
V
id Lunds universitet sluter sig
kliniska, prekliniska och vård-
vetenskapliga forskare sam-
man. Inom det unga nätverket

Future Faculty tänker de göra upp med
det gamla.

Revirtänkandet, den stelbenta orga-
nisationen och de otydliga beslutsvägar-
na måste bekämpas. Future Faculty, det
nybildade forumet för yngre forskare vid
Lunds universitets medicinska fakultet,
har redan flera punkter på sin agenda. 

– Det är väldigt bra att de yngre fors-
karna går samman och diskuterar förut-
sättningslöst. Vi har inte varit ämnesfö-
reträdare i trettio år och vant oss vid en
viss situation, säger Hindrik Mulder, do-
cent i cell- och molekylärbiologi.

Future Faculty (FF) består av tre sek-
tioner: klinik, preklinik och vårdveten-
skap. Läkartidningen samlade ihop fem
företrädare från nätverkets styrgrupp för
ett samtal. Sällskapet bestod av tre legi-
timerade läkare samt Maria Gomez, som
inte fullföljt läkarlinjen, och Susanne
Iwarsson, som är legitimerad arbetstera-
peut. 

De tre sektionerna brottas med olika pro-
blem. Klinikerna ges inte tid till forsk-
ning inom ramen för sina läkartjänster
där en vetenskaplig karriär och patient-
arbetet ställs mot varandra. Prekliniker-
na saknar däremot fasta tjänster och le-
ver med osäkra anställningsvillkor.
Vårdvetenskapens främsta problem är
brist på huvudhandledare för doktoran-

der och pengar för att överhuvudtaget
kunna forska. Trots dessa skilda ut-
gångspunkter ser FF ändå mer samarbe-
te som lösningen.

– Det finns inga knivskarpa gränser
mellan sektionerna, och jag tror mycket
på en bättre samverkan genom gräns-
överskridande forskningsprojekt, säger
Lars Dahlin, docent i handkirurgi.

Om gränserna inom fakulteten mju-
kades upp kunde det till exempel bli lät-
tare att inrätta prekliniska tjänster på de
kliniska institutionerna. Forskare som
arbetar inom sjukvården skulle då kunna
koncentrera sig på den kliniska delen av
ett projekt medan preklinikerna sköter
det mer experimentella. Därmed skulle
projekten kunna rulla på även när klini-
kern är upptagen av patientarbete samti-
digt som preklinikern får en tryggare an-

ställningssituation. Men modellen förut-
sätter frågeställningar som intresserar
alla parter och en gemensam syn på hur
arbetet och resurserna ska fördelas, vil-
ket inte är okontroversiellt.

– På den experimentella sidan finns
det en rädsla för att vi ska reduceras till
klinikernas assistenter. Men man behö-
ver inte se det på det sättet, projekten be-
drivs parallellt och man bidrar med olika
kompetens, säger forskarassistenten
Maria Gomez.

Samtidigt finns en tydlig oro för att de hel-
tidsforskande och mer experimentellt in-
riktade preklinikerna ska skjuta fram
sina positioner på de övrigas bekostnad.  

– Jag accepterar inte att samma mått-
stock som används för prekliniska studi-
er, till exempel ranking av vetenskapliga
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Det nybildade nätverket vid medicinska fakulteten på Lunds universitet anser att något måste göras åt den stelbenta
organisationen. Man ska också ge yngre forskare karriärvägledning. Från vänster: Åsa Westrin, Hindrik Mulder, Susanne Iwarsson,
Maria Gomez och Lars Dahlin.

Ungt nätverk vill göra upp med det gamla
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De yngre forskarnas arbetssituation
måste lösas. Jan Nilsson, dekanus

vid Lunds universitets medicinska fa-
kultet, instämmer i kritiken från FF. 

– Det är oerhört viktigt att vi tar hand
om de yngre forskarna vid fakulteten.
Deras arbetssituation, ofta med korta
tidsbegränsade förordnanden, är inte
bra. Vi tror inte heller att det är bra för re-
kryteringen till forskningen om vi arbe-
tar på det här sättet. Vi försöker nu se hur
vi ska kunna skapa bättre tjänstestruktu-
rer, berättar Nilsson.

Att FF gick så snabbt från idé till
verklighet ser han som en samverkan av
flera faktorer. NYES, Bell-rapporten
och fakultetens ledarskapsutbildning
drog alla åt samma håll.  

– Det var tydliga tecken på att här be-
hövs det göras någonting, säger Nilsson. 

Fakultetsledningen vill i framtiden
också satsa ytterligare på karriärvägled-
ning och coaching av de yngre forskar-
na.

Erik Skogh

Forumet får stöd från fakultetsledningen
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