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År 2017 i LiU magasin inleds med ett 
nummer som har fokus på utbildning 

och studentliv. Sveriges förenade stu-
dentkårer har vid olika tillfällen utsett 
både Norrköping och Linköping till 
»Årets studentstad«. För mig är det ett 

kvitto på att Linköpings universitet har 
ett mycket gott samarbete med kommunerna, 

studenterna och studentkårerna. Det är även ett kvitto på 
våra goda relationer med LiU-alumnerna som på olika 
sätt och genom olika aktiviteter bidrar till att stärka våra 
band till studenterna. 

I OCH MED ATT FLERTALET av LiU:s studenter flyttar hit från 
orter utanför Östergötland är det extra viktigt att vi tar 
emot dem på bästa sätt och att vi sedan i olika samman-
hang möjliggör en dialog så att studietiden på alla upp-
tänkliga vis blir så effektiv och givande som det bara är 
möjligt. Inte bara när det gäller själva pluggandet utan 
även under eventuella praktikperioder och på fritiden. 

EFTER ATT HA ÖGNAT igenom innehållslistan för detta num-
mer ser jag att det finns en artikel om historien bakom 
Campus Norrköping som fyller 20 år i år och som ska firas 
med start den 18 mars. Tänk vilken evinnerlig tur att de 
fina byggnaderna i detta före detta industrilandskap fyll-
des med studenter, forskare och kunskap istället för att 
jämnas med marken – vilket var nära ögat. I mitt tycke är 
detta Sveriges vackraste campus.

CAMPUS NORRKÖPING RYMMER en bredd av olika utbildningar 
inom alla fakulteter och innovativ forskning som vid flera 
tillfällen fått stor internationell uppmärksamhet. Här 
finns starka forskningsmiljöer inom områden som visua-
lisering, tryckt elektronik, logistik, migration, äldre och 
åldrande samt didaktik och socialt arbete. Tillsammans 
bildar utbildning och forskning en både mång- och tvär-
vetenskaplig arena som har stor potential att hantera flera 
centrala samhällsutmaningar. 

DET BRUKAR SÄGAS att Linköping har starka traditioner som 
utbildningsstad. Det stämmer gott. Men även Norrköping 
har en stark utbildningstradition, inte minst inom yngre 
barns lärande och utveckling. Det på sin tid innovativa 
Fröbelinstitutet, som så småningom blev Norrköpings 
förskoleseminarium, grundades redan 1904 och har se-
dan dess satt sin prägel på staden och utgör till del grun-
den för den starka förskollärarutbildning som i dag finns 
vid Campus Norrköping.

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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En sak i taget
När mejlkorgen är på 

väg att flöda över, hö-
garna på skrivbordet 
växer och listorna över 

saker att ta itu med tycks 
oöverstigliga, då är det hög 

tid att att stanna upp, andas djupt och säga 
till sig själv: du kan bara göra en sak i taget!

Visst, det är mycket snack om multi- 
tasking idag. Men den som försökt att göra 
flera krävande saker på en gång inser 
snabbt att det inte funkar. Våra hjärnor  
klarar inte av att parallellprocessa, utan 
hoppar fram och tillbaka mellan uppgifterna 
– med rätt nedslående resultat som följd.

Därför behöver vi också se upp med 
störningsmoment i arbetet. I detta num-
mer ger psykologen och LiU-alumnen 
Alexander Rozental flera tips om hur vi 
kan arbeta smartare och mer fokuserat. 
Han pekar även på vikten av pauser, bra 
matvanor, tillräckligt med sömn och att  
vi rör på oss – sådant som vi ofta slarvar 
med när vi är stressade.

ALEXANDER ROZENTAL HAR särskilt intresserat sig 
varför en del personer har så svårt att kom-
ma till skott med att göra saker och ständigt 
skjuter dem på framtiden. 

Särskilt utbrett är faktiskt detta bland stu-
denter, där varannan säger sig ha problem 
med uppskjutande. Om och om igen tvingas 
de därför råplugga in i det sista inför tentor.

Häromåret skrev Alexander Rozental 
tillsammans med journalisten Lisa Wen-
nersten boken Dansa på deadline – upp-
skjutandets psykologi. Det är en sorts 
självhjälpsbok späckad med fakta, tanke-
väckande resonemang och övningar. Läs 
intervjun med Alexander Rozental – här 
finns något att ta med sig oavsett om du är 
en notorisk uppskjutare eller av olika skäl 
har svårt att hinna med saker i vardagen.

EN ANNAN LIU-ALUMN som vi uppmärksam-
mar i detta nummer är gynekologen Eva 
Uustal som i flera år har drivit på arbetet 
med att förebygga, hitta och behandla 
förlossningsskador.  
 Vidare berättar vi om logopedstuden-
ten Emilie Engblom som varit med Ope-
ration Smile i Nicaragua och sett livet för-
ändras för barn och deras föräldrar efter 
operationer av läpp-, käk- och gomspalt. 
Du kan även läsa om hur LiU-studenter 
får koll på sin framtida yrkesroll redan 
under studietiden. Plus en hel del annat 
smått och gott.
 Trevlig läsning!

ADRESS
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Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

REDAKTÖR
Lennart Falklöf – 013-28 16 93
lennart.falklof@liu.se
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LENNART FALKLÖF, REDAKTÖR 
lennart.falklof@liu.se

ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU magasin är Linköpings universitets tid-
skrift för sina tidigare studenter (alumner) 
och andra som är intresserade av univer-
sitetets verksamhet. Den berättar om stort 
och smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld och söker 
upp gamla studenter i de miljöer de lever 
och verkar i idag.

Innehåll
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KONSTEN ATT
KOMMA TILL SKOTT

ALUMNI  •  PSYKOLOG

Varannan student har problem 
med att de skjuter upp sina 

studier. Annat kommer emellan.
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Hur kan vi bli bättre på att ta tag i saker och sluta skjuta 
upp? LiU-alumnen Alexander Rozental delar med sig av 

strategier för att lära in nya och bättre vanor. Sätt konkreta 
mål på kort och lång sikt, se upp med störningsmoment och 

belöna dina prestationer är några av hans tips.

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO VIBEKE MATHIESEN

PSYKOLOG  •  ALUMNI

M ånga har en uppskjutare 
inom sig. Saker som 
vore bra att ta itu med 
idag, skjuts upp till mor-
gondagen eller tills vi 
inte kan dröja med det 

längre. Då tvingas vi slita desto hårdare 
för att bli klara i tid och resultatet blir 
kanske inte lika bra som vi önskat. 

En del blir aldrig gjort.
Mönstret går ofta igen både när det 

gäller saker vi ska göra på arbetet och på 
fritiden.

För en del är det mest ett lätt irrita-
tionsmoment. För andra är det ett allvar-
ligt problem, som leder till stress, ångest 
och depressioner. Det påverkar hälsa, eko-
nomi, karriärmöjligheter och relationer.

Skjuta upp-sjukan kallas med ett finare 

ord prokrastinering och härstammar från 
latinets pro crastinus (till morgondagen).

– Det är många som är mer eller min-
dre berörda. I amerikanska studier säger 
ungefär var femte person att deras upp-
skjutande skapar stora eller mycket stora 
svårigheter för dem. Några motsvarande 
studier finns inte i Sverige, men mycket 
tyder på att läget är liknande. Och vi vet 
att ungefär hälften av alla svenska studen-
ter har problem med detta, berättar psy-
kologen och LiU-alumnen Alexander  
Rozental.

Han har under flera år ägnat stort in-
tresse åt varför vi skjuter upp saker och 
vad vi kan göra åt det. Häromåret skrev 
han tillsammans med journalisten Lina 
Wennersten boken Dansa på deadline 
– uppskjutandets psykologi. Det är en 

sorts självhjälpsbok späckad med fakta, 
tankeväckande resonemang och övningar 
för att bli bättre på att komma till skott 
med saker och ting.

Alexander Rozentals intresse för ämnet 
väcktes när han läste till psykolog vid Lin-
köpings universitet.

– På utbildningen hade vi patienter un-
der handledning. Där mötte jag bland an-
nat en student som just hade oerhört 
svårt att ta itu med sina studier. Då fick 
jag tips av en lärare om att läsa in mig om 
prokrastinering, berättar Alexander Ro-
zental.

Ett frö hade väckts.

ATT DET VAR EN STUDENT som utlöste hans in-
tresse förvånar inte. Uppskjutande är ett 
utbrett problem bland studenter.

– De är unga vuxna, och de delar av 
hjärnan som är centrala för långsiktig 
planering är inte fullt utvecklade förrän 
tidigast i 20-årsåldern. Dessutom föränd-
ras mycket för dem när de börjar studera.  
De flyttar hemifrån och ska på egen hand 
lägga upp sin vardag. Studiemålen ligger 
ofta långt fram. Och det finns mycket som 
annat som pockar på deras intresse.

Alexander Rozental 
ger flera tips på hur 

man kan bli bättre på 
att komma igång.



Fem tips
1. Se upp med distraktioner – mobiler, 

e-post mm 

2. Sätt konkreta mål, t ex »på måndag 
ska jag arbeta två timmar med 
min uppgift« – och belöna dig själv 
efteråt.

3. Jobba med krävande uppgifter när 
du presterar som bäst. Och med en 
sak i taget.

4. Ta pauser, så att du orkar vara 
fokuserad.

5. Hitta balans i livet mellan arbete och 
fritid. Ibland behöver man skjuta 
arbete på framtiden för att hinna 
med familj och vänner.

