mer klinisk forskning vid SA beror 
på en expansion av denna forskning utan tycks snarare kunna förklaras av en 
minskning av annan forskning. 

• VG-regionen är mottagare av den näst största andelen av de samlade ALF-
medlen.  

• Sjukvårdsregioner med ALF-medel investerar i lika mycket till i FoU från egna 
medel. 

• ALF-medel är det enskilt största bidraget till klinisk forskning. 
• ALF- och TUA-avtalen bidrar med drygt 200 respektive knappt 10 miljoner 

kronor årligen i projektbidrag. 
• Något avtal för vårdutbildningarna för att stödja utbildning och forskning, 

”VUA”, motsvarande ALF och TUA, finns inte. 
• Antalet etikansökningar avseende kliniska läkemedelsprövningar har minskat 

med mer än 30 % sedan 2004 och Göteborgs andel av läkemedelsprövningar 
har minskat (liksom Uppsalas). 

• Det har skett en förskjutning av andelen läkemedelsprövningarna från 
Göteborg och Uppsala till Lund och Stockholm. 
 

Samverkan 
 

• FoU-intäkterna från svenska företag till Sahlgrenska Akademin minskade i 
mitten av 2000-talet, tidigare än för andra medicinska fakulteter. Även 
samarbeten med Astra Zeneca har minskat de senaste åren. 
 

Yngre och etablerade forskare vid Sahlgrenska Akademin 

• Forskarutbildningen expanderar vid Sahlgrenska akademin. Bruttostudietiden 
är längre och nettostudietiden är kortare än genomsnittet för övriga 
medicinska fakulteter. Majoriteten av de examinerade är kvinnor. 
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• Under fem av de sex senaste åren har näst största andelen av stödet till yngre 
forskare från VR tilldelats SA. 

• Av de VR-forskarassistenter som erhållit en tvåårig förlängning av anställning 
som forskare med finansiering från Sahlgrenska akademin har nästan samtliga 
förnyade anslag vid Vetenskapsrådet. 

Vetenskapliga publikationer vid Sahlgrenska Akademin och bibliometri 

• Antalet publikationer från SA ökar och andelen kliniska publikationer minskar. 
• Institutionerna för Odontologi, Neurovetenskap och fysiologi, Medicin och 

Kliniska Vetenskaper ökar sin citeringsgrad under 2009-2001 jämfört med 2006-
2008. 
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BILAGA 1 
Förslag om hur lärarresurser kan frigöras till nya anställningar som är 
angelägna för Sahlgrenska Akademins framtida utveckling  
Den nuvarande fördelningen av det s.k. fakultetsanslaget mellan Sahlgrenska akademins sex 
institutionerna är till stor del baserad på historiska parametrar för forskning och 
undervisning (se bilaga 1), och den omfördelning som skett har baserats på någon typ av 
aktivitetsberäkning.  

Ett alternativ eller ett komplement till att optimera resurserna med hjälp av en 
aktivitetsparameter är att fakulteten beslutar att använda resurser som frigörs i samband 
med att lärare vid fakulteten pensioneras eller slutar sin anställning av andra skäl, för att 
inrätta nya tjänster. Detta ger fakulteten möjlighet att stödja och utveckla forsknings och 
undervisningskapacitet vid fakultetens institutioner för att möta utmaningar och optimera 
verksamheten. 

Om en mindre del av anställningskostanden för lärare som slutar sina anställningar vid 
Sahlgrenska Akademin1 återförs från institutionerna till fakulteten, kan dessa resurser 
användas för inrättande av nya anställningar som är angelägna för fakultetens framtida 
utveckling.  Samtidigt ger detta ekonomiskt utrymme för institutionerna att föryngras genom 
rekrytering av lärare på mer junior nivå. Detta skulle ge akademin möjlighet att på 
fakultetsnivå genomföra en långsiktig utvecklingsstrategi vad gäller behovet av nya lärare 
och särskilda forskningssatsningar.  Baserat på omvärldsanalys finns det då en förutsägbar 
basresurs att använda för att planera och initiera riktade rekryteringar. En sådan modell ger 
Sahlgrenska akademin möjlighet att möta framtida utmaningar inom utbildning och 
forskning.  

Årlig rekrytering vid Sahlgrenska Akademin: Under de närmsta 10 åren skulle det innebära 
en möjlighet att årligen utannonsera ett flertal läraranställningar och beroende på 
verksamhetsinnehåll förstärka och utveckla forskning och undervisning inom fakultetens 
ansvarsområde. 

Karriärplanering för lärare: Möjligheten för karriärplanering för den enskilde ökar med 
vetskap om att ett antal anställningar kommer att utannonseras varje år vid Sahlgrenska 
akademin. Detta ökar också möjligheterna att rekrytera nya forskare och lärare som kommer 
från andra lärosäten än vårt eget universitet.  

