
  
 
SACO-föreningen   2022-04-28 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Emilie Hultin, ordf 
Taher Darreh-Shori 
Wietze de Vries  
Virpi Töhönen 
Sara Sigsjö 
Annica Lindkvist 
 
Frånvarande: 
Jonas Fuxe, Nivetha Gavriilidou, Claes Frostell, Torkel Falkenberg, Helin Norberg, Björn Andersson 
 
Tid:     28 april 2022, 15-17 
Plats: Zoom 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Virpi valdes till sekreterare, Annica till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

 
5. Allmän avstämning, bordet runt – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, 

nämnder, central och HR-samverkan 
Annica rapporterar från KUs möte att TimeEdit ska införas 2023.  
Det har fattats beslut om kompetenstrappan för pedagogisk skicklighet.  
Beslut om extra utbildningsmedel på 3.7 Mkr. UHL (heter det så?) vill vara mer synligt och det 
planeras besök på institutionerna. 
Kompetensförsörjning på röntgen ssk programmet, omställningsstöd/vidareutbilning 
diskuteras för att bredda kompetensen.  
Ett pilotprojekt inom psykosocial hälsa psykologprogrammet kommer att utvidgas.  
Ny pedagogisk plan är på gång, diskussion hur den ska användas. 
 
Taher rapporterar från KF: Strategisk utlysning, 5.5 Mkr över från 2021. Uppdrag lämnat till 
KF, pengarna är avsedda för externa kandidater, max 1 ansökan/inst, garantier på 50% 
motfinansiering. 
KI kommer inte längre att finansiellt stödja Usher Center vid KI. 
   



6. Utvärdering samverkansavtalet och senaste beslut om partsgemensam nysatsning 
samt UF åtgärdsplan för förbättrad samverkan  
Centrala HR och fackliga representanter har sett och diskuterat resultaten. Stor andel av de 
svarande skrev att de inte kände till samverkansavtalet, många känner sig inte delaktiga i 
besluten och dålig informationsöverföring till POn var några av kommentarerna. Samverkan 
ska vara en dialog och inte information om vilka beslut som tagits. Ett nytag planeras till 
hösten. 

 

7. Rektorsrekrytering - går enligt plan 
 

8. Ordförande föräldraledig hösten 2022 
Fördelning av tid för nödvändiga arbetsuppgifter diskuterades. Emilie, som tf 
ordförande, kommer att ta över några av Torkels uppgifter. 
 

9. Platsombuden, kommande möten, återkoppling från institutionerna 
Emilie kommer få flera uppdrag till hösten, planer finns att en annan 
styrelsemedlem ta över ansvaret över platsombuden 
 

10. Årsrapportering och Årsmötet 2022 
Årsmötet går av stapeln 25/5, direkt efter vårt ordinarie styrelsemöte. Det kommer 
inte vara något val då styrelsen sitter på två år till och med 2023. 
Per Hellman fr Naturvetarna kommer att hålla i ordförandeklubban samt ge en 
facklig presentation om Rals-t till alla våra medlemmar. 
Styrelsen påmindes om årsrapporteringen som kommer skickas ut tillsammans med 
agendan tre veckor innan årsmötet. 
 

11. Kommande möten 
Styrelsemöte samt årsmöte 25/5. Sista mötet för terminen, 16/6. 
 

12. Övrigt 

Emilie tog upp den nya utbildningsplanen för BMA studenterna, planeras gällas fr ht 
2024. Ny magisterutbildning för BMA börjar HT 2023. Emilie och Annica ska träffas 
för att summera några punkter som vi tog upp: lärarens roll (pedagogisk 
vidareutbildning, digitalisering), karriärmöjligheter, hur kommer studenterna att 
påverkas av digitaliseringen, ekonomi-farhågor att undervisningen kommer få sämre 
budget, finns flera pedagogiska modeller än TBL, datahantering. Farhågor finns om 
studenterna försämrade förkunskaper 

 
 

13. Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Annica Lindkvist, justerare 
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