HÖGAKTUELLT
Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 7, november 2004

Så skapar man
jobbkontakter
Den femtonde Ekonomdagen som arrangeras av studentföreningen Gavlecon
lockade massor av studenter och förtag.
Över ett hundra kontaktsamtal mellan
studenter och företag hölls.

Sid. 7

Whiplash får
bättre diagnoser
Sedan forskare vid HiG:s Belastningsskadecentrum i Umeå funnit hur nacksmärta
kan påverka hela kroppen kan patienter
snart räkna med bättre bemötande. Rönen
förmedlades till bland andra läkare vid en
stor kongress i Gävle.

Sid. 6

Lärcentrum på
Campus invigt
Nyss invidges Gävle kommuns nya Lärcentrum i Högskolans lokaler. Här ska
bland andra komvuxelever kunna läsa
kurser på distans. Rektor Leif Svensson
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Det mänskliga
En fråga som jag ofta ställer
mig när jag pratar med kolleger, svarar på mail eller
kämpar med min kurs på
Blackboard är om vi i vardagen lyckas hålla fokus på det
som utgör organisationens
hela existensberättigande
– att ge de studenter som
söker sig hit den bästa utbildning som vi kan? Alla vi
som arbetar här, oavsett om
vi är lärare eller befinner oss
på de avdelningar som stöttar själva kärnverksamheten
måste klara av att hinna hålla
detta i fokus – vi har ingen
anledning att finnas här
överhuvudtaget om vi inte
har tid att reflektera över
varför vi är här.
Alla de system vi bygger
upp, det kan gälla för IT, bibliotek, utrustning i lärosalar,
för tillsättningsärenden, för
beredning av strategibeslut
av alla de slag, har egentligen bara ett syfte – att kvalitetssäkra den utbildning
vi ger. Ges vi inte oss själva
utrymme att göra detta så
kommer vi att misslyckas.
Jag vet av lång erfarenhet
att den stora majoriteten
varje dag vill göra sitt bästa
för att ge studenterna den
utbildning de förtjänar och
har rätt att kräva. Jag vet
också att många av de system vi byggt upp ibland är
rent kontraproduktiva – de
hindrar lärarna att fullgöra
sin uppgift istället för att
hjälpa dem. Alla de nyordningar som introduceras, det
kan gälla resursfördelning,
principbeslut vad gäller fördelning av forskningsmedel
eller besparingsplaner kan

så, har organisationen allvarliga problem och läcker som
ett såll. Så mycket energi
och kreativitet rinner bort att
det måste betraktas som företagsekonomiskt ohållbart
i längden.

prorektor Gabriella Åhmansson

bara rättfärdiggöras om det
klart kan visas att dessa
förändringar tjänar till att
stötta vår kärnverksamhet.
Och detta vet vi inte om vi
inte testar konsekvenserna
i förväg ur ett arbetsmiljörelaterat och pedagogiskt
perspektiv.
Ibland undrar jag var i
organisationen debatten om
den pedagogiska tanken
bakom systemen förs – om
det finns tid att föra den alls.
I Pedagogiska rådet diskuterar vi det ofta – samtidigt
som vi vet att de grupper
som vi skulle vilja nå med
denna diskussion är så överlupna med dagliga blixtutryckningar för att täta läckor
i systemen att de inte har tid
att tänka längre än till nästa
omedelbara arbetsuppgift.
Ingen vill känna sig inadekvat och hjälplös i sitt dagliga
arbete, ingen vill känna den
dagliga frustration som vetskapen om att tiden (eller
resurserna) aldrig räcker till
för att göra ett tillfredställande arbete ger. Så fort en
majoritet av de som arbetar
inom en organisation känner

I över tio år har jag arbetat
på högskolan. Jag har upplevt en fantasisk och fantastiskt snabb utveckling. Och
jag har det allra största förtroende för allas kompetens,
entusiasm och kreativitet.
Men ibland undrar jag om
inte själva framgången har
en blind fläck som hjälpt till
att dölja det allra viktigaste
– den mänskliga dimensionen. Det kan aldrig vara tekniken som är vår viktigaste
resurs – det är människorna.
Alla insatser som syftar till
att stärka människan bakom
rollen, oavsett om det gäller
undervisande eller stödjande
personal, kommer i förlängningen att arbeta för oss när
det gäller vår viktigaste och
egentligen enda uppgift – att
utbilda.
Jag är så naiv att jag varje
dag reser hit för att få höra
medarbetare säga ”Jag har
en plan”, inte ”Jag har ett
problem”, även om att lösa
problem i sig också kan vara
konstruktivt förutsatt att de
inte blir för många. Och
visst händer det ofta nog
för att jag ska tycka att jobbet är mödan värt. Men inte
tillräckligt ofta i dessa dagar.
Detta är mitt problem.
Vad behövs för att vi gemensamt ska kunna avfärda
detta problem från dagordningen?