»Långsiktiga mål behöver ofta delas upp i 
delmål, som kan checkas av efterhand.«
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Studenter är dock långt ifrån ensamma 
om problemen. I grunden handlar det om 
att människans hjärna i stort sett är lika-
dan som när vi levde på savannen för  
40 000 år sedan. Där blev hjärnan män- 
niskans viktigaste verktyg för att överleva 
i en fientlig omgivning. Hjärnan är 
grundprogrammerad för att söka snabba 
belöningar och undvika hot och faror. 

– Idag är det sällan livshotande saker 
som triggar oss, men man kan i stället få 
ångest av uppgifter som upplevs som svå-
ra, säger Alexander Rozental.

Dagens arbetsliv kräver ofta struktur 
och förmåga att arbeta mot långsiktiga 
mål, samtidigt som vi behöver hantera 
alltfler distraktioner. Många har svårt att 
fokusera på sitt arbete när mobilen och 
nätet bjuder på snabba belöningar.

Vi är helt enkelt rätt dåligt anpassade 
för vår moderna tillvaro. 

ALEXANDER ROZENTAL BERÄTTAR att det inom 
psykologisk forskning har utvecklats en 
modell för att förklara vad som påverkar 
människor att skjuta saker på framtiden. 
Den kallas prokrastineringsekvationen 
och innehåller fyra faktorer.  Starkt för-
enklat kan de beskrivas på följande sätt.
• Värde: lön för mödan 
• Förväntan: föreställningar om hur 

svår uppgiften är och min förmåga att 
klara den.

• Tid: avståndet till uppgiftens deadline.
• Impulsivitet: känslighet för störningar 

och sådant som ger snabba belöningar.
– För att komma till rätta med sina pro-

blem med att skjuta upp saker, så behöver 
man jobba med alla dessa faktorer, säger 
Alexander Rozental.

När det gäller värde behöver man för-
tydliga vad det ger att lägga tid och energi 
på en uppgift. Man kan behöva sätta in 
saker i ett långsiktigt sammanhang som vi 
uppfattar som positivt. 

– För en student kan det handla om att 
koppla den ansträngning det innebär att 
läsa inför en tenta till framtida möjlighe-

ter att arbeta med något som man verkli-
gen önskar, säger Alexander Rozental.

Långsiktiga mål behöver ofta delas upp 
i delmål, som kan checkas av efter hand. 
Det ger belöning och motivation att arbe-
ta vidare. 

– Ibland kan det vara bra att planera in 
belöningar i förväg – som en morot. Och 
att inte bara belöna när vi uppnått ett 
mål, utan även prestationer på vägen dit.

Alexander Rozental betonar att rätt mål-
sättning inte bara underlättar för oss att 
fullfölja saker i tid och utan även positivt 
påverkar vår tillfredsställelse med livet.

IFRÅGA OM FÖRVÄNTAN kan ett dåligt självför-
troende resa hinder. Vi skjuter på framti-
den för att vi inte tror oss om att klara en 
uppgift.

– Då behöver vi utmana oss själva, men 
i små små steg. När vi klarar något blir vi 
motiverade att gå vidare. Det drar igång 
en positiv spiral.

Tid handlar om att dela upp i delmål 
som är överblickbara. 

– Vi behöver även komma ifrån allt- el-
ler ingettanken och se att det är okej att 
göra något lite i taget.

– Impulsivitet är kanske det enklaste 
att ta itu med. Ta bort störningsmoment, 
stäng av mobiler och e-post när du behö-
ver jobba fokuserat. Det handlar om att 
återfå kontrollen över sin tid, säger  
Alexander Rozental.

Andra tips är att ta en sak i taget och att 
utnyttja den tid man är på topp till att 
göra de mest krävande arbetsuppgifterna. 
Glöm inte heller regelbundna pauser.

– Vi har en begränsad mental kapacitet 
som vi behöver hushålla med. För att orka 
är det viktigt med pauser, bra matvanor, 
tillräckligt med sömn och att vi rör på oss. 
Tyvärr är sådant vi ofta slarvar med när vi 
är stressade.

IBLAND RÄCKER ÄNDÅ inte tiden, trots att man 
gör vad man kan för att arbeta smart och 
effektivt. 

– Man kanske helt enkelt har för myck-
et uppgifter på sig. Man kan behöva lära 
sig att säga nej. 

Det är inte heller skapandet av arbets-
maskiner som ständigt levererar resultat 
som råden i Dansa på deadline syftar till.

– Att klara jobbet är en sak. Men vi får 
inte tappa siktet på hur vi vill leva våra liv. 
Ibland behöver man skjuta upp saker i 
arbetet för att hinna med viktigare saker i 
livet, säger Alexander Rozental.

Samtidigt kan relativt enkla förändring-
ar av våra vanor leda till att vi både mins-
kar vårt uppskjutande och mår bättre. 

 – Det finns hjälp att få även om man är 
inbiten uppskjutare, avslutar Alexander 
Rozental.



Öppet hus på campus
Kom och fira Campus 

Norrköpings 
20-årsjubileum.

Lördag 18 mars kl 11–15 
öppnar vi campus 
för hela Norrköping!

Guidade turer, föreläsningar 
och spännande upplevelser 
– läs mer på liu.se/oppethus



Hösten 1997 invigdes Campus Norrköping, en storsatsning av universitetet som har fyllt de forna fabriksbyggnaderna  
i industrilandskapet med nya utbildningar och forskningsmiljöer. Nu är det dags att fira 20 års-jubileum. 

TEXT MARIA KARLBERG FOTO DAVID EINAR, PETER HOLGERSSON, THOR BALKHED & PER WICHMANN

R
edan när textilkrisen 
drabbade Norrköping i 
slutet av 50-talet såg poli-
tikerna i staden den låga 
utbildningsnivån som ett 
stort problem. Då det 
svenska universitets- 

väsendet skulle byggas ut på 60-talet ville 
de därför ha ett universitet delat mellan 
Norrköping och Linköping.

Så blev det inte. Det nya universitetet 
hamnade i Linköping även om några ut-
bildningar bedrevs i grannstaden. Men på 
90-talet kom en ny chans. Då ville staten 
se högre utbildning på nya platser och 
Linköpings universitet behövde växa. Ut-
rymmet fanns i Norrköping och utbygg-
naden där blev ett av flera exempel på nya 
svenska högskolesatsningar.

BESLUTET OM NYA STUDIEPLATSER i Norrköping 
kom i juni 1996 och under ett års tid på-
gick ett intensivt arbete i olika grupper 
för att få allt färdigt inför studenternas 
ankomst. I augusti 1997 invigdes Campus 
Norrköping och sex nya tvärvetenskapli-
ga utbildningsprogram drog igång. Det 
var Kultur, samhälle, mediegestaltning; 
Samhälls- och kulturanalys; en ny grund-
skollärarutbildning och tre civilingenjörs-
utbildningar – i industriell elektronik, 
kommunikations- och transportsystem 
samt medieteknik. 

Befintliga utbildningar för till exempel 
blivande högskoleingenjörer och sjukskö-
terskor fortsatte också som en del av den 
nya campussatsningen. Efter hand till-
kom utbildningar av miljövetare, sociono-
mer och arbetsterapeuter samt ett pro-

gram i grafisk design och kommunikation  
Idén att skapa ett campusområde mitt i 

det gamla Industrilandskapet fanns med 
från början, men tiden var för knapp för 
att det skulle hinna bli klart till starten. 
De nya lokalerna i Norrköping invigdes i 
stället ett år senare i samband med jätte-
projektet »Sanna drömmar i kvarteret 
Oron« den 5 september 1998. Över 800 
personer medverkade i föreställningen 
där medieteknikstudenterna skickade ut 
laserstrålar från Kopparhammaren, lyft-
kranar dansade och en spårvagn flög över 
Strömmen.

VERKSAMHETEN I NORRKÖPING hade fått statliga 
medel till utbildning, men inte tillräckligt 
för forskning. I stället kraftsamlade uni-
versitetet och det omgivande samhället 
för att få ihop pengar till starka forsk-
ningsmiljöer. Forskning bedrivs nu i 
Norrköping inom ett antal områden och 
forskarna inom till exempel visualisering, 
organisk elektronik och migration upp-
märksammas internationellt för sina re-
sultat.

I dag läser cirka 5 100 studenter vid 
Campus Norrköping och flera av de ny-
skapande utbildningarna har blivit fram-
gångssagor. Till exempel har civilingen-
jörsutbildningen i medieteknik fått 
mycket gott rykte i filmeffektsindustrin 
och tidigare studenter därifrån arbetar på 
alla de stora effekthusen i världen. Tre 
alumner har till och med Oscarsbelönats 
för sitt effektarbete. 

Studenterna har även satt sin prägel på 
Norrköping, som fick utmärkelsen Årets 
studentstad 2013/2014 av Sveriges  
förenade studentkårer. 

DEN 18 MARS firas 20-årsjubileet med öppet 
hus på Campus Norrköping. Då bjuder 
universitetet in till populärvetenskapliga 
föreläsningar, studentmässa och guidad 
tur bland historiska platser och nutida 
kunskaps- och forskningsmiljöer.

En alumn berättar:
»Det som dyker upp först i huvudet är 
entreprenörsandan. Att vi fick vara med 
och skapa både utbildningar och student- 
liv, till exempel var jag med och drog 
igång studenttidningen Ikon. Det fanns 
ett väldigt stort öra från universitetets 
sida för vad man kunde förändra och 
förbättra, allt ifrån kurslitteratur till mer 
generella upplägg. Man kände sig viktig 
som student.«

Elisabeth Falk, kommunikationschef för 
bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. 
Hon har läst Kultur, samhälle, medie- 
gestaltning vid Campus Norrköping med 
start 1998.

