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Förord.

Föreliggande Tjänstestrategi vid Medicinska fakulteten har sin 
utgångspunkt i fakultetens strategiska plan 2012-2017 och bidrar 
till att förverkliga de mål som finns angivna i den strategiska planen 
under visionen - en medicinsk fakultet som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors hälsa.

Strategin utgör en viktig grund för fakultetens strategiska arbete 
med att öka sin nationella och internationella konkurrenskraft. 
Samtidigt ger den möjligheter att utveckla verksamheten med 
god framförhållning och god ekonomisk planering.  Detta är extra 
viktigt när den demografiska obalansen vid fakulteten blivit allt 
mer märkbar i och med pågående pensionsavgångar. Ytterligare ett 
syfte är att i ett och samma dokument tydliggöra på vilka grunder 
fakulteten bedömer, inrättar och finansierar läraranställningar. 

I en bilaga till tjänstestrategin presenteras karriärvägar inom 
fakulteten schematiskt. Där framgår att karriärstrukturen är komplex 
och därför är en övergripande strategisk styrning är nödvändig i alla 
led. Tjänstestrategin syftar därför också till att på ett transparent 
och förutsägbart sätt utgöra ett instrument för denna styrning. 

Tjänstestrategin har MBL-förhandlats den 9 september 2014 och 
antagits av Medicinska fakultetsstyrelsen den 17 september 2014.



1.  Inledning och bakgrund

1.1 LÄRARE OCH FORSKARE VID FAKULTETEN

Vid Medicinska fakulteten finns cirka 1800 anställda. En 

förutsättning för att kunna bedriva utbildning och forskning 

av högsta kvalitet är tillgång till kvalificerade lärare och forskare.

1.1.1 Lärare 
Idag består Medicinska fakultetens tillsvidareanställda lärarkår 

av cirka 180 professorer, cirka 100 universitetslektorer och 

cirka 60 universitetsadjunkter (juni 2014). Åldersfördelning 

bland dessa är ojämn eftersom ett stort antal passerat 

60 år. Detta innebär att cirka en tredjedel av lärarna vid 

fakulteten kommer att pensioneras under den kommande 

femårsperioden. Därutöver finns många lärare verksamma 

vid fakulteten på tidsbegränsade anställningar i form av 

adjungerade professorer, adjungerade universitetslektorer 

och adjungerade universitetsadjunkter samt postdoktorer, 

biträdande universitetslektorer, gästprofessorer och senior-

professorer.

 

1.1.2 Forskare 
Vid Medicinska fakulteten finns också cirka 300 personer 

(juni 2014) med fast eller tidsbegränsad anställning som 

forskare, laboratorieforskare eller biträdande forskare. Dessa 

anställningar ingår formellt inte i kategorin lärare. Det finns 

också en stor grupp kliniska forskare, vilka är anställda 

inom Region Skåne; flera av dem har tagit del av den fram-

gångsrika satsningen ”yngre ALF” och har haft möjlighet 

att initiera sin forskningsverksamhet i kombination med en 

specialistläkarutbildning genom ett ST-ALF.

1.2 FAKULTETENS BEHOV AV UNDERVISANDE OCH 
FORSKANDE PERSONAL

1.2.1 Utbildning
Fakultetens utbildningsuppdrag omfattar ett stort antal 

utbildningsprogram. För 2014 är fakultetens takbelopp 

cirka 326 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 2 800 

helårsstudenter. Dessutom tillkommer ett anslag inom ALF-

systemet för grundutbildningens intrång i sjukvården om cirka 

95 mnkr, främst avsett för läkarutbildningen. 

All utbildning vid fakulteten ska vara forskningsanknuten 

och fakulteten vill ha en nära samverkan mellan olika 

utbildningsprogram och utbildningsorter. Detta får 

konsekvenser för fakultetens tjänstestrategi. Därför måste 

utbildningsbehovet inom olika områden regelbundet 

analyseras för att bemanningen ska kunna tillgodoses.

