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Bakgrund och syfte

Byggnadsavdelningen har från Områdeskansliet för medicin och farmaci fått en skrivelse
angående ökat behov av grupprum och ett större antal utbildningslokaler på BMC.
Behovet av nya grupprum och utbildningslokaler är till följd av en pågående pedagogisk
utveckling där alltmer undervisning sker i grupper med ett införande av mer interprofessionellt
lärande (IPL) samt examinationer i form av bland annat praktiska prov (OSCE eller liknande
upplägg).
14 befintliga grupprum för 7-8 personer är för små till undervisning när grupperna blir större
och består av ca 8-10 studenter och att studenter efterfrågar flera smårum för självstudier och
grupparbeten.
Syftet med projektet är att utreda och ta fram förutsättningar att bedriva undervisning i grupprum för
IPL och examination med separata kostnadsförslag för olika lokalförändringar enligt följande:
1. Se över 14 befintliga grupprum och övriga utbildningssalar för anpassning att klara
efterfrågat behov och studenters önskemål.
2. Se över samtliga grupprum och utbildningssalar på BMC för anpassning till behovet med
bättre teknik och öka dagens nyttjandegrad.
3. Att skapa nya grupprum och utbildningssalar för att klara behovet och få en samordnad
lokalplacering av grupprum och utbildningssalar.
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Mål

2.1

Effektmål

Att inom projektet klara efterfrågat behov för utbildningsverksamheten och att skapa
förutsättningar till en bättre nyttjandegrad av lokalerna till en rimlig kostnad.

2.2

Övergripande projektmål

Projektet syftar till att utreda förutsättningar för förändringar inom området grupprum och
utbildningssalar med en tillfredsställande beläggningsgrad på BMC och därefter upprätta
förslag på för BMC och universitetets gynnsammaste lösning.
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Projektorganisation

Projektägare är chefen för byggnadsavdelningen
Styrgrupp föreslås bestå av chef för byggnadsavdelningen, representant för medicin och
farmaci samt från studentorganisationen.
Styrgruppen rapporterar till universitetsdirektör
Arbetsgrupp upprättas med följande uppställning
Projektledare Frida Mård byggnadsavdelningen
Representant från Gruff
Representant från Grunk eller Pråm
Representant för medicin och farmaci
Representant från intendenturen.
Representant från AV-Teknik (Digitala system)
Representant från studentorganisation
Arbetsgruppen rapporterar till styrgrupp
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Förutsättningar och avgränsningar i projektet

Förutsättningar för projektet är att utreda och återkomma med lösningar med tillhörande
ekonomi för respektive förslag enligt ovan.
Redovisning görs i ett gemensamt dokument med olika alternativ.
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Risker

Risker i utredning redovisas och behandlas vid genomförande.

6

Budget

Budget för utredning är ca 300 000 kr.
Ekonomiska förutsättningarna för respektive förslag tas fram i utredningsskedet.

7

Tidplan

Avsikten är att utredning tar ca sex veckor efter fattat beslut om utredningsstart.
Tidplan för respektive åtgärdsförslag redovisas i utredningsskedet.
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Överlämnande

Slutrapport överlämnas som underlag för beslut till åtgärder.
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Sammanfattning

Utredning med tillhörande kostnadsförslag av tidigare redovisade lokalförändringar av befintliga
lokaler överlämnas i en slutrapport till styrgruppen för att fatta beslut om fortsatta åtgärder.
Utredning ska innehålla konsekvenser om åtgärder med tillhörande ekonomiska förutsättningar för
att säkerställa fakta inom respektive åtgärdsförlag.
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Kommande beslut av ett eventuellt lokalprojekt

Efter att detta projektdirektiv har fastställts av universitetsdirektören kommer byggnadsavdelningen
att starta en utredning med att framtaga behovet från respektive verksamhet och redovisa åtgärder
med tillhörande ekonomiska förutsättningar.
För fortsättning med lokalförändringen efter färdig utredning ska ett beslut om åtgärder med
tillhörande finansiering göras innan åtgärder genomförs.
Beslut kommer att tas upp på rektorssammanträde och fattas av rektor.
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