CAMPUS NORRKÖPING
FYLLER 20 ÅR

CAMPUS NORRKÖPING  •  20 ÅR

8 LIU MAGASIN #1 2017



9LIU MAGASIN #1 2017

Invigningen av Campus 
Norrköping blev en färg-

sprakande upplevelse 
vid Strömmen.

Visualisering 
och medieteknik 
har blivit en 
stark profil.
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Ny biomedicinutbildning med 
industriell anknytning

Femma bland 
årets lantisar 

27 000 studenter vid LiU

Hösten 2018 startar en internationell 
kandidatutbildning i biomedicin vid 
Linköpings universitet. Utbildningen byg-
ger på ett nära samarbete med industri i 
Sverige och lärosäten utomlands.

Noterat

Biomedical Science and Management är 
arbetsnamnet på utbildningen, som för öv-
rigt är den första engelskspråkiga kandidat-
utbildningen vid Linköpings universitet.

– Vi skapar nu en unik LiU-profil, med 
utvecklade kontakter med läkemedels- 
industrin. Vissa utbildningsmoment sker 
ute i industrin och mycket av pedagogi-

ken är hämtad från hur man arbetar där. 
Alla lär sig projektledning och hur man 
tar forskningsresultat till en färdig pro-
dukt, berättar biträdande professor Anna 
Fahlgren, som håller i planeringen.

Utbildningen riktar sig både till svenska 
och utländska studenter som är intressera-
de av att tillämpa biomedicinsk vetenskap 
och vara förberedda på såväl en akademisk 
karriär som arbete inom industrin. 

– Vi räknar med att ta in 30-35 studenter 
i den första kullen, säger Anna Fahlgren.

Under 2016 hade Linköpings universitet 
cirka 27000 studenter och 4000 medar-
betare, samt en omsättning på drygt 3,7 
miljarder kronor. Det visar den senaste 
årsredovisningen.

Utbildningen vid Linköpings universitet 
kännetecknas liksom tidigare av program 
med tydligt professionsfokus. Studenter-
na har lätt att få jobb – andelen etablera-
de på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter exa-
men fortsätter att ligga i topp bland 

svenska universitet och högskolor.
Forskningen har fortsatt att utvecklas 

positivt under 2016. De externa forsk-
ningsmedlen har ökat, liksom antalet pu-
blikationer.

Under året utvärderade innovations-
myndigheten Vinnova hur svenska uni-
versitet och högskolor arbetar med sam-
verkan. LiU var ett av de fyra lärosäten 
som fick högsta betyg på området.

Josefina Syssner, forskare och före-
ståndare för Centrum för kommunstrate-
giska studier (CKS) vid Linköpings univer-
sitet hamnar högt på tidningen Lands topp 
100-lista »Årets lantis”

Listan lyfter fram personer i Sverige som 
hjälpt till att lyfta landsbygdsfrågor under 
året och satt landsbygden på kartan. 
Bland journalister, debattörer, lands-
bygdsbor och ministrar rankas Josefina 
Syssner högt och hamnar på femte plats. 
Del av motiveringen lyder: »Ett respekte-
rat namn som det refereras allt oftare till i 
landsbygdsdebatten«. 

Hennes forskning handlar om lokal ut-
veckling och om krympande kommuner.

– Det är jätteroligt att får vara med i ett 
sådant här sammanhang som forskare. 
Jag ser det som ett bevis på att vetenskap-
lig kunskap efterfrågas. Det är också ett 
tecken på att den forskning vi gör här hos 
oss på CKS är relevant, säger Josefina 
Syssner.
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NOTERAT •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Hälsa som religion

Miljoner till visualisering

Kunglig medaljLiU-lektor  
fick Levipris

Att uppnå den perfekta hälsan är väster-
landets nya religion. Det menar Barbro 
Wijma, professor emerita och läkare med 
många års praktisk erfarenhet av mötet 
med patienter. 

Visualiseringscenter C i Norrköping blir 
nav i en satsning från Knut och Alice  
Wallenbergs stiftelse på 150 miljoner 
kronor. Fem Science centers i landet får 
del av satsningen.

Tillsammans med Britta Pelters, sociolog 
vid Högskolan i Halmstad, har hon gjort 
en litteraturstudie om dagens hälsotrend 
går att likna vid en religion. Med stöd av 
religionssociologisk teori har de kommit 
fram till att svaret är ja.

– De moraliska värderingarna i hälso-
religionen handlar om att hälsa länkas till 
karaktär. Att leva ett hälsosamt liv tyder 
på god karaktär; detta är ett gott liv och 
leder till lycka.

Gymmen har blivit ett slags nutidstem-
pel där det friska och den muskelstarka 
kroppen dyrkas. 

Trots kritiken är Barbro Wijma mån 
om att betona att ett hälsosamt liv är bra.

– Det finns mycket gott i att leva sunt. 
Men precis som i alla religioner får hän-
givelsen inte gå till överdrift. Och ens 
egen övertygelse får inte heller leda till  
att man börjar förakta de icke-troende.

Läs mer på www.liu.se/nyheter

Professor Martin 
Kylhammar vid  
Institutionen för 
samhällsutveckling 
och kultur har fått  
ta emot HM Kon-
ungens medalj av  
8:e storleken. Han 
tilldelades utmärkel-
sen »för förtjänstfulla insatser  
inom litteraturvetenskapen«. 

Universitetslektor Martina Berglund fick 
ta emot 2016 års Levipris för att »med 
sin entusiasm ha väckt nyfikenhet och 
intresse för arbetsmiljöområdet hos tek-
nologerna«. Priset delas ut av Sveriges 
Ingenjörer och är uppkallat efter stress-
forskaren Lennart Levi. Prissumman är 
på 50.000 kronor, som hon delar med 
Anette Karltun, Jönköping. 

Det handlar om en donation med anled-
ning av att stiftelsen fyller 100 år i år. 70 
miljoner går till Visualiseringscenter och 
20 miljoner vardera till Tekniska museet i 
Stockholm, Universeum i Göteborg, Sci-
ence center Malmö museer och Umevato-
riet i Umeå.

Tanken är att utställningar och produk-
tioner som utvecklas vid Visualiserings-
center C ska få nationell spridning. 

Produktionerna baseras på aktuella 
forskningsrön. Exempelvis kommer 
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Martina Berglund

Martin Kylhammar

forskningen inom biomolekylära proces-
ser göra det möjligt att göra interaktiva 
berättelser i domteatern.

 – Likaväl som vi idag i domen kan resa 
ut i universum kommer vi att resa in i cel-
ler och omslutas av livets byggstenar, sä-
ger Anders Ynnerman, professor i veten-
skaplig visualisering vid Linköpings 
universitet och direktör för Visualise-
ringscenter C.

– Med visualiseringens hjälp kan vi 
göra svårbegripliga och komplexa saker 
tillgängliga på ett vis som sträcker sig 
över barriärer av kunskap, språk, kultur 
och generationer. Det är underbart att se 
hur intresset för vetenskap väcks bland 
många av våra unga besökare.



Att kunna se saker ur andras pers-
pektiv, kommunicera och samarbeta 
effektivt med kollegor som har 
andra kompetenser – det är några 
av de »mjuka färdigheter« som 
behövs i alla yrken. Vid Linköpings 
universitet finns flera exempel på 
hur studenterna tränar sig inför sin 
kommande yrkesroll.

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER 
FOTO GÖRAN BILLESON, DAVID EINAR, 
CHARLOTTE PERHAMMAR & KARIN 
SÖDERLUND LEIFLER 

A
tt arbeta som ingenjör 
eller inom vårdyrken 
har mer gemensamt än 
man kan tro vid första 
anblicken. I de flesta yr-
ken behövs fler färdig-
heter än rena ämnes-

kunskaper. När studenter tar steget ut i 
yrkeslivet förväntas de kunna arbeta ef-
fektivt, gå in i samarbeten, leda sig själva 
och kanske även andra.  
 – Det här är färdigheter som studenter-
na behöver lära in redan under studierna. 
Ute i industrin förutsätter man att studen-
terna kan kommunicera på ett bra sätt och 
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Johan Nåtoft (vänster) och 
Sebastian Callh (höger) 

läser mjukvaruteknik 
respektive datateknik.

planera projekt. Det lärs visserligen ut i 
ledarskapskurser, men för att arbetet ska 
flyta på bra i en organisation räcker det 
inte att bara ledarna kan de här sakerna, 
säger Aseel Berglund, lektor vid Institutio-
nen för datavetenskap och ansvarig för 
kursen Ingenjörsprofessionalism.
 Kursen, som är den enda i sitt slag vid 
Linköpings universitet, är obligatorisk på 
de båda civilingenjörsutbildningarna i 
datateknik och mjukvaruteknik. Fokus 
ligger på personlig effektivitet och utveck-
ling, social kompetens, etik och ingenjö-
rens yrkesroll.

KOLL PÅ YRKESROLL 
– REDAN UNDER UTBILDNINGEN
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EN AV SAKERNA som gör kursen speciell är 
att den blandar studenter från tre årskur-
ser, som arbetar tillsammans i små grupper. 
Inom varje tema får de blivande ingenjörer-
na prova på olika verktyg. En uppgift kan 
vara att ge återkoppling till några personer i 
sin närhet, eller att detaljplanera sin tid och 
klocka den för att se vad man faktiskt lägger 
sin tid på.
  Uppgifterna skiljer sig åt för de olika års-
kurserna, men hör ihop inom samma tema.
  Studenterna skriver en text där de ska 
analysera vad som hände genom att be-
skriva olika perspektiv, dra slutsatser om 
varför det blev så och fundera över per-
sonliga handlingsplaner. Texterna disku-
teras i smågrupperna på ett dialogsemi-
narium under handledning av en mentor. 
 – På dialogseminariet är inget rätt eller 
fel, utan det handlar om att hjälpa varan-
dra att se andra perspektiv och att reflek-
tera över sina erfarenheter av temat, säger 
Aseel Berglund.