All högre utbildning kvalitetsgranskas av Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ). För varje examen som ges vid 

universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt 

gällande examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till 

examen har sett ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid 

vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås. Det är 

av största vikt att det finns en god tillgång till kvalificerade 

lärare med hög kompetens som kan engageras i fakultetens 

utbildningsprogram. Om kvaliteten i utbildningarna är 

bristande finns det risk för att examenstillståndet dras tillbaka 

av UKÄ.

Fakultetens utbildningsuppdrag omfattar en stor bredd 

inom det medicinska och hälsovetenskapliga området. 

Detta kräver en stor mängd lärarresurser. För att klara 

utbildningsuppdraget måste en läraranställning inom 

fakulteten alltid medföra ett utbildningsuppdrag inom 

relevanta utbildningsprogram och på de orter där dessa ges.
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1.2.2 Forskning
För att kunna attrahera forskningsanslag och stärka 

fakultetens nationella och internationella konkurrenskraft 

behövs en stark grundvetenskaplig forskningsverksamhet. 

En framgångsrik grundforskning behövs även för att 

utveckla den translationella och gränsöverskridande 

forskningen. Det bör också betonas att en bred bas med 

många forskningsområden är en viktig komponent för att 

kunna bedriva högkvalitativ utbildning samt att attrahera 

och stimulera unga personer till forskarutbildning och 

forskarkarriär. Starka forskningsområden växer i dynamiska 

miljöer med hög kvalitet, varför en av strategierna är att 

satsa på framgångrika forskare och resurser till forskarna i 

form av nätverksstimulerande medel eller samverkansstöd. En 

särskild satsning bör göras på yngre forskare för att möta det 

kommande generationsskiftet. Det behöver även finnas tydliga 

karriärvägar och ett utvecklat karriärvägledningssystem. 

Förutom en framgångsrik grundforskning behövs den 

kliniska forskningen, dels för att etablera och vidmakthålla 

en framgångsrik translationell forskning, dels därför att vi 

bedömer att god klinisk forskning under de kommande 

åren kommer att bli en allt tyngre faktor för tilldelning av 

forskningsanslag. Det är därför väsentligt att fakulteten 

inte bara stärker befintliga utan också etablerar nya 

konstellationer, inklusive infrastrukturer, för att stimulera den 

kliniska forskningen. Vidare behövs en stark klinisk forskning 

för att stimulera rekryteringen av kompetenta medarbetare 

inom sjukvården. Detta är viktigt ur såväl patientperspektiv 

som utbildningsperspektiv. De kliniska forskarna kan antingen 

vara anställda av fakulteten eller adjungerade till fakulteten, 

framförallt via sjukvården. 

I fakultetens strategiska plan för 2012-2017 framgår att 

fakulteten ska utmärkas av ett innovationstänkande som 

bidrar till bättre hälso- och sjukvård och etablering av nya 

medicinska företag, produkter och tjänster. För att nå detta 

mål krävs en utökad samverkan mellan grundforskning och 

traditionell klinisk forskning med möjlighet att samverka med 

industrin. Allt fler företag kommer framöver att arbeta med 

”virtuella centra” där det kommer finnas ett stort behov av 

lokal kompetent personal med adekvata och högkvalitativa 

infrastrukturresurser och därmed möjlighet för interaktion 

och samverkan. Fakulteten behöver experimentell kompetens 

som kan interagera translationellt och i förlängning mer med 

kliniker genom exempelvis kliniska prövningar. 

Det tredje forskningsområdet vid Medicinska 

fakulteten, den hälsovetenskapliga forskningen, befinner 

sig i en expansiv fas. Det är viktigt att fortsatt stödja och 

utveckla forskningen inom detta område, gärna med stark 

interaktion med grundvetenskaplig och klinisk forskning, 

så att konkurrenskraften och forskningsanknytningen inom 

hälsovetenskapliga utbildningar stärks. Strategin bör vara 

att successivt öka forskningsinnehållet i lärartjänsterna inom 

det hälsovetenskapliga området, vilket också på sikt innebär 

en ökad andel lektors- och professorsbefattningar. Tydliga 

karriärvägar för yngre forskare behövs för att kunna behålla 

och rekrytera de bästa medarbetarna. För att upprätthålla 

en hälsovetenskaplig forskning av högsta kvalitet på 

internationellt ledande nivå kan även rekrytering av fler 

seniora forskare vara aktuellt.