Messing invigde Lärcentrum på Campus
– ett verktyg för vuxenlärande
Så var det invigt, Lärcentrum på Campus, i helt nya
lokaler med den modernaste
tekniken. Här ska studenter
från Komvux kunna studera
på högskolenivå oavsett var
på jorden själva kursen ges.
En hjälp att ta sig innanför
de akademiska väggarna
och förverkliga det livslånga
lärandet.
Kan inte du komma till skolan
får väl skolan komma till dig...
Ungefär detta blir verklighet
när Lärcentrum på Campus,
LPC, drar igång sin verksamhet.
Den 8 november invigdes lokalerna av bland andra statsrådet
Ulrika Messing:
– Hur ett land utvecklas beror
på varje enskild kvinnas eller
mans engagemang och kunskaper. Gävle har landets lägsta utbildningsnivå. Där spelar LPC
en viktig roll, sa hon.
Hans-Inge Persson, gd för
Nationellt centrum för flexibelt
lärande, menade att lärande inte
bara sker för arbetet. Man lär
också för själva livet.
– I vuxenlärandet är det personliga ansvaret viktigt. Men
samhället ska stå för verktygen.
Rektor Leif Svensson sade
sig inte se LPC som en konkurrent utan som ett komplement
som även kan komma HiG till

Gävleborgs län har en traditionell basindustri i ryggen. Men vi har också landets lägsta utbildningsnivå. För att
höja denna behövs kvinnor och män med engagemang, intresse och kunskap att bli entreprenörer. Där spelar LPC
en viktig roll, sa statsrådet Ulrika Messing i sitt invigningstal.

stor nytta.
LPC är ett samverkansprojekt mellan Gävle kommun,
HiG och Centrum för flexibelt
lärande.

Nedan t v: Två glada invigare: Ann Wretman, projektledare, och Peter
Walander, biträdande projektledare och representant för HiG.
Nedan: vissångaren Anders Hedén sjöng bland annat Valideringsvals.

OVE WALL
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P-institutionen i Älvsjö:

Tre dagar i en monter betalar sig
Utåtriktat rekryterings- och
informationsarbete har Institutionen för pedagogik,
didaktik och psykologi ägnat
sig åt i flera år. Här berättar
de om sitt besök på Skolforum
i Älvsjö.

Måndagen den 1 november
2004 invigdes Skolforum på
Stockholmsmässan i Älvsjö av
Lena Hallengren, förskole- och
ungdomsminister, samt minister
för vuxnas lärande.

På plats för att lyssna på
invigningen var högskolans
rektor Leif Svensson. Under
de tre dagar som mässan pågick
besökte 18 541 förskollärare,
lärare, politiker och andra som

arbetar inom förskola och skola
Nordens största mötesplats för
kompetensutveckling.
Även
massmedias intresse var stort
med 110 journalister som
besökte mässan. I år var det
nionde gången som Skolforum
anordnades. Arrangörer var
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Föreningen Svenska
läromedelsproducenter, Sveriges Skolledarförbund och
Stockholmsmässan.
MONTER OCH FÖREDRAG
Bland de 256 utställarna fanns
tre högskolor representerade:
Lärarhögskolan i Stockholm,
Mälardalens högskola och
Institutionen för Pedagogik,
didaktik och psykologi från
Högskolan i Gävle. Institutionens monter blev den självklara
samlingsplatsen inte bara för
institutionens egen personal
och rektor Leif Svensson utan
även för tidigare studenter och
mässdeltagare från vår region.
Montern besöktes också
av tidigare och framtida uppdragsgivare, framtida studenter,