Utvecklingspotential för institutionerna: Enskilda institutioner har fortsatt möjlighet att 
rekrytera forskare/lärare på den resterande del av lönemedlen som frigörs i samband med 
                                                           
1 nedan har 10, 20 och 30 % av pensionerade professorers lönekostnader använts som 
exempel, men procentsatsen kan ändras och kategorin lärare utökas 
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att en lärare slutar sin anställning och ges dessutom möjlighet att föreslå ämnesinriktning för 
de av fakulteten nyinrättade tjänsterna.  Det bör ge institutionerna utrymme att såväl bevara 
forsknings och utbildningsstruktur inom sin verksamhet och att säkra en god återväxt inom 
verksamheten med samma ämnesinriktning.  

Transparens vid resursfördelning och öppen konkurrens om anställning: För att underhålla 
förtroende och uppehålla långsiktighet är det väsentligt att principer för rekrytering av lärare 
är stabila och sker med insyn. Ett verktyg för att utveckla organisationen med en 
inrättandenämnd som efter Akademistyrelsen riktlinjer utlyser läraranställningar i öppen 
konkurrens och tillser att bedömningen sker med oberoende peer review. 

 

Fakultetsstyrelsen för Sahlgrenska akademin föreslås  

• frigöra en del av lönemedel i samband med att läraranställningar avslutas. 

• att använda dessa frigjorda medel för att årligen fördela en del av de tillgängliga  
fakultetsmedlen till institutionerna genom utannonsering av läraranställningar i 
öppen konkurrens för att möta verksamhetsbehov och/eller genomföra strategiska 
investeringar inom fakultetens utbildningar och inom nya eller existerande 
forskningsområden, allt i syfte att öka  fakultetens möjligheter att förbättra 
kvaliteten i utbildning och forskning. 

• Att undantag från denna regel skall kunna göras om särskilda skäl talar för att ett 
återbesättande av tjänsten i fråga är motiverat. 
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UNDERBILAGA 1 

Resurs och rekryteringsutrymme som resultat av pensionsavgångar 
Vi vet att under de närmsta tio åren kommer minst 123 professor att avsluta sin anställning 
då de uppnår pensionsålder vid 67 år (tabell 1). De lämnar undervisnings- och 
forskningsuppdrag att fylla samtidigt som resurser för deras anställningar frigörs. Utöver 
detta kommer ett antal lektorer och andra med personer med läraranställning att 
pensioneras eller avsluta sin anställning vid Sahlgrenska akademin av annan anledning. 

 

 Pension 2013 + antal år till pensionering av 
professorer 

Institution 2013 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 Summa 
Odontologi 1 2    2  1 3 1  10 
Vårdvet & Hälsa 1 1   1  2  1 1  7 
Biomedicin 1 3 1 2 3 6 1 4 2 3 2 28 
Neurovet & Fysiologi 4 1   4 2 3  3 4 3 24 
Medicin  1 3 4 3 2 2 1 6  4 26 
Klin Vet 2 4 2 1 2 4 2 7  2 2 28 
Totalsumma 9 12 6 7 13 16 10 13 15 11 11 123 
Table 1 Beräknat antal professorer (helårsekvivalenter) som går i pension vid 67 år under respektive år efter 2013 . Källa 
fakultetskansliet 

Fakultetsanslagets fördelning 
Den nuvarande fördelningen av universitetsresurser mellan Sahlgrenska akademins 
institutioner är till stor del baserad på historiska parametrar.  

Principerna för hur fakultetsanslaget fördelas har utsatt för kritik. En del av denna kritik har 
varit att det är stora skillnader mellan olika institutioner och att en post hoc fördelning är 
konserverande. De årliga förändringarna som förevarit genom att en del av anslaget varit 
aktivitetsbaserat har gett institutionerna små möjligheter och incitament att förändra 
forskning och undervisning. Fakultetledningens möjlighet till budgetstyrning har ofta blivit 
ad hoc och enskilda åtgärder eller strategiska insatser har varit upp till årlig omprövning och 
till sin natur varit kortvarig (bilaga 2). 
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Fördelningsinstrument 
Fakultetsanslagets fördelning baseras på post hoc faktorer och speglar i stor utsträckning de 
olika institutionernas historia. Undervisningsanslagets fördelning baseras på beslut på olika 
nivåer om tilldelning respektive genomförande av undervisningsuppdrag 

Omfördelningen mellan olika institutioner har sedan tillkomsten av storinstitutionerna varit 
liten och så var det också åren innan dessa bildades och efter det att fakulteten övergett en 
strikt aktivitetsrelaterad budgetmodell som användes under 1990-talet. 