1.3 INTERNATIONALISERING 

Fakulteten strävar efter ökad internationalisering inom såväl 

utbildning som forskning. Vår strategi är att skapa miljöer 

som attraherar internationella sökanden och studenter 

samt att underlätta för våra forskare och lärare att i ökad 

utsträckning ha ett internationellt utbyte. 

Anställningarna ska i största utsträckning utlysas 

internationellt och tillsättningar ske i internationell kon-

kurrens. Vidare blir internationell samverkan ett viktigt 

bedömningskriterium vid anställning. Vid fakulteten ska 

också inrättas postdoc-tjänster för att kunna attrahera yngre 

forskare från andra länder.

1.4 JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANLDING OCH 
MÅNGFALD 

Medicinska fakulteten ska genom aktiv rekrytering och 

karriärplanering verka för att uppnå en jämn könsfördelning 

och mångfald bland de anställda. Hur detta ska uppnås 

fastslås i fakultetens handlingsplan för jämställdhet och 

mångfald. Handlingsplanerna löper över tre år och följs år-

ligen upp med jämställdhetsbokslut. Det är av största vikt 

att fakultetens tjänstestrategi följer dessa handlingsplaner.

1.5 EKONOMISK SITUATION  

Medicinska fakulteten har haft en stark ekonomisk 

utveckling under de senaste åren och varit framgångsrik 

i att erhålla såväl ökade statliga forskningsanslag som 

forskningsbidrag från externa finansiärer. Från att ha haft 

en svår ekonomisk situation har fakulteten nu ett stort och 

positivt myndighetskapital. Vid bokslutet 2013-12-31 uppgick 

myndighetskapitalet till 354 mnkr, (utbildning 78 mnkr och 

forskning 276 mnkr). Periodiserade externa medel (netto) 

uppgick till 913 mnkr 2013-12-31.
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2. Övergripande strategier

2.1 KARRIÄRFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

År 2011 fick universitet och högskolor i Sverige ökad frihet 

att själva besluta om vilka läraranställningar som skulle 

finnas vid respektive lärosäte. Följande personalkategorier 

utgör lärarpersonal vid Lunds universitet: professorer, 

gästprofessorer, adjungerade professorer, seniorprofessorer, 

universitetslektorer, adjungerade universitetslektorer, 

biträdande universitetslektorer, postdoktorer samt 

universitetsadjunkter och adjungerade universitetsadjunkter.

För några av ovanstående befattningar finns ett behov 

av att ytterligare tydliggöra och precisera grunderna för 

fakultetens prioriteringar, ställningstaganden och tillämpning.

 

2.1.1 Läraranställningar riktade mot yngre forskare
Två läraranställningar vid Lunds universitet är särskilt riktade 

mot yngre forskare; anställning som postdoktor och anställning 

som biträdande universitetslektor. Postdoktoranställningen 

regleras i ett centralt avtal och är tidsbegränsad till två 

år1. Den sökanden ska ha avlagt doktorsexamen högst 

tre år före ansökningstidens utgång för att komma ifråga. 

Anställningen som biträdande universitetslektor regleras i 

högskoleförordningen och i ett lokalt kollektivavtal och riktar 

sig till forskare som avlagt doktorsexamen senast sju år före 

ansökningstidens utgång. Anställningen är tidsbegränsad 

till fyra år i högskoleförordningen, men Lunds universitet 

har valt att införa ett krav på prövning för befordran 

till en tillsvidareanställning som universitetslektor innan 

anställningen upphör. Vid Medicinska fakulteten förmodas 

en utlysning av ett biträdande lektorat i de flesta fall leda 

till en fast anställning som universitetslektor2. En följd av 

1 Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor 2008-09-04.

2 För information om behörighetskrav vid befordran, se beslut fattat i medicinska fakultetsstyrelsen, dnr M 2013/1518, Behörighets- och bedömningskrav 

vid ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Medicinska fakulteten.

detta är att vid prövning av anställning som biträdande 

universitetslektor ska det vara sannolikt att den sökande inom 

fyra år kan uppnå fakultetens behörighetskrav för anställning 

som universitetslektor.

