framtidens utbildningslokaler på sahlgrenska akademin
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URKUND
digitaliserad
plagiatkontroll

Onlineforum

PubMed m fl
- databaser på nätet
växer fram

Peak Datasal

Iphone lanseras
Facebook
lanseras

Automatisering
och labteknikutveckling

Bioinformatik

Växande andel äldre

Undersökningsmetoder och behandlingsmetoder i vården
digitaliseras

Nya studentgrupper har andra mål med utbildningen
(entreprenörer istället för forskare mm)

Accelererande globalisering pådrivet av Internet,
handel, resande, invandring och utlandsstudier

Införande av vårdval i
primärvården

New Public Managment
Skolval i gymnasiet
växer i betydelse
Evidens i
vården

Studenter kommer
inte på föreläsningar

Genusperspektiv
allt viktigare

Akademisering
av vårdens yrken

Evidensbaserad
undervisning

#meetoo

Hälsopropaganda

Nationella riktlinjer
( t ex för stroke)

Stora investeringar i nya
vårdmiljöer i hela Norden

Vårdguiden
1177

Digitala patientjournaler

Kursutvärderingar

Molekylärbiologi

Biologiska läkemedel växer kraftigt

Från ”praxisyrken” till
yrken grundade i vetenskapligt prövade metoder

Staten upprioriterar forskning
inom Life Science

Målrelaterade kursplaner - ändrad form men
inte innehåll i samma grad

REFORMER OCH
SYSTEMSKIFTEN

Nya studiedesigner för kliniska prövningar
Personcentrerad vård

Växande outsourcing av medicinsk
forskning till låglöneländer.

Fler olika kulturer inom
programmen

Life science blir Big Data
IBM Watson gör cancerdiagnostik

Beslut om ny sexårig
läkarutbildning

Explosiv kunskapsutveckling
Färdigheter som får större vikt
Interprofessionellt lärande
Tvärdisciplinära kompetenser

Förmåga lära nytt från ny evidens
Social kompetens

Skifte i synsätt från undervisning till lärande

Ny GU-vision

Acceleration av ny teknik i vården

MEDICINSKA
PARADIGM

Synen på studenten
som en kapabel person

Nya konstgjorda reservdelar till kroppen

Mer egentester av fler sjukdomar

Nytt ”vårdkontrakt”: mer egenvård

Inte lära ut dagens eller
gårdagens metoder

Inplanterade biosensorer

Robotar slår igenom i vården

Ökad kunskap om celler /
gener förklarar fler sjukdomar

3d-printing av organ, proteiner
och mediciner (utan recept)

Epidemier

Ökat fokus på hantering
av risker och säkerhetsarbete
Katastrofmedicin och
självständiga krislösningar

Fokus Interprofessionellt Lärande (IPL)
Kombinationsutbildningar

Uppdaterade nationella och
lokala mål

”Kramens återkomst”

AI

Personcentrerad vård

Förmåga att bemöta och arbeta med
den ”kompetenta patienten”.

Ökat fokus på medvetandegörande,
källkritik, informationskompetens

Möjlighet till påbyggnader med
master inom exv. teknik / managment
Affärsverksamhet

Närmare forskningsanknytning
Omprövning av
legitimationsutbildningarnas innehåll

Akademin behöver försvara
upplysning och demokrati
Hållbarhet ur dess tre olika
dimensioner kommer stå i centrum

Informationskompetens

Färre sociala kontakter och direkta möten i vården

Patienten vet mer än personalen

Behov av ständigt uppdaterade
kunskaper om nya tekniker och metoder

Att kunna omsätta teori i praktik

Förmåga till källkritik och att
värdera information

Ny finansiering av utbildningssektorn

Alltfler vårdkontakter sker via
appar / internet / telefon.
E-hälsa växer.

Ökad spridning av ”falska” läkemedel

Proaktiva utbildningar behöver
ligga steget före utvecklingen

Lärarrollen påverkas

Sammanslagning till en enda
medicinsk fakultet i hela landet

Decentralisering av utbildning - mer VFU
och större del av utbildning på andra orter

Ökad vård utanför sjukhuset

Läkemedel köps alltmer via nätapotek

Hur förändras
utbildningens
innehåll och
kunskapsmål?

Förväntningar på ändrad pedagogik

Nationella utbildningsprogram

Kunskaper har allt kortare ”hållbarhetstid”

Fler professioner i vården

Längre utbildningar

Studenter betraktas
alltmer som kunder och
konsumenter

Ny pedagogisk norm

Ökat fokus
på teknik och IT.

Sänker svårighetsgrad - undervisning
börjar ibland på mer basal nivå.

Lärarens roll förändras

6 sjukvårdsregioner

Utökad samordning av utbildningar i Europa
- standardisering av examinationer

Fortsatt akademisering inom vårdyrken

One Global Language i arbetslivet

Studenter med mindre omvärldskoll

Ökade krav på fort- och vidareutbildning

Ökad betoning av att ”se hela människan”

Self Employment

Osäker framtid - stor risk för felsatsningar!