STUDENTERNA SEBASTIAN CALLH och Johan Nå-
toft är överens om att det beror mycket på 
gruppen och handledaren hur ändamåls- 
enliga och livliga diskussionerna blir. 
Ibland blir samtalen krystade, men när de 
fungerar bra så är det givande.

 – Det har varit en 
kul kurs att läsa. Att 
få dela erfarenheter 
med andra har 
hjälpt mig inse vad 
jag kan göra annor-
lunda, säger Johan 
Nåtoft, fjärdeårs- 
student på mjukva-

ruteknikprogrammet.
Han tycker att en del ämnen i kursen har 
varit svåra att relatera till. Annat har varit 
mer direkt tillämpbart. Ett verktyg från 
kursen som de båda börjat använda sig 
mer av är att aktivt planera sin tid.
 – Jag lägger in allt relevant i kalendern 
nu, på gott och ont, säger Sebastian Callh, 
som läser tredje året på datateknik- 
programmet.

PÅ MEDICINSKA FAKULTETEN blandas studenter 
från olika utbildningar, snarare än från 
olika årskurser. Även här handlar det om 
att studenterna ska hjälpa varandra att lära 
sig. Studenter från de flesta av utbildning-
arna läser tillsammans utbildningsmoment 

  LÄRA YRKESROLL  •  UTBILDNING

som kallas interpro-
fessionellt lärande, 
IPL. Nytt från hösten 
är att IPL-momenten 
startar först i mitten 
av den första termi-
nen, för att studen-
terna ska hinna få en 
introduktion till sina 

respektive utbild-
ningar först. Därefter får de möta studenter 
från de andra programmen.
 – Vi trycker på det som är gemensamt 
för de olika utbildningarna, som värde-
grund, etik och lagstiftning. Men det 
handlar också om att förstå vad som skil-
jer professionerna från varandra och bli 
mer medveten om sitt eget kompetens-
område, säger Mattias Ekstedt, program- 
ansvarig för IPL-momenten.
 Att göra kursmoment som samlar stu-
denter med så många olika inriktningar 
och förväntningar på vad deras utbild-
ning ska innehålla ställer förstås nya krav. 
 – En av utmaningarna är att hitta ut-
gångspunkter för uppgifterna som är re-
levanta för studenterna och som triggar 
igång deras tankar, säger Mattias Ekstedt.

STUDENTERNA AXEL BERGSTRÖM och Thea 
Sandqvist tror att de kommer att ha nytta 
av erfarenheterna från IPL-inslagen i ut-
bildningen.
 – Jag har blivit bättre på att sätta mig in 
i andra vårdyrkens perspektiv och vad de 
kan. I arbetslivet ska du kunna förstå att 
en patient inte bara tillhör dig, utan att 
det i bland är en annan yrkesgrupps kun-
nande som behövs, säger Axel Bergström, 

tredjeårsstudent på logopedprogrammet. 
 – Jag tror att det är viktigt för kommu-
nikationen i arbetslivet. Det finns många 
fördomar mellan olika utbildningar och 
yrkesgrupper, men under IPL-momenten 
får vi se att våra fördomar om andra ut-
bildningar och yrkeskategorier i vården 
sällan stämmer, säger Thea Sandqvist, som 
läser tredje året på läkarprogrammet. 
 Det sista utbildningsmomentet görs på 
kliniska undervisningsavdelningar, där 
studenterna vårdar patienter under hand-
ledning av utbildad vårdpersonal.
 – När man frågar läkare efter deras 
AT-tjänstgöring så utmärker sig LiU- 
studenterna i det att de anser sig vara 
ovanligt väl förberedda för att jobba till-
sammans med andra yrkesgrupper, säger 
Mattias Ekstedt.

Linköpings universitet var först i världen med studenter som får träna teamarbete i skarpt 
läge med riktiga patienter. Konceptet har plockats upp på flera håll runt om i världen.

Thea Sandqvist, läkarprogrammet och 
Axel Bergström, logopedprogrammet.

Aseel Berglund

Mattias Ekstedt
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SAMVERKAN  •  VALLASTADEN

De första studenterna på det nystar-
tade programmet i samhällsplaner-
ing får en unik möjlighet att komma 
direkt ut i verkligheten. I september 
öppnar bo- och samhällsexpot  
Vallastaden 2017, där universitetet 
är en av de större aktörerna. S

amtidigt som Linköpings 
nya stadsdel och universi-
tetets närmaste granne 
Vallastaden vuxit fram, 
har Filosofiska fakulteten 
arbetat fram ett helt nytt 
kandidatprogram i sam-

hällsplanering. De första studenterna 
börjar hösten 2017. 

– Samhällsplanering är ett etablerat 
forskningsområde, men nytt huvudområ-
de inom grundutbildningen för Linkö-
pings universitet. Studenterna får en exa-
men i samhällsplanering, berättar 
Wiktoria Glad, universitetslektor inom 
Tema Teknik och social förändring och 
ansvarig för det nya programmet. 

Särskilt fokus i utbildningen ligger på 
hållbarhetsfrågor; ekologisk, ekonomisk, 
social och kulturell hållbarhet. Det är 
också frågor som även uppmärksammats 
vid planeringen av Vallastaden. 

UTBILDNINGAR I SAMHÄLLSPLANERING finns på 
andra lärosäten. Det speciella med utbild-

ningen vid Linköpings universitet är den 
tvärvetenskapliga forskningsbasen. 

– Redan nu finns fristående kurser i 
samhällsplanering och masterkurser där 
vi testat olika idéer i Vallastaden för att se 
om de kan passa in i programmet, säger 
Wiktoria Glad.

– Vallastaden är över huvud taget in-
tressant som studieobjekt att komma till-
baka till och utvärdera. Till exempel har 
de arbetat med en annorlunda plane-
ringsprocess än vad som är normen. Och 
lösningen för infrastrukturen och hur de 
bygger en bilfri stadsdel är intressant att 
studera. 

De 40 studenter som börjar i höst kom-
mer bland annat att lära sig teorierna 
bakom samhällsplanering, men också om 
verktyg och metoder som geografiska in-
formationssystem och visualisering. Det 
är viktigt att kunna kommunicera vad det 
är man planerar och inom LiU finns en 
stor kompetens inom gestaltning och vi-
sualisering. Praktik är också en del av ut-
bildningen, för att skapa närhet till yrket. 

TEXT ELISABET WAHRBY  
FOTO THOR BALKHED, CHARLOTTE 
PERHAMMAR & ELISABET WAHRBY
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VALLASTADEN  •  SAMVERKAN

– En första uppgift för de nya studen-
terna blir att producera en visuell kom-
munikation i en särskild fråga och visa 
upp den under bo- och samhällsexpot 
Vallastaden 2017, säger Wiktoria Glad. 
Det är ju också ett sätt att visa upp själva 
programmet. 

MEN DET ÄR MER än programmet i samhälls-
planering som Linköpings universitet 
kommer att visa upp under de tre veckor i 
september som Vallastaden 2017 pågår. 
Att ha ett expo som närmaste granne är 
unikt för ett universitet. Det menar Kon-
stantin Economou, proprefekt vid Insti-
tutionen för studier av samhällsutveck-
ling och kultur, ISAK, och kurator för 
LiU:s deltagande. 

– Universitetet kommer att vara en av 
de större aktörerna under expot. Här har 
vi en fantastisk möjlighet att »berätta ett 
universitet«, inte bara informera. 

En ny stadsdel handlar mycket om tek-
nik och infrastruktur. Men lika mycket 
om människors vardagsliv. 

– Vi anpassar och 
vidareutvecklar 
»människan i cen-
trum« som är fokus 
under expot, säger 
Konstantin  
Economou. 

Ett sätt är hemut-
ställningar. Om-

kring 50 olika aktö-
rer kommer att 

använda lägenheter i Vallastaden för sina 
utställningar. 

– Här kan vi visa upp situationer som 
uppstår i alla människors liv och hur kun-
skap om människors vardagsliv tas fram 
av genusforskare och forskare inom äldre 
och åldrande, säger Konstantin Econo-
mou. 

För andra handlar det om att gestalta 
och producera för expot, till exempel ut-
bildningarna Kultur, samhälle, 
mediegestaltning (KSM); Slöjd, hantverk 
och formgivning samt LiU Malmsten där 
både lärare och studenter deltar. 

Andra utbildningar, till exempel Sam-

Läs mer
Samhällsplanerarprogrammet: 
www.liu.se/utbildning

Vallastaden 2017: 
www.vallastaden2017/expo/ 

hällsplanering, kommer att vara en del 
LiU:s aktiviteter, som det experimentella 
klassrummet. 

– Det är lite som att vi flyttar universite-
tets verksamhet till Vallastaden under de 
här veckorna, säger Konstantin Economou. 

VALLASTADEN ÄR NATURLIGTVIS också en plats 
för möten och samverkan. 

– Men vi tänker också framtidsinriktat, 
säger Konstantin Economou. Vi vill ta med 
oss kunskaper, tankar och metoder att job-
ba vidare med framåt. Boexpot kommer 
för oss att vara både en publik uppvisning, 
men också ett laboratorium för framtida 
utveckling av LiU:s verksamhet.

Konstantin 
Economou
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UTBILDNING •  DATASÄKERHET

Jonathan Jogenfors och Niklas Johansson bestämde sig för att tänka nytt och byggde 
upp laborationerna i den grundläggande kursen i datasäkerhet som ett spel och en 

tävling där man får poäng på olika nivåer. Om studenterna gillade kursen? Ja, gissa.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED 

DATAKURSEN DÄR 
MAN FÅR HACKA
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  DATASÄKERHET  •  UTBILDNING

O
ch vinnaren blev …  
Scooby cookies! 