Fördelningen har i princip byggt på föregående års fördelningen vilket inneburit att 
fakulteten har avstått från att använda en generell resursfördelningsmodell för att anpassa 
uthålliga investeringar till fakultetens gemensamma och långsiktiga verksamhetsmål. 

  

Fakultetsanslag 
Fakultetsmedlen har under perioden 2006 till 
2013 ökat från 269 till 371 miljoner. Den andel 
av Sahlgrenska Akademins fakultetsmedel som 
fördelas direkt till institutionerna har under 
samma period ökat från knappt 40% till drygt 
50%. Resterande del går till olika gemensamma 
avsättningar. Den största av dess är resurser till 
s.k. ”core facilities” och är knappt 20%. 
Forskarutbildning har ökat från 28 till 53 
miljoner kronor och har förslagits öka 
ytterligare.  Omfattningarna av de strategiska 
satsningarna har varierat (mellan 1 och 5%) år 
från år.  

Alla institutioner har i absoluta tal fått ökade 
fakultetsanslag, men den procentuella 
fördelningen av anslaget förändrats över tid så 
att institutionerna för Medicin och 
Neurovetenskap och fysiologi ökat sin andel 
fram till 2013 medan institutionerna för 
Biomedicin och Odontologi har fått se sin andel 
av fakultetsanslaget att minska (Figur 1). I 
förslaget för 2014 ökar andelen till 
institutionerna för Odontologi och 
Neurovetenskap och fysiologi samtidigt som 
andelen till institutionen för Medicin minskar. 
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Figure 1 Fördelning av fakultetslaget  till instutionerna 
2005-2014. Fakultetsanslaget har ökat med c.a 60% 
från 114 till 181 miljoner kronor. *excl GPCC, **inkl 
Wallenbergslab. 2014 avser Akademistyrelsen 
budgetförslag. Källa: fakultetskansliet 
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En del av fakultetsanslaget har gått till institutionerna med en fördelningsnyckel baserad på 
post hoc parametrar såsom förändring av externa anslagens storlek och antalet 
vetenskapliga publikationer.  

Undervisningsanslag 
Det totala undervisningsanslagets storlek har varit baserat på HRT via universitetsanslag från 
utbildningsdepartementet. Undervisningsanslaget är också beroende av de olika 
utbildningarnas ersättningsnivåer men även olika policy från studierektorer att fördela 
medel mellan olika undervisningsinsatser vilket har skilt sig mellan utbildningar och 
institutioner. (Tabell 2). Utöver detta fördelas mellan institutionerna resurser till 
undervisning från de ALF2 och TUA-medel som är öronmärkta för grundutbildning. 

 

Undervisiningsanslag , exkl medel for lokaler 

 2013 Andel % 

Odontologi 40 591 12,1 

Vårdvetenskap och hälsa 70 541 21,1 

Biomedicin 51 360 15,4 

Neurovetenskap och fysiologi 83 841 25,1 

Medicin 61 580 18,4 

Kliniska vetenskaper 26 363 7,9 

Totalt 334 275 
milj kronor  

 

Table 2 Undervisningsmedel (milj kronor) från universitetsmedel. Källa: fakultetskansliet 

Anställningar som lärare/forskare 
Varje ny anställning som lärare/forskare är en långsiktig satsning som påverkar forskning och 
undervisning både i omfattning, innehåll och inriktning. Erfarenheter från 
forskningsfinansiärer som exv. VR och Hjärtlungfonden är att finansiering av nya 
anställningar även attraherar och generar andra externa resurser, initierar samarbeten och 
påverkar resurstilldelning och verksamhetsinriktning långsiktigt. 

Forskar/läraranställningar vid Sahlgrenska Akademin är i huvudsak finansierade av fakultets- 
och undervisningsmedel3. Den tid som en person är anställd som forskare/lärare är avsevärt 
längre än övriga så kallade strategiska satsningar som universitetet och fakulteten vanligen 
gör. Anställningstiden kan oftast räknas i decennier och i stort alla har under sin tid blivit 
eller ansökt om befordran i nuvarande karriärsystem och avslutar sin anställning som lektor 
eller professor.  
                                                           
2 Fördelning (miljoner kronor) av undervisnings-ALF 2013: Biomedicin 8,6; Neurovetenskap och fysiologi 10.8; 
Medicin 30,2; Kliniska vetenskaper 28,0. Källa: fakultetskansliet 
3 Statsanslag till fakulteten finansierar 71% av kostnaden för lärare (Grundutbildningsanslaget 32%, forskning 
och forskarutbildningsanslaget 39%). Externa anslag för forskning inkl SU-medel och uppdrag finansierar 21% 
och annan stödverksamhet 7%.  