Meriteringsanställningen som biträdande uni-

versitetslektor ersätter den tidigare tidsbegränsade 

forskarassistentanställningen. Främst kommer fakulteten 

att använda anställningsformen då det finns externa 

medel som kan finansiera befattningen. Berörd institution 

måste i samband med anhållan om inrättande, även ha 

en plan för finansiering under minst fyra år. Institutionens 

finansieringsansvar för anställningen fortsätter även 

efter en eventuell befordran till tillsvidareanställning som 

universitetslektor. Biträdande universitetslektorat ska i första 

hand utlysas och tillsättas i konkurrens, varvid institutionens 

finansieringsplan ska vara tillämplig oberoende av vilken 

individ som tilldelats befattningen.  

För ett individuellt riktat anslag, utlyst och prioriterat 

i hög nationell konkurrens, till exempel av de statliga 

forskningsråden, kan erbjudande om biträdande universitets-

lektorat bli aktuellt för den som fått anslaget. Anslaget ska, 

för att godkännas som finansiering, vara sammanhängande 

och täcka finansieringen under hela fyraårsperioden som 

biträdande universitetslektor. Förteckning över anslag som 

anses fördelas i hög nationell konkurrens fastställs av dekanus 

i ett separat beslut.

Efterhand som biträdande universitetslektorer befordras 

till universitetslektorer kommer fakulteten att ha såväl externt 

finansierade universitetslektorer som erhållit anställning via 

biträdande universitetslektorat, som fakultetsfinansierade 

universitetslektorer. Inget hindrar dock att den som har 
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ett externfinansierat lektorat söker fakultetsfinansierad 

anställning när sådan ledigkungörs.

Även om biträdande universitetslektorat främst ska 

finansieras med externa medel avser fakulteten att årligen 

avsätta fakultetsmedel för utlysning och tillsättning av bi-

trädande universitetslektorat i syfte att skapa karriärvägar för 

juniora forskare med stor utvecklingspotential.

2.1.2 Breda universitetslektorat riktade mot yngre 
mycket meriterade forskare
Konkurrensen om läraranställningar vid fakulteten är 

stor och få lektorat utlyses. Framgångsrika yngre forskare 

innehar därför ofta en befattning som forskare. Även om 

denna tjänst kan vara en tillsvidareanställning, är den inte 

alltid optimal, då innehavaren varken kan påta sig ett tyngre 

undervisningsuppdrag med examinationsmoment i sin 

anställning eller befordras till exempelvis professor. Forskaren 

har inte heller formell lärarstatus. Det finns även ett stort 

antal kliniska forskare i samma ålder, vilka genom yngre ALF-

systemet erhållit en synnerligen god meritering men ingen 

universitetsanställning. 

Behovet bedöms som mycket stort att tillförsäkra att 

de mest meriterade forskarna får fortsatt anställning som 

universitetslektor. Sedan 2007 har fakulteten därför utlyst två 

till tre breda ämnesöverskridande universitetslektorat per år 

riktat mot ovanstående kategorier. Satsningen har varit lyckad 

och fakulteten avser fortsätta med dessa utlysningar så länge 

det finansiella läget så medger.

2.1.3 Möjlighet att erhålla universitetslektorat via 
internationellt och nationellt erhållna forskningsbidrag
Rekrytering av lektorer sker också genom att fakulteten 

övertar finansiering av individer vilka i nationell konkurrens 

erhållit vissa mycket högt prioriterade forskningsbidrag. 

För forskare som erhållit bidrag vid Vetenskapsrådet (VR) 

via rådsprofessorprogrammet, programmet för yngre 

forskare samt bidrag riktat mot kliniska forskare på halv-

tid, ska fakulteten erbjuda en tillsvidareanställning som 

universitetslektor senast vid anslagets upphörande. För varje 

anhållan sker en individuell prövning och förutsättningen är 

också att det finns behörighet för anställningen. 

Ska anställningen vara förenad med sjukvårdsanställning 

krävs också en överenskommelse med Region Skåne. 