Två spanska utbytes-
studenter – Oier Saizar 
och Juan Ramón del 
Caño Vega – kommer 
fram och får till sin förvå-

ning ta emot varsin ask med knäck. 
Kursledare Jonathan Jogenfors får för-

söka förklara vad julgodiset i krusigt pap-
per har med tävlingen att göra. Tävlingen 
som går ut på att knäcka kod – enkelt att 
förstå på svenska, men kanske inte helt 
självklart på engelska.

– Vi ville hitta ett nytt och roligt sätt att 
undervisa i datasäkerhet. Studenterna lär 
sig så oerhört mycket mer om de får testa 
själva och inte bara läsa sig till vilka pro-
blem de ska undvika. Vi lär dem bygga 
robusta system där de kan undvika att 

hamna i svårigheter, 
säger Jonathan Jo-
genfors.

– De flesta vet att 
man inte ska klicka 
på okända länkar, 
men våra studenter 
får lära sig varför, 
säger han.

BAKOM DEN LEKFULLA tävlingen finns natur-
ligtvis ett stort allvar. Alltmer kommuni-
kation, alltmer handel och allt fler tjäns-
ter sker via nätet. Säkerhetshålen är 
många och de som vill hacka sig in blir 
allt mer förslagna. Då gäller det att som 
webbutvecklare ha koll på alla de vanliga 
misstagen och svagheterna och veta hur 
man undviker dem. 

Egentligen handlar det om två kurser 
riktade mot lite olika studentgrupper. 
Kurserna innehåller såväl föreläsningar 
som laborationer. Jonathan Jogenfors och 
Niklas Johansson, doktorander vid avdel-
ning för informationskodning, ville tänka 
nytt och la upp laborationerna enligt kon-
ceptet Capture the flag, det vill säga en 
tävling där man kan samla poäng. 

I systemet finns det 44 övningar inom 
lite olika områden, men allt handlar om 
webbsäkerhet. 21 övningar är obligatoris-
ka, några enkla och allt eftersom lite  
svårare. 

Den enklaste handlar om att komma 
förbi en inloggningsruta. (Hur man gör, i 
alla fall i ett klantigt byggt system, läs 
längst ner)

STUDENTERNA DELADES IN 
i grupper om två och 
fick två månader på 
sig att lösa uppgif-
terna. Den grupp 
som först löste en 
viss uppgift fick ock-
så en guldmedalj, 
grupp nummer två 

en i silver osv.
– Vi släppte uppgifterna en fredag 

klockan 15.00. En grupp var klar med de 
obligatoriska uppgifterna redan klockan 
21.00 samma dag, berättar Niklas  
Johansson.

Scooby cookies samlade ihop 2612 po-
äng, 8 guldmedaljer, 10 silver och 9 brons. 
Tvåan hade 2481 poäng och färre medaljer. 

– Jag gillade verkligen kursen och lab-
barna var roliga. Några var svårare, men 
jag har testat Capture the flag en del för-
ut, berättar Oier Saizar, utbytesstudent 
från Baskien som läser datavetenskap på 
sitt tredje år.

Juan Ramón del Caño Vega är impone-
rad av kamratens framfart.

– Många av upp-
gifterna var för svåra 
för mig, men Oier 
löste dem som om 
det bara var att sum-
mera några tal. Men 
kursen var väldigt 
intressant. Även om 
jag inte ska arbeta 

med datasäkerhet i 
framtiden tycker jag att detta är en kurs 
som alla borde gå för att få lite perspektiv 
på vad en cyberattack är och hur vi kan 
undvika dem, säger han.

ATT HACKA SIG IN i datorsystem av olika slag 
är naturligtvis inte tillåtet, laborationerna 
har därför utförts på fiktiva webbsidor 
och i en starkt skyddad miljö.

– Vi vill tacka IT-avdelningen för hjäl-
pen att skapa en hårt sluten cell åt oss och 
vi har naturligtvis även varit noga med att 
undervisa om juridiken, vad som är tillåtet 
på nätet och inte, säger Jonathan  
Jogenfors.

Totalt har ett 150-tal studenter läst  
kurserna, den ena är på fyra poäng och på 
svenska och den andra på sex poäng och 
på engelska. Den korta är i huvudsak 
tänkt för högskoleingenjörer och den 
längre för civilingenjörer och master- 
studenter. 

Kurserna är introduktionskurser och 
obligatoriska inom några inriktningar 
och valfria för andra. Mer avancerade 
kurser i datasäkerhet ges sedan av  
Institutionen för datavetenskap.

FOTNOT: Hur man tar sig förbi inloggn-
ingsrutan? Skriv in admin som användare 
och password som lösenord (ligger som 
default-alternativ som man ibland missat att 
ändra när webbsidan är färdig).

»De flesta vet 
varför man inte 

ska klicka på 
okända länkar, 

men våra  
studenter får 

lära sig varför.«
Jonatan Jogenfors

Oier Saizar 

Niklas Johansson
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Sedan slutet av 1970-talet har över tusen 
systemvetare utbildats vid Linköpings 
universitet. De är tränade i att förstå 
IT-system ur olika perspektiv och arbetar 
ofta i gränslandet mellan teknik, organi-
sation och människor.

– Utbildningen har hela tiden haft ett 
tydligt fokus mot IT i verksamheter,  
berättar Ida Lindgren, programansvarig  
sedan två år tillbaka.

Nu har programmet fått en ordentlig 
genomlysning. Profilen är densamma, 
men man har sett över hur olika delar på 
bästa sätt fogas ihop till en helhet.

– Vi har utgått från vad studenterna 
behöver ha med sig ut i arbetslivet. Vad 
möter dem där, vilka förmågor efterfrå-
gas? Vi har lyssnat till arbetslivsrepresen-
tanter i vårt programråd och det har även 

Topp-3 i landet – nu i ny kostym

varit ett stort enga-
gemang bland våra 
studenter och lära-
re, berättar Ida 
Lindgren.

ARBETET HAR LETT TILL 
flera nya kurser och 
att man slipat på 

innehållet i tidigare 
kurser. Utbildningen får två inriktningar 
– en mot management och verksamhets-
utveckling och en mot systemutveckling. 
De första två åren läser studenterna dock 
i huvudsak tillsammans.

Utbildningen avslutas med en ny kurs 
om systemvetarens profession.

– Det är en identitetsskapande kurs, 
där studenterna får arbeta med case och 
dra nytta av kunskaper från olika delar av 
utbildningen, berättar Ida Lindgren.

NYSTARTEN GÖRS UTIFRÅN en styrkeposition. 
Systemvetarprogrammet i Linköping har 
under senare år tillhört topp-3 i landet 

(tillsammans med Göteborg och  
Stockholm) när det gäller söktryck.

– Och våra studenter får snabbt jobb. 
Arbetsmarknaden skriker efter den här 
typen av kompetens, säger Ida Lindgren.

Annat var det i början av 2000-talet då 
utbildningen drabbades hårt när den s.k. 
IT-bubblan sprack. En tuff arbetsmarknad 
gjorde att söktalen sjönk som en sten i 
hela landet. 

– Det var några svåra år innan det 
svängde tillbaks. Men idag känns det 
långt borta, säger Ida Lindgren.

DEN 20 APRIL firar man 40 år med en konfe-
rens med presentationer för alumner,  
studenter, lärare och vänner.  Företag och 
organisationer ges möjlighet att berätta 
om sin verksamhet i en minimässa. Och 
på kvällen blir det klassisk sittning där 
studenterna håller i trådarna.

– Vi hoppas på stor tillströmning, säger 
Ida Lindgren.

I höst lanseras en uppgraderad 
version av kandidatprogrammet i 
systemvetenskap. Men först ska 
40-årsjubileet firas med alumner, 
studenter, lärare och vänner.

UTBILDNING  •  SYSTEMVETENSKAP

Ida Lindgren

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO LENNART FALKLÖF & ISTOCK

System för lagerhållning är en 
av många arbetsuppgifter som 
systemvetare arbetar med.
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JÄMSTÄLLDHETSFÖRENING  •  STUDENT  

iQual – för ett öppet diskussionsklimat

– Vårt mål är att skapa ett studieliv som 
präglas av jämlikhet och ett universitet 
som är tillgängligt för alla. Vi tror att vi 
kan nå dit genom att skapa diskussion 
och medvetenhet kring hur situationen 
ser ut idag, säger August Sundberg, ord-
förande för iQual.

När det kommer till könsfördelning är 
Industriell ekonomi en av de civilingen-
jörsutbildningar som ligger bäst till. Men 
iQual vill belysa även andra perspektiv. 

– Tittar vi till exempel på var studenter-
na kommer ifrån i landet och om de har 
svenskfödda föräldrar är det en väldigt ho-
mogen grupp går programmet. Civilingen-
jörsvärlden kan upplevas som rätt exklu-
derande just för att den är så homogen. 

iQual jobbar med de olika utskotten i 
sektionen genom att bjuda in till 

workshops och föreläsningar. Strategin är 
att skapa ett förtroende mellan förening-
en och sektionsmedlemmarna, och att 
skapa diskussion istället för att föreläsa 
om rätt eller fel. Många deltagare har va-
rit positivt överraskade efter en lite avvak-
tande inställning till en början. 

– Det är obekväma frågor vi lyfter. Vad 
har vi för stämning i vår sektion, vad har 
vi för normer som styr? Vilka är vi som 
går här, är vi privilegierade? Vi vill skapa 
en medvetenhet och att väcka tankarna är 
startpunkten.