Källa: SA fakultetskansli 
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Omsättning av resurser för anställning 
Lönekostnaden när en anställning avslutas är nästan undantagslöst högre än när 
anställningen gjordes. Medellönekostnaden4 för en post doc, forskare, forskarassistent och 
universitetslektor är 52%, 61%, 66% respektive 71% av medellönekostanden för en professor 
(ej kombinationstjänst) vid Sahlgrenska5. 

Om 10, 20 respektive 30% av frigjorda resurser användes till att rekrytera juniora lärare (motsv 
foass/bitr lektor) i samband med professorers pension under de närmsta 10 åren skulle de ge 
möjlighet att rekrytera mellan 2 till 8 nya lärare från den egna fakulteten eller andra universitet 
Tabell 3). 

 

             
Pension 2013 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 Totalsumma 
Rekryteringsutrymme 
vid (kkr) 

                        

10% 110 146 73 85 159 195 122 159 183 134 134 1501 
20% 220 293 146 171 317 390 244 317 366 268 268 3001 
30% 329 439 220 256 476 586 366 476 549 403 403 4502 
                          
Motsvarande antal 
rekryteringsutrymmen 
för exv foass/bitr 
lektor 

                        

10% 1,5 2,0 1,0 1,1 2,1 2,6 1,6 2,1 2,4 1,8 1,8 20,0 
20% 2,9 3,9 2,0 2,3 4,2 5,2 3,3 4,2 4,9 3,6 3,6 40,0 
30% 4,4 5,9 2,9 3,4 6,3 7,8 4,9 6,3 7,3 5,4 5,4 60,0 
             
Table 3  Räkneexempel om 10.20 respektive 30% av frigjorda resurser användes till att rekrytera juniora lärare 
(motsv foass/bitr lektor) i samband med att professorers pension de närmsta 10 åren  

Inrättande och anställning i öppen konkurrens 
Det har visat sig vara en allmänt spridd uppfattning som också framförts av en av 
Reformklubbens arbetsgrupper, att alla lärartjänster ska vara öppet utlysta och tillsatta i 
konkurrens. Befordran till nästa nivå i karriärstegen bör inte förekomma. Målsättningen med 
rekrytering skall vara att hitta den bästa kandidaten till en given position. Utlysningar av 
lärartjänster föreslås vara knutna till ett ämne men vara tillräckligt breda för att attrahera 
både interna och externa sökanden. Arbetsuppgifterna för anställningar skall innehålla både 
undervisning och forskning. Det är dock viktigt att den nuvarande organisationen för 

                                                           
4 Total lönekostnad= Månadslön* (sociala avgifter)*(IT-avgifter)*(genomsnittligt OH pålägg) 
  Total lönekostnad= Månadslön*(1,52)*(1,04)*(1,27)=2.01   Källa: SA kansli 

 
5 Medellönekonstanden (ej kombinationstjänster): Professor 122 kkr/mån; universitetslektor 87 kkr/mån; 
forskarassistent (bitr lektor) 81 kkr/mån; forskare 75 kkr/mån; postdoktor 64 kkr/mån.  Källa SA 
lönestatistik 
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inrättande av nya tjänster ändras och att den nya inrättandenämnden är fristående från 
institutionernas administrativa chefer.  

 

Uthållig utveckling av forsknings och undervisningsverksamhet anpassad till 
fakultetens och institutionernas långsiktiga planering och den enskildes 
karriärplanering.  
Beslut om att inrätta/återbesätta lärare/forskaranställning på nivåerna under professurer 
vilar idag på institutionerna och någon omprövning görs inte på fakultetsnivå. Fakultetens 
möjlighet att ta initiativ till att skapa anställningar inom nya forskningsområden, förstärka 
andra eller ompröva tjänster där undervisningsbehovet förändrats är begränsat trots att 
fakulteten har ansvar för utbildningens och forskningens genomförande och dess kvalitet.  

Institutionernas möjligheter är också begränsade när det gäller utrymmet för rekrytering 
eftersom medel inte alltid frigörs i den omfattning och vid de tillfällen då en rekrytering är 
lämplig. Ofta krävs fakultetsstöd då frigjorda lönemedel efter att lärare lämnar en anställning 
kommer sporadiskt och ojämnt över tid som inte nödvändigtvis sammanfaller med 
förändringar inom utbildningsuppdraget eller forskningen. Om en del av resurserna som 
frigörs i samband att en anställning upphör, återgår till fakulteten ges en möjlighet att 
långsiktigt rekrytera nya lärare/forskare.
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UNDERBILAGA 2 

Årligt beslutade former av fördelning av fakultetsanslaget: 
 
2007 
Anslaget för varje institution räknas upp med 8,81 % eftersom universitetet la om sina 
fördelningsmodeller så att mer anslag delas ut men samtidigt ökar den gemensamma fakturan. 