Ökade krav på individuell produktivitet påverkar hälsobegreppet

Fortsatt hälsotrend - krav på att hålla sig själv frisk

Masterprogram i global hälsa

Kompletteringsprogram för utländska examina

Bättre koppling till
aktuell vetenskap

Mer krav från patienter

Studenter vill bli underhållna

Nationalism

Större studentgrupper

Trådlös elladdning

... eller mer resande?

Resursbrist

Klimatförändringar

Ökad befolkning

Fortsatt urbanisering

Allt mindre anvarstagande studenter

Sanningsrelativisering - ifrågasättande av akademin

KULTURELLA &
VÄRDERINGSMÄSSIGA
FÖRÄNDRINGAR

Primärvården som
nav i vården

Kvalitetssäkring av utbildningar

Genetik

Jämlikhet och rättigheter stora frågor

Global energibrist

Mindre resande

Mer kliniskt kunniga lärare
Miljö och social hållbaret i fokus

Pålästa patienter

Skriftspråket förändras :-( OMG!?

Ny teknik skapar skarpa etiska dilemman

?

Nya och fler hotbilder

Ökad betoning av betydelsen av kreativa
miljöer och sociala mötesplatser
Lärarbrist i
grundskolan

Fortsatt breddad rekrytering - mer
blandade studentgrupper

Onlinestudier blir normen

Artificiell Intelligens - genombrott

Fler med kroniska sjukdomar som ska vårdas i hemmet

IPL och tvärdisciplinärt utbyte
mellan universitet globalt

Mer gemensam undervisning mellan program

Diginatives börjar ta
över i lärarkollegiet

Kurslitteratur enbart på webb

Avatarer

Höjd pensionsålder

Gruppen äldre växer

Fortsatt globalisering: rörliga
studenter och ökad migration

Exhibitonism och
narcissm folksjukdomar

Politisk centralisering av vårdstyrningen

Receptfria handel av
läkemedel utanför apotek

Rikssjukvårdsuppdrag införs

”Fake News”

”Flyktingkrisen”

”Studenter deltar bara
på obligatoriska moment”

Ökat eget ansvar för studier

Modern biologi tvärdisciplinärt fält

befolkning och
underliggande
förutsättningar

Försvunnen auktoritetstro: studenter
ifrågasätter mer och söker egna svar

Avreglering av
Apoteksmonopolet

Bolognaprocessen

Dignatives: första generationen uppvuxen med nätet.

Vi är nåbara 24/7
och ständigt online

Ännu större användning
av sociala medier.

Ökad näthandel - fysiska
affärer slår igen

Distansutbildning, onlineundervisning
och MOOC fortsätter att öka

Gamification av utbildning och lärande

Fake News allt
större problem

Stress och psyStark
kosocial
ohälsa bland
svensk ekonomi
unga växer

Alltmer liberala och
toleranta samhällsvärderingar

Hållbarhetsperspektiv
allt viktigare

Telehälsa

Sjuksköterskeflykt

Allt högre arbetsbelastning i sjukvården

Individualiserad
syn på utbildning

”Tekniksuktande”
studenter

Fortsatt övertro på teknik
som lösning på samhällsproblem

Mer undervisningsmaterial på webb

digitalisering

Doktorandutbildningen
har blivit dyrare

Minskade lärarresurser
per student

Ökat individuellt
ansvar för vård och hälsa

Mentometerknappar i
undervisning

... och patienter med

Smartphones
i varje hand

Brist på personal i vården
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Accelererad teknikutveckling
och digitalisering

Studenter ”googlar allt”

”Appar för allt”

Fler administrativa system och krav

Nedskärningar i vården - svårt få
kontinuitet i forskning.

Stadsliv och cafékultur i Sverige
upplever renässans

MOOC lanseras

Tekniskt kunniga
studenter

Stigande OH-kostnader
på universitet

Växande antal studenter
och större studentgrupper

Ökat resande:
Studenter bor långt
från Göteborg

Öppen WIFI utbyggd

2018

Skiften inom samhälle, teknik, vård och studentgrupp under de kommande
20 åren med påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

Studenter har egen
dator i klassrummet

Dator som självklart arbetsredskap

OH- > PP

Studenter har sämre / ändrade förkunskaper och sämre språkkunskaper

Brist på
studentbostäder

Flerkulturellt samhälle
- flerspråkighet

Allt lättare söka, hitta och välja utbildning

Patientdatalagen träder i kraft

Open Access Journals

DE KOMMANDE 20 ÅREN

TEKNIK

Skiften inom samhälle, teknik och studentgrupp under de senaste 20 åren med
påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

E-post

framtid

SAMHÄLLE

DE senaste 20 ÅREN

Tempora mutantur , nos et mutamur in illis
(Tiderna förändras, och vi med dem)

Konflikten med legitimationskraven måste lösas!

Studenterna
ska bli aktiva
samhällsutvecklare

Ökat fokus på etik
...och estetik

relevant och inbakat

Examinationsformer styr inlärning och undervisning
Pågående omställning - försök
till förändring av all pedagogik
Information till
studenter börja lämnas
digitalt

Peer Learning
och studentaktiverande
pedagogik växer

Internationalisering av
både lärare och studenter

Mer administrativt
arbete för lärare

Akademigemensam dag
med fokus på hållbarhet
PIL

Mer stödfunktioner
av olika slag

Föreläsningar med
PowerPoint

Digitala examinationer
Examination via blogg / poddar

Studenter interagerar mer med varandra och arbetar mer tillsammans

VFU har minskat i antal
Högskoleförordningen oförändrad
sedan 1996.