 I framtiden vill iQual också ordna fler 
workshops och föreläsningar som är öpp-
na för alla studenter. 

– Låga trösklar är det som behövs, för 
att skapa en öppenhet som inkluderar alla.

LÅG TRÖSKEL GÄLLDE när iQual under höst-
terminens tentaperiod bjöd in till evene-
manget »Tentaångest med iQual«. Ett 
klassrum fylldes med saker för att lindra 
just tentaångest; hängmattor, kuddar, 
värmeljus och fika. Och en tillåtande at-

mosfär där deltagarna plötsligt började 
prata med varandra över klass- och års-
kursgränserna.

– Kanske inte det tydligaste exemplet 
på jämlikhetsarbete, men jag tror att om 
man tillåter en stämning där man kan 
prata med varandra och får ta hand om 
varandra, finns det snart en grogrund för 
förändring.

August Sundberg jobbar nu med kåren 
LinTek för att hjälpa till med att dra igång 
ett mer centralt initiativ i samma anda 
som iQual. Frågorna som iQual behandlar 
är inte specifika för I-sektionen, utan re-
levanta för hela universitetet.

Hur kan ingenjörsvärlden göras till-
gänglig för alla samhällsgrupper? Det 
jobbar I-sektionens jämlikhetsföre- 
ning iQual för genom både workshops 
och mer oväntade arrangemang.

TEXT SUSANNA LÖNNQVIST FOTO SUSANNA LÖNNQVIST & AUGUST SUNDBERG

OVAN August Sundberg jobbar med att dra 
igång ett centralt initiativ för jämställdhet.

VÄNSTER I framtiden vill iQual också ordna 
fler workshops och föreläsningar som är 
öppna för alla studenter.

»Civilingenjörs- 
världen kan upplevas 

som rätt exkluderande 
just för att den är  

så homogen«
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Forskning

Lovande diabetesstudie

Vi mår bra  
av trä

Vid den autoimmuna sjukdomen typ 1- 
diabetes förlorar kroppen sin förmåga att 
producera insulin. Under utvecklingen av 
sjukdomen attackerar immunsystemet de 
insulinproducerande betacellerna i buk-
spottskörteln, vilket märks av att det ofta 
finns antikroppar riktade mot kropps- 
egna proteiner i betacellerna. Ett av dessa 
är GAD65. Flera kliniska prövningar av 
ett läkemedel baserat på GAD65, GAD-
alum, pågår. 

I den aktuella studien har forskarna vid 
Linköpings universitet provat att spruta 
GAD-alum direkt i lymfkörtlarna i 
ljumsken, i stället för under huden, för att 
se om immunförsvaret blir mer tolerant 
mot kroppens eget GAD-protein. Tillvä-
gagångssättet liknar det som används vid 
allergibehandling för att inducera tole-

En liten pilotstudie där Linköpingsforskare 
försöker bromsa immunförsvarets attacker på 
insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes 
tyder på en lovande effekt. 

Nu är det vetenskapligt bevisat, det som 
många inom byggbranschen redan vet: trä i 
byggnader, möbler och på väggar är bra för 
vår hälsa och vårt välbefinnande. Det visar ett 
treårigt europeiskt forskningsprojekt som just 
har avslutats. 

rans mot ett allergiframkallande ämne, så 
kallad allergivaccination. 

Sex patienter i åldrarna 20–22 år, som 
haft typ1-diabetes i upp till ett halvår, del-
tar i studien. De har fått injektioner med 
en låg dos GAD-alum vid tre tillfällen och 
under tiden tagit tillskott av D-vitamin, 
som kan dämpa immunsystemets inflam-
matoriska svar

– På de sex patienter som vi har behand-
lat ser det mycket lovande ut. Det traditio-
nella förloppet vid typ 1-diabetes är att 
man gradvis förlorar sin insulinproduk-
tion, men det har inte våra patienter gjort 
än. Vi behöver följa dem under längre tid 
och inkludera fler patienter innan vi säger 
något om effekten, men resultatet hittills 
är väldigt spännande, säger Johnny Lud-
vigsson, senior professor vid Linköpings 
universitet och ansvarig för studien.

Studien har publicerats i tidskriften 
New England Journal of Medicine.

Forskarna i projektet konstaterar att trä 
har hög hållfasthet i förhållande till sin 
vikt, är lätt att arbeta med, är förnybart 
och att det finns tillgängligt i stora 
mängder. Det går snabbt att bygga med, 
ger en bra arbetsmiljö på byggplatsen, är 
flexibelt och ger designern stora friheter. 

Dessutom binder och lagrar trä kol- 
dioxid, jämnar ut luftfuktigheten inom-
hus och är återvinningsbart.

– Ett ökat bruk av trä ger stor positiv 
påverkan på både hälsa och miljö. Vi har 
även tittat på design och affärsnytta, sä-
ger Tomas Nord, universitetslektor i in-
dustriell ekonomi vid Linköpings univer-
sitet, som ansvarat för ett par delprojekt.

Resultaten finns på www.wood2new.org

Första värmedrivna transistorn
LiU-forskarna Dan Zhao och Simone Fabiano 
är först i världen med att ta fram en tran-
sistor som styrs av en värmesignal i stället 
för en elektrisk signal. Det räcker med en 
temperaturökning på en grad för att få en 
mätbar förändring av strömmen i transistorn.  

Den värmedrivna transistorn öppnar 
upp för en lång rad applikationer som 

exempelvis detektering av små tempera-
turskillnader eller inom medicinen för 
funktionella plåster där man kan följa 
läkningsprocessen. 

Forskningen har gjorts vid Laboratori-
et för organisk elektronik vid Linköpings 
universitet. Den presenterades nyligen i 
en artikel i Nature Communications.
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FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Stickade muskler ökar kraften
Forskare har gett vanligt tyg förmåga 
att dra ihop sig likt muskelfibrer genom 
att belägga textil med ett elektroaktivt 
material. 

Deras vision är att i framtiden kunna de-
signa »textila muskler«, som kan byggas in 
i kläder och göra det lättare för funktions-
nedsatta personer att röra sig. 

Forskningen sker i samarbete mellan 
universitetslektorerna Edwin Jager vid 
Linköpings universitet och Nils-Krister 
Persson vid Högskolan i Borås.

Sexuella övergrepp på  
nätet lika allvarliga

Fördjupningsrapporten har tagits fram av 
det nationella kunskapscentret Barnafrid 
vid Linköpings universitet tillsammans 
med Stiftelsen Allmänna Barnhuset på 
uppdrag av Socialdepartementet.

– Vår rapport visar att övergrepp på nä-
tet där barnet inte har träffat förövaren 
kan få lika allvarliga konsekvenser som 
övergrepp som sker utanför nätet. Vi ser 

också att dokumentation av övergreppet i 
form av bilder eller filmer påverkar ung-
domarnas psykiska hälsa negativt, säger 
universitetslektor Linda Jonsson, en av 
rapportförfattarna. 

Frågan om hur de utsatta påverkas av 
nätövergreppet är aktuell på flera sätt. 
Exempelvis pågår rättegångar där vuxna 
fått barn eller ungdomar att utföra våld-
täktsliknande sexuella handlingar på sig 
själva framför webbkameran. Domstolar-
na prövar om det juridiskt är att likställa 
med övergrepp där förövare och offer träf-
fats fysiskt.

Fixerad vid sitt 
utseende

I en ny doktorsavhandling har Linkö-
pingsforskaren Sabina Brohede studerat 
vad det innebär att lida av den psykiska 
sjukdomen BDD. 

– För dem som har BDD kan livet 
handla om att spara ihop pengar för att 
operera näsan för åttonde gången. De kan 
fastna framför spegeln i timtal. En person 
i studien hade inte gått utanför hemmet 
på tre månader.

BDD är förknippat med tidskrävande 
tvångsbeteenden, som att hela tiden för-
söka sminka över eller dölja den upplevda 
defekten. Sabina Brohede menar att skam 
spelar en viktig roll. De drabbade vill inte 
bli sedda som fåfänga och det kan vara en 
anledning till att de undviker att söka 
hjälp trots att de mår mycket dåligt. 

Många drabbade söker hjälp på hud-
mottagningar eller plastikkirurgisk be-
handling, men tidigare forskning har visat 
att sådan behandling sällan hjälper, utan 
snarare kan förvärra symtomen. BDD kan 
i stället behandlas med kognitiv beteende-
terapi och antidepressiv medicin. 

– BDD verkar vara en relativt vanlig 
sjukdom. Enligt mina studier är förekom-
sten i Sverige runt 1–2 procent, vilket är i 
samma storleksordning som anorexi, sä-
ger Sabina Brohede. 
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Ungdomar och barn som utsatts för sex-
uella övergrepp på nätet kan må mycket 
dåligt psykiskt och behöva behandling 
och stöd. Det framkommer i en ny rapport 
om ungas erfarenheter av sexuella 
nätövergrepp. 

Det är inte ovanligt att personer är starkt 
fixerade vid något i sitt utseende som 
man upplever som fult eller groteskt. Det 
handlar om en relativt okänd psykisk 
sjukdom kallad BDD (efter engelskans 
body dysmorphic disorder).
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STUDENT •  VOLONTÄR

Volontäruppdrag som  
öppnar ögon  

och läker leenden
Ett försiktigt leende och föräldrar som inte kan slita blicken från sina 

nyopererade barns ansikten. En fyrtiofem minuter lång operation förändrar 
livet för ett barn med läpp- och gomspalt. Det har Emilie Engblom sett under 

sitt volontäruppdrag i Nicaragua med Operation Smile.