Ovanstående gäller även forskare som tilldelats medel 

från European Research Council (ERC) och Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse (KAW) riktade mot yngre forskare. 

Finansieringen från fakulteten under anslagsperioden är 

varierande beroende på bland annat konstruktionen i tilldelat 

anslag och fastställd finansieringsform som beslutats av 

fakultetsstyrelsen.

2.1.4 Möjlighet att erhålla universitetslektorat för 
forskare med omfattande undervisning
Vid fakulteten finns tillsvidareanställda forskare som 

utför omfattande undervisningsinsatser under många 

år. I likhet med att fakulteten premierat god forskning, 

exempelvis genom att erbjuda VR-forskare anställning 

som universitetslektor, premieras de som har ett stort 

engagemang inom utbildningen genom erbjudande av 

lektorat. För varje anhållan sker en individuell prövning. Med 

omfattande undervisningsinsatser avses att individen deltagit 

i undervisning (alternativt haft omfattande ledningsuppdrag 

inom grundutbildningsorganisationen) i genomsnitt minst 

motsvarande 50 % av årsarbetstiden under de senaste fyra 

åren. Med forskare avses de som har en tillsvidareanställning 

som forskare och tjänstgör som forskare vid fakulteten. 

2.1.5 Befordran till universitetslektor och professor
I enlighet med Lunds universitets anställningsordning 

kan en tillsvidareanställd universitetsadjunkt befordras till 

universitetslektor och en universitetslektor befordras till 

professor. Vid Medicinska fakulteten beslutar fakultets-

styrelsen om prövning ska ske, bland annat utifrån strategiska 

överväganden. För befordran till universitetslektor gäller att 

den anställde ska ha uppvisat progression inom pedagogisk 

eller vetenskaplig skicklighet. För befordran till professor 

ska progression ha uppvisats inom såväl pedagogisk som 

vetenskaplig skicklighet. Progression ska vara sett ur ett 

övergripande och långsiktigt perspektiv 3. Vid befordran till 

professor ges forskningsutrymme i enlighet med gällande 

arbetstidsavtal. 

Vid Medicinska fakulteten kommer en anhållan om 

befordran i normalfallet prövas av medicinska fakultets-

styrelsen tidigast ett år efter det att den sökande anställts 

som universitetsadjunkt/universitetslektor. Skälen för detta 

är att skapa rimliga förutsättningar för tjänsteplanering inom 

fakulteten, samt att stärka och tydliggöra befattningarna som 

en viktig del i fakultetens karriärsystem. 

2.1.6 Adjungerade professorer
En adjungerad professor anställs för en bestämd tid och 

har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och 

högskoleväsendet. Personen ska tillföra en specifik kompetens 

av särskild vikt för den aktuella verksamheten inom akademin 

eller säkra verksamhetens anknytning till näringsliv och det 

omgivande samhället.

Vid Medicinska fakulteten prövar fakultetsstyrelsen en 

inkommen anhållan utifrån strategiska överväganden och 

beslutar om ärendet ska överlämnas till lärarförslagsnämnd-

en för kompetensbedömning. I sitt strategiska övervägande 

ska fakultetsstyrelsen väga in den vetenskapliga och/eller 

pedagogiska utvecklingspotentialen. En anställning som 

adjungerad professor prövas vart tredje år och kan innehas 

i högst 12 år.

2.1.7 Förenade anställningar 
För kliniskt verksamma arbetstagare finns förenade 

anställningar där ett universitetslektorat eller en anställning 

som professor är kombinerad med en anställning inom 

Region Skåne. Dessa anställningar är av utomordentlig 
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betydelse för den kliniska forskningen och undervisningen 

och för fakultetens möjligheter att genomföra sitt uppdrag. 