 2008 
Generell uppräkning av institutionernas anslag med 6,8% 

 2009 
Gjordes vissa omdisponeringar mellan institutionerna enligt sammanställningen per instititution. 
Universitetet erhöll då extra medel genom forskningsproppen och för första gången fördelades dessa 
efter aktivitet. 
SA använde samma fördelningsgrund och 13,5 mnkr fördelades utifrån externa medel och 
"publikationsviktat, fraktionerat antal 
referentgranskade publikationer" och man använde ett genomsnitt över åren 2004-2007. 

 2010 
SA valde att som rörlig del beräkna 10% av institutionernas disponibla anslag efter avdrag för lokalmedel 
och övriga öronmärkta anslag (CMR,MIVAC etc) 
Den rörliga delen uppgick därmed till 18,5 mnkr som fördelades efter externa medel (2005-2008) och 
antal viktade publikationer i GU (2005-2008).  

 2011 
 Den rörliga delen ökar till 28,6 mnkr vilket motsvarar 10% av fakultetsanslaget efter avdrag för CF och 
lokaler. Fördelningen görs med 50% efter externa medel 2006-2009 och publikationer i GUP 2006-2009 
 

. 

2012 
 
Den rörliga delen ökar till 40,2 mnkr och motsvarar 15% av fakultetsanslaget efter avdrag för CF och 
lokaler. Höjningen gjordes för att vara analog med universitetsstyrelsen som fördelar en större del av 
anslaget efter aktivitet. 

 Av den rörliga delen fördelas 75% efter externa medel 2008-2010 och 25% efter bibliometripoäng enl 
Brute Force-modell. 
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Biomedicin erhöll 2 mnkr som kompensation ur strategiska satsningar. 

 2013 
Medel avsätts ur anslaget för att fördelas efter aktivitet men potten fördelas istället efter de 
medicinska institutionernas inbördes andel av fakultetsanslaget. 

 Odontologi och vårdvetenskap erhåller samma belopp som året innan med uppräkning för pris-och 
lön (0,5%). 
Biomedicins anslag reduceras med 1 mnkr och medicin erhåller 3 mnkr i kompensation. 
 
2014 (förslag) 

Odontologi och vårdvetenskap ligger utanför och erhåller samma tilldelning som året innan med 
uppräkning för pris- och lön (0,9%) 

 

 
 Medel tillskjuts till biomedicin för BMA-programmet och till neurovetenskap och fysiologi för 
logopedprogrammet. Neurovetenskap och fysiologi 
får även medel för tjänster som inrättats med akademigemensam finansiering; professur i bildbehandling 
(70%) fakultetsanslag samt excellenssatsning (100%) 
fakultetsanslag. Kliniska vetenskaper får medel för tjänst inom excellenssatsning (100%) fakultetsanslag. 
Ökad avsättning för strategiska satsningar och för forskarutbildning. 
De medel som går direkt till institution fördelas i relation till basanslag. 
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BILAGA 2 
Universitetsgemensamma strategiska satsningar 

Medfinansiering av större forskningsprojekt. Här kommer medel för KAW anslag fr o m 2013. Ett på 
medicin (Bäckhed) är aktuellt.  Wallenberg scholar medfinansieras med 25% from  2013. 
Neurovetenskap och fysiologi har en (Rorsman). EU-projekt har delad medfinansiering av rektor och 
fakultet. 

Medel för RED10 – styrelsen avsatte 50 mnkr för 2012 för åtgärder efter RED10. Dessa medel 
fördelades till fakulteterna i dels en fast summa per fakultet, samt en del i relation till hur mycket 
fakultetsanslag vi har. För SA innebar det 12,2 mnkr där 8 mnkr används som startbidrag till 
excellenta forskare och 1,4 delas mellan odontolgi och vårdvetenskap och hälsa för rekr av 
gästprofessor. Resterande 4 mnkr är för närvarande inte destinerade. 

Internationellt gästforskarprogram; i spåren av RED10 gjordes 2010 en avsättning på 30 mnkr för 
vissa engångsavsättningar. En var gästforskarprogram där SA fick 7 mnkr. Dessa fördelades till 
institutionerna efter förslag från FOR, där institutionerna hade fått komma med förslag på 
gästforskare. Fördelningen; odontologi 664 tkr, biomedicin 485 tkr, neurovetenskap och fysiologi 
1883 tkr, medicin 2019 tkr och kliniska vetenskaper 2019 tkr. 

Infrastruktursatsning 2009-2010; rektor utlyste medel för att stärka infrastrukturen. SA erhöll i 
omgång 1 5,8 mnkr i avskrivningsstöd till CF, 0,2 mnkr till akademin gemensamt. I omgång 2 erhöll 
inst för neurovetenskap och fysiologi samt kliniska vetenskaper 3 mnkr sammanlagt i 
avskrivningsstöd. 