TEXT SUSANNA LÖNNQVIST FOTO OPERATION SMILE

O
peration Smile är en inter-
nationell välgörenhetsor-
ganisation som reser på 
uppdrag till utvecklings-
länder och opererar läpp-, 
käk- och gomspalt på barn. 
För logopedstudenten 

Emilie Engblom väcktes intresset vid en 
föreläsning om deras verksamhet.

– Jag räckte upp handen och hörde mig 
själv fråga; hur får man möjlighet att göra 
det där?

Det ledde till att hon tog initiativet till 
det som idag är Operation Smile Unga 
volontärer LiU. Föreningen består av åtta 
studenter. De jobbar främst med att spri-
da kunskap om vad Operation Smile gör. 
De syns bland annat på studentmässor, 
på Kalasmottagningen och på Nolle- 
festen i Norrköping.

ETT MEDICINSKT UPPDRAG pågår vanligtvis  
ungefär tio dagar. All utrustning och per-
sonal som behövs för att genomföra runt 
hundra läpp-, käk- och gomspaltsopera-
tioner flygs in. På uppdragen deltar allt 

från plastikkirurger, narkossköterskor 
och barnläkare, till logopeder, psykolo-
ger och journalförare. Alla jobbar på  
frivilligbasis. 

Förra året i november åkte Emilie Eng-
blom till Nicaraguas huvudstad Managua 
tillsammans med fyra medicinska volon-
tärer från Sverige. Unga volontärer kan 
resa med som journalister, och har i upp-
gift att rapportera och berätta om upp-
draget. Emilie Engblom åkte också runt 
till byar på landsbygden tillsammans med 
två italienska studenter för att prata och 
undervisa om handhygien, vikten av att 
borsta tänderna och vad som är bra och 
nyttig mat. 

– Vi jobbade dygnet runt, kändes det 
som, men det var fantastiskt! 

Under hennes uppdrag i Managua opere-
rades 135 barn. Det innebar 135 förändrade 
liv på ungefär en vecka. Barnen med läpp- 
eller käkspalt mobbas ofta för sitt utseende, 
och många kan eller vill inte gå i skolan. 
Bristen på läs- och skrivkunnande leder till 
att barnen börjar jobba i hemmet i tidig ål-
der. Att gömmas undan blir vardag.

– Det är svårt för barn som föds med 
ansiktsmissbildningar i vissa länder och 
främst på landsbygden. Ibland ses det 
som en bestraffning för något. Barnet och 
familjen – och ibland hela byar – kan bli 
trakasserade och isolerade, berättar Emi-
lie Engblom. 

Läpp-, käk- och gomspalt leder även till 
andra problem. Barn som inte blir  

Logopeden Emilie Engblom åkte som volontär 
till Nicaragua för att följa Operation Smile.
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opererade i tidig ålder har svårigheter med 
att bilda ett tryck i munhålan. De kan där-
för inte amma eller äta från flaska så bra. 
Barnen är ofta undernärda när de kommer 
till Operation Smiles uppsamlingsplatser. 

Även talet drabbas av läpp-, käk- och 
gomspalt. Uttalet av bokstäver som p och 
b, som kräver att man sluter till munnen, 
blir svåra att uttala. 

– När man som logoped åker på upp-
drag med Operation Smile är det både 
tal- och matproblematiken man jobbar 
med, säger Emilie Engblom.

SÅ EN ENKEL OPERATION kan verkligen betyda 
helt nya förutsättningar för barnen. Det 
är något Emilie Engblom bär med sig ef-
ter uppdraget. Hon har fått ta del av an-
dra människors starka upplevelser: gläd-
jen över att få en operation, oron hos 
föräldrarna när barnen förs till opera-
tionssalen, och tacksamheten när opera-
tionen är klar. 

– Jag fick hämta in föräldrar och vara 
med när de såg sina barn för första gång-
en efter operationen. De kunde inte sluta 
titta på sina barn!

Operation Smile har även precis startat 

upp ett center för operationer i Managua, 
och under uppdraget Emilie Engblom var 
på utbildades lokala läkare och studenter 
som skall kunna ta över verksamheten. 

– Målet för Operation Smile är att alla 
barn med läpp- och gomspalt ska få  
en operation. 

FÖR EMILIE ENGBLOM väntar nu uppsatsskriv-
ning och logopedexamen i juni. Att om 
några år åka på uppdrag som verksam lo-
goped är något hon hoppas på och ser fram 
emot. Till sitt kommande yrkesliv tar Emi-
lie med sig hur avgörande vård och en ope-
ration kan vara för den enskilda personen. 

– I Sverige tar vi ofta vården för given. 
Att få vara med om att göra en så stor 
skillnad i någons liv som vi upplevde un-
der uppdraget har gett mig ett perspektiv 
på det, säger Emilie Engblom. 

Arbetet med Operation Smile Unga vo-
lontärer LiU kommer inte upphöra i och 
med en examen. Senare i år skall Emilie 
Engblom föreläsa och dela med sig av sina 
erfarenheter till logopedstudenter. Kan-
ske tänder hennes engagemang en gnista 
för volontärarbete hos flera i publiken, 
som det gjorde hos henne själv.

Barn med läpp- eller käkspalt mobbas ofta för 
sitt utseende, och många kan eller vill inte gå  
i skolan. Operationen underlättar även talet.
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 David Ericsson 
gick ut utbild-
ningen i möbel-
design vid LiU 
Malmstens 2010.  
 I fjol prisades 
han för stolen 
Madonna.

Alumni
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Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiU-alumner
JASMIN AHERDAN är handläggare för huma-
nitära frågor på EU-delegationen vid FN i 
New York. Hon har en affärsjuridisk kan-
didatexamen från 2012.
KERSTIN BJÖRSSON är verksamhetsansvarig 
på NaoLi och bloggare på Tankekraft. 
Hon har en magisterexamen från kultur-
vetarprogrammet 2010.
SARAH FELLDIN är projektledare på Volvo 
Group Trucks Technology. Hon är civil- 
ingenjör i industriell ekonomi med inter-
nationell inriktning och examen 2016.
ALEXANDER HUNG är konsult på Dfind Scien-
ce & Engineering. Han är civilingenjör i 
kemisk biologi, med examen 2014.
CECILIA JAUNVIKSNA är ingenjör i datorstödd 
konstruktion på Alten Sverige. Hon är  
civilingenjör i maskinteknik med examen 
2015.
MATTIAS KARLSSON är finansdirektör på 
Swisslog. Han har en ekonomexamen 
från 1996.
CHRISTIAN LARSSON är Technical Publication 
Specialist på CTT Systems AB. Han är  
civilingenjör i medieteknik, med examen 
2013.
MING-TAI LEE är doktorand på Paul Scherrer 
Institute. Han har en naturvetenskaplig 
masterexamen från 2017.
FREDRIK LINDQUIST är leg psykolog i Norrkö-
pings kommun. Han har en psykolog- 
examen från 2010.
JONATHAN NILSSON är beredskapssamordna-
re på Höglandets Räddningstjänstför-
bund. Han har en filosofie masterexamen 
från 2015.
JOHANNA RAGNHAMMAR är HR-generalist på 
Net Insight AB. Hon har en filosofie kan-
didatexamen från 2014.
LI SANDSVEDEN är produktspecialist på Elek-
ta Instrument AB. Hon är civilingenjör i 
teknisk fysik och elektroteknik med exa-
men 2013.
JOHANNA WRETÅS är Legal Specialist på 
Ework Group AB. Hon har en affärsjuri-
disk masterexamen från 2016.

TIPSA OSS! Vi vill gärna veta vad våra tidigare 
studenter har för sig idag. Kontakta redaktionen,  
lennart.falklof@liu.se

Har recept för lyckad e-handel

Årets stjärnskott

LiU-alumnen Pär Svärdson har receptet för 
lyckad näthandel: billigt, snabbt och ett 
stort sortiment.

LiU-alumnen David Ericsson har utsetts 
till årets stjärnskott inom möbeldesign. 

»Med kunskap om träets egenskaper 
och respekt för hantverket utformar 
han möbler gjorda att leva länge«, heter 
det i motiveringen till att han får motta 
en av Elle Decoration Swedish Design 
Awards.

Han har kallats e-handelns Zlatan. 1997 
drog han igång e-bokhandeln Adlibris till-
sammans med kollegan Fabian Fischer. 
2011 drog han igång apoteksnäthandeln 
Apotea, vars vd han idag är. Han ligger 
även bakom flera andra e-handelssajter.

 I botten finns 
både en civilingen-
jörsexamen i maskin- 
teknik från 1993 och 
en ekonomexamen 
två år senare, både 
vid Linköpings  
universitet.

Pär Svärdson

David Ericsson
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ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Alumner på supertalanglista

Nominera till Årets alumn
Varje år får två tidigare studenter 
utmärkelsen Årets alumn av Linköpings 
universitet. I höst blir det sjunde gången 
som utmärkelsen delas ut.

Alumner, studenter och medarbetare 
är välkomna att nominera kandidater. 
Årets alumner ska ha läst vid LiU i 
minst två år på heltid och därefter ha 
gjort avtryck, kanske genom en presta-
tion eller särskilt engagemang i en fråga.
 Nominera en eller flera kandidater 
senast den 18 maj. Förslag skickas till 
jessica.peterson@liu.se. De ska inne-
hålla alumnens namn, utbildning, en 
kort beskrivning av vad personen har 
gjort och en motivering till varför hon 
eller han förtjänar att bli Årets alumn.

Läs mer på liu.se/alumni

Tre av dem återfinns under rubriken Kar-
riäristerna. Peder Osterkamp på plats 25 
är kommersiell chef på tågbolaget MTR 
Express. Han har läst till civilingenjör i 
industriell ekonomi med internationell 
inriktning vid LiU.

