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Synpunkter från SACO-S vid Linköpings universitet på rapporten ”Redovisning av uppdrag
om fortsatt översyn av organisationen inom den Medicinska fakulteten” 2018-10-05,
dnr LiU-2018-01086
SACO-S vid Linköpings universitet ser ett angeläget behov att även förutsättningarna för
bildandet av en enda storinstitution vid Medicinsk fakultet utreds innan beslut fattas.
Förslaget är grundat på synpunkter som framkommit i dialog med våra medlemmar
avseende den aktuella översynen av organisationen och det föreliggande förslaget till
omorganisation.
Vi har fått gensvar på förfrågan till medlemmarna om synpunkter på förslaget till ny
organisation och kan konstatera att det finns oro för förändringar. De tre utredningar som
pågår parallellt, Medicinska fakultetens utredning, Humaniorautredningen och
Effektiviseringsutredningen, tangerar varandra och skapar oklarheter och oro hos våra
medlemmar. Utredningarna bör samordnas för att ge en tydlig bild av hur en ny organisation
kommer att se ut innan beslut.
Vi vill även understryka vikten av att en konsekvensbedömning med riskanalys med
avseende på arbetsmiljö genomförs innan beslut fattas.
Utredarnas rapport och presentation genomsyras av det goda syftet att skapa lika
förutsättningar för lärare, likartade administrativa rutiner och processer, likartade kulturer
samt likartad fördelning av forskningsmedel och läkarprogrammets medel vid de båda
institutioner som föreslås bildas. Eftersom dessa frågor enligt gällande ordning ägs av
institutionsstyrelser och prefekter är bildandet av en enda storinstitution den enda
organisationsform som långsiktigt kan säkra detta. Därutöver skulle bildandet av en
institution innebära en effektivisering på administrativ nivå, t ex kan två institutionsledningar
och två institutionsstyrelser ersättas med en.
Bildandet av en storinstitution skulle ur ett arbetsmiljöperspektiv skapa bättre
förutsättningar för medarbetarna i ett flertal avseenden:
• Konkurrenssituationen om framförallt anslagsmedel mellan nuvarande institutioner,
som förutom att generera kontraproduktiva diskussioner givit tydliga negativa
effekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, skulle elimineras
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•
•

Att samla all grundutbildning inom en institution skulle ge bättre möjlighet att
budgetera, följa upp och fördela grundutbildningsmedel samt planera och organisera
utbildningen i rådande svåra ekonomiska situation
Lika förutsättningar skulle skapas för såväl lärare som övriga medarbetare

Utredningen visar god ansats att föra samman de olika produktionsenheterna (PE) inom RÖ
till samma institution. Det blir ändå så att olika delar av samma PE hamnar på olika
institutioner. En stark koppling mellan RÖ:s verksamheter och akademin är en förutsättning
för att RÖ ska kunna bibehålla möjligheten att vara attraktiv i nivåstruktureringsarbetet som
pågår inom sjukvården och för att kunna vara en universitetsjukvårdsregion. Även utifrån
detta perspektiv är en institution att föredra. I klinikernas och produktionsenheternas arbete
med att fler medarbetare ska vara aktiva inom akademin, från flera professioner, blir en
uppdelning av de akademiska ämnena i olika institutioner problematisk, där t ex
specialistsjuksköterskeämnet finns på en institution och motsvarande ämne för läkarna på
en annan. En institution istället för två tar bort onödiga hinder för att få fler undervisande
och forskande medarbetare inom RÖ oavsett profession.
SACO-S önskar därför att även förutsättningarna för och konsekvenserna av omorganisation
av nuvarande tre institutioner vid Medicinska fakulteten till en storinstitution utreds.
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