Satsning på styrkeområden 2009; SA tilldelas ett styrkeområde Patientnära forskning. Erhöll först 
planeringsbidrag 2009 och därefter 10,5 mnkr 2010. Dock lyckades SA inte prestera någon plan för 
hur styrkeområdet skulle utvecklas och vi fick inte för ytterligare 2 år. Det första årets tilldelning 
används för att finansiera en forskartjänst inom inst för medicin som utlystes inom denna satsning. 

Fick även delat ansvar för området Kultur och hälsa men detta utvecklades inte till ett styrkeområde 
utan blev en centrumbildning som erhåller viss finansiering av rektor. Förståndaren kommer från 
humaniora men centrumbildningen administreras inom Vårdvetenskap och hälsa. 

Medfinansiering av strategiska forskningsområden – rektor medfinansierar statens anslag med 50%. 
För SA innebär det 10 mnkr till området vård (GPCC) och1,4 mnkr till kliniska vetenskaper för 
biomaterial och 2,5 mnkr till biomedicin för cancer. Satsningen är garanterad tom 2014. Övriga 
delade strategiska forskningsområden som erhåller medfinansiering finns inom naturvetenskapliga 
fakulteten och Handelshögskolan. 

Omställningsmedel 2008; rektor använde medel från balanserat kapital att utlysa möjligheter att 
söka omställningsmedel. Vårdvetenskap fick 8 mnkr för omstrukturering och kompetensväxling, SA 
gemensamt 2 mnkr och audiologi 0,5 mnkr för kompetensväxling. 
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Forskarskola i miljövetenskap och hälsa 2008-2011; GMV (miljövet centrum) har administrerat en 
universitetsgemensam forskarskola med tema miljövetenskap och hälsa. SA har haft någon/några 
doktorander med. 

Tvärande forskningsprojekt 2007; rektor utlyste bidrag för tvärande forskningsprojekt och ca hundra 
förslag kom in. Man lät fakulteterna prioritera och dessutom la rektor till ett par projekt. SA fick 2,5 
mnkr för Klinisk forskningssatsning (ihop med HFN, IT, Handels) samt 500 tkr för Kultur och hälsa 
ihop med KFN vilket var rektors val. 

Post-doc 2007-2009; rektor fördelade 40 post-doc bidrag 1 mnkr per plats (250-500-250). SA fick 13 
av dessa. 

Central medfinansiering av CMR och Mivac (SSF) med 4 mnkr årligen i 5 år (2006-2010). 

Medfinansiering av Vårdalinstitutet – dåvarande preses slöt avtal med Lunds universitet och 
Vårdalsstiftelsen om att inrätta ett institut. Rektor har medfinansierat detta sedan 2001/02. 
Innevarande år är medfinansiering 2,2 mnkr. Medlen har använts till projektmedel, forskarmånader 
och doktorandanställningar inom SU samt i alla fall tre institutioner; vård, neurovetenskap och 
fysiologi samt odontologi. 
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Bilaga 3:  SA budgetavsättningar 2003-2013 (strategiska satsningar)
(Risk för fel ju längre bakåt i tiden. Materialet var uppdelat på de ingående fakultetsnämnderna och lättast att tolka var medfak).

Kärnverksamheter 2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avsättning entrprenörskap** 2000 2000 2000 2000 2000
Amanuensprogram flera 139 33 500 904 1 383 1 171 1 197
Medlemsavg samverkan 214 393 601 490 329 320 194
Gemensamma anst 574 2 216 3 041 7 568 6 300 7 674
Vårdal 1600 3600 1546 3803 3791 3 761 3 712 3 708 3 200 3 200
Forskaranställningar strat 17 60 3000 5 753 6 758 7 145 10 773 6 256
Forskaranst jämställd.syfte 45
Nordisk professur 437 150
Webbprojekt (VR) 250 250 250
Forskarskola biovetenskap 750 750 750
Swegene-projektet 1000 1070 1000
Post-doc program/yngre forskare 2080 6000 5115 5454 5872 4 402 433 0 0 0
Delfinansiering NMR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1 500 1 500
Genetisk centrum 200 150 135
Medfin. SSFprojekt 4200 4 200 4 200 3 371 2 735 0
Medfin. Krefting 500 500 0 500 500
Med Tech West 700 900 900 900 1 000
Stimulansbidrag VR 3 000 3 000 4 000 0 0
Kapitalkostnader 4 561 3 951 3 502 2 976
Århussamarbete 500 500 500 500
Medfinansiering EU-projekt 1 100 1 100 1 500
Satsning forskarassistenter 3 754 2 739
Medfin. Biomatcell 2 100 2 100
Bild- och interventionscentrum 520 500
Stöd i Arvid Carlssons anda 1 500 0
Utökat samarbete folktandvård 1 750 1 750
Styrkeområdet Patientnära forskn 2 012 1 626
Medfin. SCAPIS 450
Medfin. Epi-Life 360
Akademins strategiska satsn*** 3301 3301 3301 10000 9 000 9 000 13 000 6 000 20 000
Kostnadsreducering -500 -5 000 -3 486 -3 000
Finans. av balanserat kapital -14 000 -11 312 -6 230

