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Uttalande angående 
instutionsutredningen på MedFak 
Här kommer Consensus inspel angående instutitionsutredningen på Medicinska Fakulteten. 

Vi ställer oss positiva till översynen av organisationen och övergripande vad som presenterats vid 
tidigare informationstillfällen. Att samordna omvårdnad i en organisation tillsammans med 
Arbetsterapi stället vi oss bakom och likaså en samordning av administration. Som representanter för 
studenterna vill vi dock komma med några kommentarer och inspel så att också studenternas röst 
blir hörd. Det kanske blir klarare under framtida dialoger och vi är öppna för förklaringar och 
förtydliganden ifall vi missat något. 

Till att börja med finns det några saker vi saknar i utredningen som gör att helhetsintrycket av 
utredningen blir att den är ofullständig.  

• Vi saknar ett bredare studentperspektiv från utredarnas sida. Tidigt under utredningens gång 
efterfrågades från Consensus håll insyn i arbetet men detta nekades vilket gjort att 
processen från studenthåll varit sluten. De två studentintervjuer som hölls gav inte nog med 
underlag till studenterna för att de skulle kunna analysera och ha en reell 
påverkansmöjlighet. Intervjuerna hölls också alldeles för sent för att utredarna skulle haft en 
reell möjlighet att ta hänsyn till de kommentarer som eventuellt hade lämnats.  

• Vi saknar en risk- och konsekvensanalys från utredarna. Att anta en stor omorganisation utan 
att analysera vill risker som finns. Särskilt som det endast lämnas fram ett huvudförslag.  

• Vi saknar en tydlig plan för genomförandet. För studenterna är det viktigt att inte för stor del 
av anställdas resurser läggs på omorganisering istället för uppdrag kopplade till utbildning 
och studentmöten varför vi önskar se en större tydlighet när det kommer till 
implementeringsstrukturen på MedFak. 

• Vi önskar se ett förslag till de ekonomiska förutsättningar instutionerna har/behöver för att 
på ett bra och hållbart sätt kunna omorganisera sig utan att tid tas från undervisning eller 
studentnära arbete.  

Vi har slutligen några kommentarer på de övriga förslag som lämnas i rapporten. Som vi tolkar det 
ingick de inte i uppdraget och fungerar mer som medskick än något som är förslaget för fortsatt 
arbete men vi känner ändå ett behov att uttrycka vår ståndpunkt i dessa frågor.  

• Vi ställer oss starkt emot en gemensam antagning till sjuksköterskeprogrammet. Att använda 
det som en metod att stärka marknadsföringen ser vi inte på något annat sätt än falsk 
marknadsföring. Att likställa det med läkarprogrammets antagning är heller inte något som 
kan göras då läkarprogrammet först decentraliseras efter fem terminer. 
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• Vi förstår tanken bakom ett förstärkt synliggörande på Vrinnevisjukhuset men vi måste starkt 

poängtera att en förstärkning av Vrinnevi risker leda till ytterligare urholkning av Campus 
Norrköping som attraktiv studieplats. Att möjlighet för egenträning och kompetensutveckling 
ska finnas i närhet till ordinarie studielokaler ser vi som avgörande för Norrköping som 
attraktiv studieort och för att studenterna vid LiU ska få så bra förutsättningar som möjligt. Vi 
ser redan nu att lokalerna på ViN-gården i anslutning till Clinicum Norrköping är väldigt 
begränsade vad gäller studieplatser och lunchmöjligheter. 

Sammanfattningsvis ställer vi oss positiva till en omorganisation inom den medicinska fakulteten om 
det inte påverkar studenternas utbildning och/eller arbetsmiljö till det sämre. Vi ser dock att det är 
flera områden där information och konsekvensunderlag delvis eller helt saknas för att utredningen 
på ett tillfredsställande sätt ska kunna antas och implementeras.  
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