Molly Söderström Högling har plats 32 
på listan över Sveriges mest begåvade 
karriärister just nu. Hon har läst interna-
tionella civilekonomprogrammet vid LiU 
och är utvecklingschef på Envirotainer, 
ett ledande företag inom transporter för 
temperaturkänsliga läkemedel som vac-
cin, insulin och blodplasma.

Ali Bouzeid på plats 33 har inte ens 
hunnit bli alumn utan är i slutet av sin ut-
bildning i industriell ekonomi vid LiU. 
Samtidigt arbetar han som vd-assistent 
på DHL i Schweiz.

Niels Bosma har plats 9 under rubriken 
Entreprenörerna. Han är grundare och 
head of growth på crowdfundingplattfor-
men Tessin där man kan direktinvestera i 
hyresbostäder och andra fastighetspro-
jekt. Niels Bosma är även ideellt engage-
rad i Kodcentrum som främjar intresset 
för programmering hos barn och unga. 
Han har läst datavetenskap vid LiU.

På plats 6 bland Samhällsbyggarna 
finns Therese Sjöberg. Hon har läst sjuk-
sköterskeprogrammet vid LiU och är nu 
en av vårdens innovatörer. Hon är projekt-
ledare på Innovationsplatsen vid Karolin-
ska universitetssjukhuset och har bland 
annat arbetat med Barncancerappen – en 
app med lättillgänglig information för 
barn med cancer och deras anhöriga.

I kategorin Finansfolket syns också en 
LiU-alumn, på plats 7. Det är Christer 
Magnergård, ekonom från LiU och Head 
of Equities Sweden på DNB, en av de le-
dande nordiska aktörerna inom bank, fi-

nans och försäkring. Christer Magner-
gård är själv expert på verkstadssektorn 
där han är rankad topp tio-analytiker i 
Sverige.

Listan presenterades i början av februari. 

TEXT MARIA KARLBERG

Sex personer med LiU-bakgrund finns med 
bland årets 101 supertalanger på tidningen 
Veckans Affärers lista.

Årets alumner 2016 var Suad Ali, expert på Sveriges flyktingkvot, och Thomas Lunner, en av 
forskarna bakom världens första digitala hörapparat. I november 2016 tog de emot ut-

märkelsen på Campus Valla och fick en platta med sina namn i alumnernas Walk of fame.

Peder Osterkamp
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I generationer har kvinnors förlossningsskador hamnat i något slags skammens ingenmansland. 
Ett systemfel av sjukvården, menar gynekologen och LiU-alumnen Eva Uustal som med lyhördhet 

och systematik arbetar för en trygg nationell förlossningsvård.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO ANNA NILSEN

E
va Uustal är överläkare på 
Universitetssjukhuset i Lin-
köping och expert på för-
lossningsskador. Hon är 
också ledande i det natio-
nella arbetet med att lyfta 
fram sjukvårdens brister på 

området och att åtgärda dem.
– Vi ska förebygga, vi ska hitta och vi 

ska behandla förlossningsskador. Alla 
kvinnor ska känna sig trygga med att föda 
barn, säger hon.

Så är det inte idag.

På Kvinnokliniken i Linköping utför 
Eva Uustal varje år hundratals operatio-
ner på kvinnor som fått skador under sina 
förlossningar. Det kan handla om svåra 
bristningar, i de allvarligaste fallen skadas 
ändtarmens slutmuskel som leder till 
analinkontinens om ingen operation görs. 
Tre procent råkar ut för den typen av skada. 

Cirka 80 procent av förstföderskorna 
får skador i mellangårdens muskelfästen 
som behöver sys.

Parallellt med det handfasta operations-
arbetet och samtalen med mammorna 

 driver hon forskningsprojekt där hon sys-
tematiserar skadorna så att kunskapen 
kring dem ska växa både nationellt och 
internationellt. 

– Jag har hört hårresande historier om 

hur kvinnor blivit bemötta i vården. »Lite 

får man räkna med« är en vanlig kom-

mentar, även från läkare och barnmor-

skor. Då kan det handla om allvarliga 

skador i kvinnans underliv som ger henne 

livslånga besvär med kiss och bajs, smär-

tor och dåligt sexliv.

 FÖR TRYGG FÖRLOSSNINGSVÅRD
GÅR I SPETSEN
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Eva Uustal läste till läkare i Uppsala och 
Linköping. Blev klar 1987. Hon var även aktiv 
spexare under sin studietid och sjunger idag 
i Akademiska kören.

KVINNORNA HAR stått ensamma mot en ove-
tande eller oförstående omvärld, ofta fyll-
da med skuld och skam. Hur är det möj-
ligt att förlossningsskador i vår moderna, 
jämställda tid fortsatt att negligeras och 
tystas ner?

– Det handlar fortfarande om ett stort 
mått av skam, tyvärr. Skam hos persona-
len för att de inte lyckats förebygga ska-
dan eller för att de inte vetat exakt vad de 
skulle göra. Den födande kvinnan har 
kunnat känna skam för att hon blev en 
»sån« som fick en skada. Eller lagt skul-
den på sig själv för att hon inte tränat 
knipövningar tillräckligt mycket, när det 
kanske varit muskelfästen som brustit 
och gjort det omöjligt att knipa.

Eva Uustal säger att hon blir mörkrädd 
när hon tänker på hur det varit. Ljus-
punkten är att vården under de senaste 
decennierna blivit bättre. Kvinnor som 
födde barn under 1980- och 90-talet, till 
exempel, fick fler och allvarligare brist-
ningar än de som föder idag.

– Då fanns en trend från USA att kvin-
nor skulle »äga sina egna kroppar« och 
föda fram barnet utan aktiv hjälp från 
barnmorskan. Det ledde till att kvinnorna 
inte alltid fick den vägledning som behövs. 

Idag har barnmorskorna en mer aktiv 
och kommunikativ roll, och det långsam-
ma framfödandet betonas för att undvika 
allvarliga bristningar.

EVA UUSTAL ÄR mån om 
att betona att de 
flesta förlossningar 
sker utan komplika-
tioner. Men kunska-
pen om hur till ex-
empel bristningar i 
kvinnans underliv 
ska åtgärdas på 

längre sikt är ojämnt 
fördelad över landet, vilket innebär stora 
variationer i dagens vård.

– Östergötland är bäst. Västmanland  
är värst.

Under de senaste åren har förloss-
ningsskador hamnat mer i fokus i media. 
Eva Uustal menar att uppmärksamheten 
bland annat beror på att kvinnorna själva 
hörs mer, till exempel på sociala medier, 

och att de i större utsträckning gått ut i 
medier och modigt berättat om sina skador. 
Kanske skammen håller på att avta?

PARALLELLT MED uppmärksamheten på för-
lossningsskador ökar, inte oväntat, anta-
let kvinnor som vägrar föda vaginalt. De 
väljer kejsarsnitt.

– Danderyd är ett tydligt exempel. Här 
är kejsarsnittsfrekvensen högst i Sverige. 
Kvinnorna vill inte riskera framfall, de vill 
fortsätta kunna springa maraton.

Men kejsarsnitt är ingen väg att gå, po-
ängterar Eva Uustal. Ingreppet kan leda 
till ett försämrat immunförsvar hos bar-
net, amningsstörningar och sammanväx-
ningar i buken. Kommande graviditeter 
kan bli komplicerade.

Så vad är då lösningen om kvinnorna 
inte känner sig trygga med att föda  
vaginalt och kejsarsnitt inte heller är  
ett alternativ? 

Det finns bara en väg att gå, menar  
Eva Uustal.

– Förlossningsvården måste utformas så 
att kvinnorna känner tilltro till den. Samt-
liga kvinnor bör undersökas noga efter för-
lossningen. Alla måste bli respekterade 
och lyssnade till när de säger att de har 
problem i underlivet. De måste få rätt in-
formation och kunna lita på att det finns 
en plan för vad som ska göras om de har 
skador, och att skadorna går att rätta till.

För några år sedan tog hon därför initi-
ativ till att göra nationella uppföljningar 
av hur det gått för kvinnor som fått större 
förlossningsbristningar. Sedan 2014 finns 
det nationella Bristningsregistret som nu 
bidrar till ökad kunskap om hur skadorna 
ska kunna undvikas, och hur de ska  
behandlas.

Hon är också med och skapar ett web-
baserat utbildningsprogram där de senas-
te rönen om förlossningsskador presente-
ras, och bygger upp nationella riktlinjer 
för förlossningsvården så att den blir jäm-
likt säkrare över hela landet. Och hon ar-
betar för att Kvinnokliniken i Linköping 
ska bli ett nationellt centrum kring för-
lossningsvård.

FÖR EVA UUSTAL, 57 år, är det ett personligt 
mål att upprätta tilltron till förlossnings-

Nya riktlinjer på gång
Nya riktlinjer är på gång för den svenska 
förlossningsvården. Enligt ett förslag 
som är ute på remiss ska alla nyförlösta 
kvinnor bedövas för att personalen ska 
kunna leta efter förlossningsskador mer 
effektivt. Det kan bli verklighet redan 
under 2017.
 Förslaget är ett resultat av det natio-
nella arbete som Eva Uustal under flera år 
lett för att förebygga, diagnosticera och 
följa upp förlossningsskador.

LÄKARE  •  ALUMNI

Eva Uustal

vården innan hon går i pension.
– Så jag kan inte sluta jobba än på ett 

bra tag, säger hon halvt på skämt, halvt  
på allvar.

Hon har ett mål till, för övrigt. 
– Jag vill se till att vi att vi blir ett inter-

nationellt föredöme och att vårt arbets-
sätt får spridning internationellt. Trots 
våra brister ligger Sverige faktiskt redan 
idag i framkant.
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