4676 4833 15401 10679 13027 28465 35 133 38 499 28 455 35 339 46 792
förslag

Utbildning på forskarnivå 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Studiefinansiering 27637 27707 17607 25000 25375 27044 34 525 28 568 33 922 39 390 38 112 39000 42000 50000
Nationell forskarskola odont 1 629 1 233 1 202 1 215 1100 600 300
Kurser på utb på forskarnivå 3287 2631 2711 2771 2966 2797 3 294 5 445 4 900 4 595 5 170 5170 5170 5170
Medicinsk basvetenskap 5 207 5 383 7 225 8 700 10700 13000 15000

30924 30338 20318 27771 28341 29841 37 819 40 849 45 438 52 412 53 197 55 970 60 770 70 470

* För vissa poster har fondmedel (Barbro Hansson mfl) använts.
** Tillkom som avsättning när extra fakultetsanslag tilldelades 2009.
*** Med strategiska satsningar avser tom 2012 medel som står till dekanus förfogande för att lösa akuta situationer under året. Ex.vis mefinansiering Louis-Jeantet pris,
startbidrag (om ej don.medel finns), omställningskostnader MIVAC etc. Övriga poster som är listade ovan avsättningar listade i olika budgetbeslut.
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BILAGA 4 
Lokalhyror och dess finansiering 

Bilaga 1. 

 
 
Institution (motsv.) 

Total lokalhyra, budgetåret 2013  Jämf örelse, lokalhyra, år 2012 
Lokalhyror  
inkl lokal- 
vård 

Del i under- 
visnings- 
lokaler 

Del i 
strategiska 
satsning 

Summa  Lokalhyror 

inkl 

städ, säk, sop 

Hyror f ör 

und lokaler, 

mm, utbild 

Hyror, g emens 

strateg sats 

f orsk/f o utb 

Summa 
 
 

          
Odontologi -5 260 -3 966 -221 -9 447  -4 909 -4 962 -299 -10 170 
Vårdvetenskap och hälsa -3 677 -3 319 -185 -7 181  -5 384 -12 333 -132 -17 849 
Biomedicin -12 095 -6 250 -348 -18 693  -10 183 -4 881 -496 -15 560 
Neurovetenskap och fys. -18 349 -10 401 -578 -29 328  -15 044 -11 922 -1 094 -28 060 
Medicin -4 054 -2 931 -163 -7 148  -3 751 -1 893 -98 -5 742 
Kliniska vetenskaper -2 719 0 -90 -2 809  -2 160 0 -143 -2 303 
Core Facilities -36 134 0 0 -36 134  -36 814 0 0 -36 814 
Akademin gemensamt -16 068 0 0 -16 068  -21 559 0 0 -21 559 
    0      
 
Summa 

 
-98 356 

 
-26 867 

 
-1 585 

 
-126 808  

 
-99 804 

 
-35 991 

 
-2 262 

 
-138 057 

 
Sahlgrenska akademins lokalhyror, budgetåret 2013. Belopp i tkr. 
 

Bilaga 2. 

 
 

 
Institution (motsv.) Lokalmedel, grundutbildningsanslaget, år 2013 

Kompensation 
för hyror 

Utjämnings- 
medel 

Kompensation 
för lokalvård 

(70 %) 

Kompensation 
und lokaler 

(100 %) 

Summa 
lokalmedel 

      
Odontologi 1 774 749 0 3 966 6 489 
Vårdvetenskap och hälsa 2 574 0 426 3 319 6 319 
Biomedicin 3 458 1 461 347 6 250 11 516 
Neurovetenskap o fys. 4 289 1 812 584 10 401 17 086 
Medicin 1 852 782 328 2 931 5 893 
Kliniska vetenskaper 0 0 0 0 0 
Core Facilities 0 0 0 0 0 
Akademin gemensamt 2 200 929 0  3 129 
      
 

Summa 
 

16 147 
 

5 734 
 

1 685 
 

26 867 
 

50 433 
 
Fördelning av lokalmedel från anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, budgetåret 2013. Belopp i tkr. 
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Institution (motsv.) Lokalmedel  från anslaget till forskning/utbildning på forskarnivå,  år 2013 