Genom sådana tjänster finns möjlighet att skapa den 

integration mellan forskning, undervisning och sjukvård som 

är en viktig bas för akademisk medicinsk verksamhet. Den 

konstruktion som för närvarande är mest vanlig vid fakulteten 

är en akademisk anställning förenad med anställning som 

specialistläkare eller överläkare och innebär enligt en nationellt 

tillämpad schablon att 67 % av arbetstiden ska användas 

för akademisk verksamhet medan 33 % av arbetstiden ska 

användas för klinisk verksamhet. Inom det hälsovetenskapliga 

området finns också möjlighet att kombinera anställningar, till 

exempel med anställning som sjuksköterska, arbetsterapeut 

eller fysioterapeut. Fakulteten har hitintills bara tillämpat 

denna möjlighet vid ett fåtal anställningar.

Tillsammans med övriga universitet med medicinska 

fakulteter har Lunds universitet lämnat in en skrivelse till 

regeringen om ett förslag om ändring i högskoleförordningen 

så att även ett biträdande universitetslektorat ska kunna 

förenas med en sjukvårdsanställning. Om sådan förändring 

kommer till stånd kommer fakulteten utvärdera hur 

anställningsformen kan utnyttjas på bästa vis.

Strategi karriärfrämjande åtgärder
•	 Under kommande år kommer fakulteten använda 

den nya så kallade meriteringsanställningen på ett 
efter fakultetens förutsättningar optimalt sätt, till 
exempel med hänsyn till organisation, ekonomi och 
forskningsinriktningar

•	 Fakulteten kommer årligen, men under förut-
sättning att den ekonomiska utvecklingen så 
medger, satsa på ett antal fakultetsfinansierade 
biträdande universitetslektorat.

•	 Under de närmast framförliggande åren satsar 
fakulteten i huvudsak på universitetslektorat för 
yngre forskare, vilka ska sökas i bred och öppen 
konkurrens.

•	 Fakulteten kommer framgent att sträva efter att 
anslå medel för fortsatt finansiering av forskar-
tjänster vid Vetenskapsrådet med flera, efter 
individuell prövning.

•	 Fakulteten kommer fortsätta att erbjuda forsk-
are med omfattande undervisningsuppdrag 
universitetslektorat, efter individuell prövning.

•	 Fakulteten avser att, tillsammans med Region 
Skåne, fortsätta den framgångsrika satsningen på 
yngre ALF-tjänster för klinisk forskning.

•	 Fakulteten ska fortsatt arbeta för att, tillsammans 
med Region Skåne, inrätta förenade anställningar 
för det hälsovetenskapliga området.

•	 Fakulteten avser att utnyttja en eventuell möjlighet 
att förena biträdande universitetslektorat med 
sjukvårdsanställning på ett för fakulteten fördel-
aktigt vis

2.2 FINANSIERING AV ANSTÄLLNINGAR

2.2.1 Finansiering av professorer och universitetslektorer 
Finansiering av anställning som professor respektive 

universitetslektor sker huvudsakligen genom fakultetsanslaget 

och det så kallade grundutbildningsanslaget. Till detta kan 

adderas finansiering genom intrångsersättning då specifikt 

arbete görs för fakulteten (till exempel uppdrag som prefekt, 

nämndsordförande), samt finansiering genom externa 

bidrag. Den fasta finansieringen med fakultetsanslaget för 

professurer/forskningslektorat uppgår i regel till 70 % av 

lönekostnaden. Fakulteten har en relativt hög grad av fast 

forskningsfinansiering i dessa lärarbefattningar jämfört med 

andra medicinska fakulteter i landet. Därutöver tillämpas en 

aktivitetsrelaterad differentiering av finansieringsgraden där 

anslag från prioriterade externa finansiärer medför ytterligare 

10 % befattningsfinansiering från fakultetsanslaget.

För framtiden eftersträvas en fortsatt hög grad av 

finansiering från fakultetsanslaget för forskningsintensiva 

tjänster. För undervisningsintensiva universitetslektorat ska 

finansieringsgraden från fakultetsanslaget vara tillräcklig för 

att kunna säkerställa konkurrenskraftig forskning, i regel 30-

40 % av lönekostnaden. Vidare strävar fakulteten efter ökad 

individualisering av finansiering av tjänster från olika källor 

(forskning, utbildning och andra arbetsuppgifter). 