Teknikparken utvecklas – Högskolan i Gävle tar aktivare del
En ideell förening för Gävle
Technology Park är bildad.
I föreningen finns aktörer
från Högskolan i Gävle,
Gävle kommun, företag i
och utanför Teknikparken
representerade.
– Jag hoppas att vi i den nya
styrelsen kan få goda möjligheter att stärka varumärket, arbeta med information
och marknadsföring, skapa
mötesplatser och nätverk
samt verka nära företagen
i Teknikparken, säger Leif
Svensson,
ordförande
i
föreningen och rektor vid
Högskolan i Gävle.
Ändamålet med förening-
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ens verksamhet är att utveckla
och verka för att Teknikparken
i Gävle blir en självklar mötesplats för akademi, näringsliv
och samhälle. Föreningen ska
också stimulera och förbereda för företagsbildande och
företagstillväxt/-utveckling vid
högskoleområdet och regionen.
Ytterligare en uppgift är att
ta initiativ till och stimulera
gemensamma forsknings-/utvecklingsprojekt med Högskolan i Gävle, näringslivet och
samhället.
För att konkretisera dessa
ändamål har tre arbetsgrupper
bildats. Grupperna ska inom
respektive område arbeta fram
vision och verksamhetsplan

som ska ligga till grund för föreningens fortsatta arbete. Före
årsskiftet ska arbetet vara klart
och presenteras.
Högskolan har tidigare varit
en stark men passiv intressent som givit ett ekonomiskt
bidrag till Gävle Technology
Park. I och med föreningens
bildande kommer högskolan att
ta en betydligt mera aktiv roll i
Teknikparkens utveckling. Den
nya styrelsen ser ett behov av
marknadsföring, information
och mötesplatser mellan teknikparksföretagen. Företagens
åsikter och behov kommer att
ha stort värde i detta arbete.
– Genom Kontakttorget och
i samverkan med kommunen

kommer vi att lägga ner stora
arbetsinsatser vad gäller detta, säger Leif Svensson.
Redan i dag finns ett starkt
engagemang för Teknikparken genom Kungsbäcks Företagsförening. Det ses som
en stor tillgång i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
– De stora redan etablerade företagen, kommunen,
högskolan och de unga företagen i Teknikparken tillsammans – det måste vara en
oslagbar kombination, säger
Leif Svensson.

MARIA ÅSTRAND SWENNEKE
KONTAKTTORGET

universitetslärare från andra
lärosäten och bokförlag som
ville diskutera framtida bokutgivning.
Institutionen deltog, förutom
med en monter, i mässans övriga aktiviteter. På måndagen
höll Anita Hjälme en kortpresentation med titeln ” Nyckelbegrepp inför läsinlärning”
inför en fullsatt sal. ”Adjungerade adjunkter – Lärande möten
utan gränser” var titeln på ett av
tisdagens förmiddagsseminarier
där 11 av institutionens medarbetare tillsammans med Berndt
Norberg (ordförande i PUX och
utbildningschef i Nordanstigs
kommun) presenterade ett konkret samarbete mellan högskolan och skolverksamheten i vårt
närområde. Senare på tisdagen
höll Anita Hjälme en föreläsning om Wittingmetoden och
språkstrukturers roll i läs- och

skrivinlärning inför en entusiastisk publik.
På skolutvecklingstorget, en
mötesplats för skolutveckling,
yrkesutveckling och forskning
presenterade vi Induction, Våld
och mobbning och Specialpedagogik.
SNABBT RESULTAT
Redan den 2 november publicerades en artikel om institutionens mässdeltagande med
rubriken ”Lärarutbildare på
Skolforum” i Lärarförbundets
nättidning
”högskolan.net”.
Den 4 november kom första
e-brevet från en av mässbesökarna som varit i vår monter
och nu undrade hur anmälan
skulle göras till en distanskurs
i psykologi.

P-INSTITUTIONEN

Det var ofta trångt om utrymme i montern, gamla och blivande studenter,
andra högskolor och kolleger vimlade. Bilder: Mikael Svensson.

Trä är bra – men...
– Trä är ett fantastiskt material att bygga med. Förutom
att det brinner, spricker och
ruttnar.
Med dessa ord inledde professor emeritus Kai Ödeen,
KTH, paneldiskussionen
vid Trätemadagen den 3
oktober på HiG.