Kompensation för 
lokalhyra 

Kompensation för 
lokalvård 
(70 %) 

Kompensation för 
del i strate- 
gisk satsning 

Justering 
Core Facilities 

(lägre hyra) 

Summa 
lokalmedel 

      
Odontologi 1 753   0 221  1 974 
Vårdvetenskap och hälsa 162 34 185  381 
Biomedicin 3 268 518 348  4 134 
Neurovetenskap o fys 3 987 855 578  5 420 
Medicin 336 77 163  576 
Kliniska vetenskaper 688 223 90  1 001 
Core Facilities 34 149 1 969 0 -2 062 34 056 
Akademin gemensamt 0    0 
      
 
Summa 

 
44 343 

 
3 676 

 
1 585 

 
-2 062 

 
47 542 

 
Fördelning av lokalmedel från anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2013. Belopp i tkr. 

 

 



Bilaga 5 
Ekonomisk statistik Sambio och EBM 

Sambio CF per enhet 2007-2013 

 

 

Enhet Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

CPI 570 464 1343 944 1274 1264
CCI 202 583 658 654 553 686
Genomics 1153 3498 2598 2001 3656 4720
Proteomics 889 1447 1649 2073 2190 2467
Sambio gemensamt 1100 179 227 143 828 261
MPE 303 456 531 546 733 711
Bioinformatics
Summa 4217 6627 7006 6361 9234 10109

Enhet Löner Löner Löner Löner Löner Löner
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

CPI 1627 2288 2246 1334 1571 2187
CCI 724 1078 1037 1373 1359 1127
Genomics 1683 2283 2299 3775 4267 4732
Proteomics 1202 1947 2229 2693 3433 3267
Sambio gemensamt 1876 1060 1063 3708 1605 2226
MPE 667 857 917 913 905 1175
Bioinformatics 49
Summa 7828 9513 9791 13796 13140 14714

Enhet Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

CPI 588 991 557 248 390 561
CCI 235 903 119 132 130 249
Genomics 1977 2661 1296 691 2476 2051
Proteomics 223 231 461 699 862 824
Sambio gemensamt 235 2545 2460 1656 1601
MPE 164 214 169 260 707 387
Bioinformatics
Summa 3187 5235 5147 4490 6221 5673

Enhet Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

CPI 1794 1708 1357 826 1922 1375
CCI 959 788 627 855 1340 1040
Genomics 456 1749 1379 2350 3814 3182
Proteomics 710 1451 1347 1692 2130 2213
Sambio gemensamt 1369 2621 0
MPE 661 632 553 558 851 922
Bioinformatics
Summa 5949 8949 5263 6281 10057 8732

Enhet
              

försörjning %       
              

försörjning %       
              

försörjning %       
              

försörjning %       
              

försörjning %       
              

försörjning %       
2007 2008 2009 2010 2011 2012

CPI 26 14 48 60 65 46
CCI 21 29 57 43 37 50
Genomics 32 71 72 45 54 70
Proteomics 62 66 61 61 51 60
MPE 36 43 49 47 45 46
Sambio 38 45 47 35 48 50

Enhet Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

CPI 4 4 4 3 4 5
CCI 1,5 1,5 2 3 2,35 2,35
Genomics 6 6 8 7 7,7 7,7
Proteomics 4 5 5 5,5 5,8 5,8
CF gemensamt 3,4 1,4 1 2,1 2,2 4,35
MPE 2 2 2 2,4 2,4 2,4
Bioinformatics
Summa 20,9 19,9 22 23 24,45 27,6
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EBM 

 

 

 

 

Enhet Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

EBM 20 673 22 545 23 103 25 139 25 691 28 151

Summa 20 673 22 545 23 103 25 139 25 691 28 151

Enhet Löner Löner Löner Löner Löner Löner
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

EBM 16 357 17 830 17 914 19 748 22 486 24 084

Summa 16 357 17 830 17 914 19 748 22 486 24 084

Enhet Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

EBM 7 630 8 136 10 237 9 865 10 051 9 735

Summa 7 630 8 136 10 237 9 865 10 051 9 735

Enhet Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

EBM 2 000 3 000 4 000 4 000 1 228 2 916

Summa 2 000 3 000 4 000 4 000 1 228 2 916

Enhet
Själv-                          

försörjning (%)
Själv-                          

försörjning (%)
Själv-                          

försörjning (%)
Själv-                          

försörjning (%)
Själv-                          

försörjning (%)
Själv-                          

försörjning (%)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

EBM 86 87 82 85 79 83

Enhet Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster Antal tjänster
Bå 2007 Bå 2008 Bå 2009 Bå 2010 Bå 2011 Bå 2012

EBM        Uppgift kan ej nås för ti l lfället 48,58 46,75 47,50

Summa 0 0 0 48,58 46,75 47,50
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