Fokus på CASE-metodik
inom arbetsterapiutbildning.

Studentcentrerad utbildning

Försvårat samarbete
mellan institutioner och
fakulteter

Fler byter mellan utbildningar och hoppar av

Svårt att få tag på
VFU-platser

TimeEdit införs - ökad
administration för lärare

Möjlighet för lärare arbeta
med blended learning

Brist på VFU med hög kvalitet

GUL
lärplattformen.

Anpassaning efter studentgruppens
förväntningar och varierade förutsättningar tillgänglighet och språk

Flipped Classroom

Fler lärare

Hur förändras
utbildningens
genomförande?

Simulering
Slut med kopiering
av utdelningsmaterial
Allt kursmaterial
finns digitalt

Mer kompletterande digitalt kursmaterial online (filmer, youtube mm)

Delar av undervisning
i grundutb. ges enbart på
engelska

Mer spelbaserat lärande

Mer diskussion och reflektion

Akademiskt basår - introduktionsår innehållande
studieteknik, syftet med universitetsstudier,
vetenskapsteori mm - höja studenternas mottaglighet.

Behov av större flexibilitet

Samverkan med grund- och gymnasieskola förutsättning för pedagogisk utveckling.

Underlätta kompletteringsutbildningar
Fortbildning

Spelbaserade belöningar

Webbaserat

Livestreaming

Arbetsmiljö och ergonomi viktigare

Fler kombinationstjänster

Mer IPL

Färre katedralföreläsningar

Ersättningsmodeller som ger
stöd för interpedagogisk utveckling
istället för att förhindra denna.

Social miljö viktigare

Visionen för att hantera detta är ”trygg
medarbetare och aktiv samhällsutvecklare”.

Chalmers

Mer VFU
Dator som
självklart lärstöd

Teknikutveckling, demokratihot och
katastrofer...

Mer samverkan med andra
universitet och andra fakulteter

Karriärbyten

Kräver tydligare och mer
detaljerade kursmål

”Lärarcentrerad undervisning studentcentrerad utbildning ”

Oberoende examinatorer

Mer distansstudier (studenter)
och distansarbete (anställda)

Ge lärare ökade möjligheter och
autonomi att välja olika pedagogiska lärstilar.

Undervisningsform styrs idag alltför ofta av lokalbegränsningar och inte utifrån önskad pedagogik och innehåll!
Lokaler har över lag förblivit
relatvit konstanta!
IT utveckling möjliggör distansutbildning,
men ej lokalerna

WIFI utbyggt

Grupprum och sociala
miljöer saknas
Bokningssystemet
måste ge mer möjlighet till
önskemål

Fler grupprum
KTC

Hälsovetarebacken har
tillkommit

Datasalar ökar i
antal

Skönare stolar

Brist på eluttag

Projektorer och fasta
datorer i lärosalar
ALC-salar tillkommer
Datasalar minskar i
antal
Inspelningsstudio

Sammanställning av workshops om framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin 6 och 9:e februari 2018. Tack till alla som bidrog!

MER AV...

Utgångspunkter:
Flexibilitet och resiliens

Stor aula, 1000 platser
Fler stora salar med platta golv

Hur förändras
utbildningslokalerna för
att möta kommande och redan inträffade
skiften?

Flexibla salar

MINDRE AV...

UTFORMNING

Grupprum kopplade till stora salar

Skärmar och eluttag

Fler "flippade" föreläsningar kan minska behovet av stora salar

Runda bord

Ståplatser

Behåll Ivar Östholm och Arvid Carlsson,
bygg om resten till flexibla salar

Ljuddämpande teknik

Ventilation

150 studenter kan
arbeta i grupper

Fönster

Active Learning Classrooms
Färre gradängsalar

Sociala informella mötesplatser

Inne

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Färre datasalar

Ute

Fokus på trivsel och kreativitet

Mjuka och mobila rumsavdelare

Tysta zoner

Fysisk miljö som gör det möjligt att koppla forskning till olika praktiska moment

Bokhandel
Teknisk support ska
ligga i framkant och vara
tillgänglig
GU:s elektroniska miljö
integrerad med sjukvården i
hela regionen

Caféer

Foodtrucks

Rum för skapande och rörelse

Kaffestationer
Yogasal

Kringbyggt växthus med köksträdgård

Kvartersbutik

Bra och sund mat

Förläng
linbanan till berget
Universitetet
synliggörs i staden

Stort friskvårdsgym
Glasvägg till djurhuset

VISION
”Kliv ner från berget”

Walk and talk

Färre stora salar

Trådlös laddning och bättre batterier?

Fysisk miljö understödjer olika lärstilar
Fastighets- och serviceenheten

Ökad
decentralisering

Gemensam portal /
huvudingång till berget