2.2.2 Finansiering av biträdande universitetslektorat
Vad gäller den nya lärarbefattningen biträdande 

universitetslektor, kommer finansieringen främst att ske med 

externa medel, men inom vissa områden även med fakultets-

medel, se under 2.1.1. 

2.2.3 Finansiering av forskaranställningar
Kategorierna forskare, biträdande forskare och laboratorie-

forskare kommer fortsatt att finansieras med externa medel.

Strategi finansiering av anställningar
•	 För forskningsintensiva läraranställningar ska 

finansieringsgraden från fakultetsanslaget vara 
hög (riktmärke utifrån aktuell ekonomisk situation 
är 70 % av lönekostnaden).

•	 För undervisningsintensiva universitetslektorat 
där innehavaren har hög forskningsaktivitet 
ska finansieringsgraden från fakultetsanslaget 
vara tillräckligt för att kunna säkerställa 
konkurrenskraftig forskning (riktmärke utifrån 
aktuell ekonomisk situation är 30- 40 % av den 
totala kostnaden för befattningar inkluderande 
overheaduttaget).

•	 Biträdande universitetslektorat kommer främst att 
finansieras via externa medel

•	 Olika kategorier forskare kommer fortsatt 
finansieras med externa medel
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2.3 HANDLINGSPROGRAM FÖR YNGRE FORSKARE 
ATT ETABLERA SIG VID FAKULTETEN

Våren 2013 fastställde fakultetsstyrelsen ett handlingsprogram 

vars ändamål är att underlätta för yngre forskare att etablera 

sig vid fakulteten. Inom ramen för detta program avsätts 

resurser vid fakulteten för så kallade samordningstjänster 

för kreativa miljöer, samt för uppbyggnad och utveckling av 

ett karriärcentrum med en karriärvägledare. Vidare planeras 

inom handlingsprogrammet att också tillsätta så kallade 

teknikplattformstjänster.  

Tjänsten som samordnare för en kreativ miljö innebär 

finansiering om 50% under en tidsperiod av tre år. Vid 

periodens utgång kan miljön ansöka om förnyad finansiering. 

Vid denna återsökning utvärderas miljöns resultat; exempelvis 

antal publikationer och erhållna anslag. Den största fördelen 

med att ingå i en kreativ miljö bör vara möjligheten till 

kreativa diskussioner samt initiering och definiering av nya 

forskningsfält/projekt. Under 2013 inrättades fem kreativa 

miljöer och ytterligare två inrättas under 2014.

Teknikplattformstjänster ska skapa möjligheter för 

att stödja forskare som inte primärt har för avsikt att 

omedelbart bilda en egen forskargrupp. Tjänsterna syftar 

vidare till att lyfta fram specifikt efterfrågad metodkunskap 

och erbjuda en service som andra forskare kan använda. 

Tjänsten bör utformas så att halva tiden kan ägnas åt egen 

forskning och fortsatt metodutveckling, och andra hälften 

åt forskningskonsultation. Prioritering av vilka plattformar 

och kunskapsområden som ska finansieras bör göras av 

fakultetsledningen i samråd med fakultetens forsknings- och 

infrastrukturnämnd.

Strategi handlingsprogram för yngre forskare att 
etablera sig vid fakulteten
•	 Fakulteten ska fortsätta satsningen på så kallade 

samordningstjänster för kreativa miljöer samt 
genomföra förslaget om teknikplattformstjänster.

2.4 TJÄNSTEUTRYMME EFTER PENSIONERING

Medicinska fakulteten ser positivt på att pensionerade 

professorer fortsätter sin verksamhet vid fakulteten antingen 

som professor emeritus/emerita eller som seniorprofessor.

En överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och 

professor emeritus/emerita respektive seniorprofessor ska 

träffas vid fortsatt verksamhet. För professor emeritus/

emerita handläggs överenskommelsen på institutionsnivå. 

För seniorprofessor handläggs överenskommelsen på 

fakultetsnivå. Anställningen finansieras via externa medel.

Strategi tjänsteutrymme efter pensionering
•	 Inom ramen för Lunds universitets föreskrifter 

erbjuda professorer möjlighet till fortsatt 
verksamhet efter pensionering. 
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BILAGA
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