– Som producent måste man
vara duktig på att behärska
dessa tre saker. Brand är man
i dag ganska duktig på. Sprickbildning är man också ganska
bra på. Men det ruttnar.
Trä har en livslängd på mellan 20 och 5 000 år. Detta
duger knappast som deklaration
och därför behövs bättre beräkningsmetoder för livslängd hos
träbyggnationer.
Ändå ses trä som ett förnämligt byggmaterial. Tidigare satte

Budgetarbete:

20 miljoner ska sparas
Efter att i ett par år kunnat
ta medel från myndighetskapitalet beslutade
högskolestyrelsen vid
senaste mötet att krympa
den ekonomiska kostymen.
– Generellt sett är budgeten
ansträngd. Vi får inte betalt
för allt vi gör och behöver
därför krympa kostymen,
säger styrelsens ordförande
Lars-Erik Erikson.
Budgeten har varit ansträngd i flera år men man
har med hjälp av myndighetskapitalet kunnat balansera underskottet. Så kan
man inte göra hur länge som
helst och styrelsen har gjort
bedömningen att gränsen i år
är nådd.
– Vi har genomgått en
fantastisk utveckling och
räknar i dag in 6 000 helårsstudenter, hås. Men det är fler
än utbildningstaket som varit
detsamma under flera år. Det
gör att vi inte får betalt för
allt vi gör, säger kanslichef
Hans-Gunnar Johansson.
Besparingarna uppgår till
20 miljoner kronor under de
närmaste två åren och sker
rakt över verksamheten.

brandrestriktioner stopp för att
bygga hus över viss höjd i trä.
Sedan bestämmelserna ändrats
har en ny marknad öppnats för
träindustrin.
För att detta ska kunna ske
måste forskningen intensifieras
på flera plan. Dels, påpekade
professor Ove Söderström, HiG
och KTH, att man brottas med
vanföreställningen att uttaget
av virke ur våra skogar är större
än tillväxten. Dels råder brist
på forskningsfinansiärer, vilket
möjligen kan vara en generationsfråga.
Christer Sjöström, professor

Förutsättningarna för besparingen ska ske ges i december. Därefter beslutar institutionerna själva fortsättningen.
Men Hans-Gunnar Johansson
ser även ett ljus skymta.
– 2006 ökar vårt utbildninguppdrag med flera kortare akademiska utbildningar.
Då ökar också inkomsterna
med 8 miljoner kronor.
ÖKAD DELEGERING
Styrelsen diskuterade också
en rimligare metod för fördelning av pengar mellan
institutionerna. Här kommer institutionerna själva
att få större ansvar då det
ekonomiska ansvarstagandet
delegeras.
Den kommande ansökan
om vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap
var bland de viktigaste frågorna vid mötet.
Alla förutsättningar för
framgång anses finnas och
även om de exakta formuleringarna ännu inte är klara
är planen att ansökan den
12 november, av en lämpligt
komponerad
delegation,
ska överlämnas till Högskoleverket.

OVE WALL

i byggnadsmaterialteknik vid
HiG, slog också ett slag för
miljöargumentet. Detta skrev
inte Kai Ödeen helt under på.
Möjligen, menade han, om
man såg till återvinningen.
Samsyn rådde dock i det
faktum att samarbete är bättre
än konkurrens, såväl vad gäller industrin, producenterna,
byggarna och forskarna.
Forskning om nya träbeståndiga kompositer pågår
och ter sig lovande. Om detta
berättade Magnus Wålinder
från KTH.

OVE WALL
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Kongress på HiG

Forskningen om whiplash gör framsteg
Whiplashskador har länge
omgivits av ett mystiskt
töcken.Vid vanliga skador går
något sönder. Om man lagar
det trasiga blir patienten frisk.
Detta gäller inte whiplash
som kan ge nya symptom av
märkligt slag decennier efter
en olycka.
Patienter med whiplashskador
blir ofta misstrodda av försäkringskassa och läkare. Detta på
grund av att symptomen kan
vara både märkliga och till synes inte ha med skadan att göra,
och dessutom visa sig tiotals år
efteråt.
Men forskningen vid BSC,
Belastningsskadecentrum, har
efter flera år börjat ge resultat.
I dag kan många av underligheterna förklaras.
För att föra ut de senaste
rönen på området arrangerade
HiG:s Belastningsskadecentrum i slutet av oktober en
kongress i Gävle.
Inbjudna var forskare inom
området, men framför allt behandlare, det vill säga läkare,
kirurger, naprapater med flera
yrkesgrupper samt patientföreningar och tillsynsmyndigheter.
HUR REAGERAR KROPPEN
En av BSC:s grundbultar har
varit att ta reda på hur kroppen
reagerar på smärta och stressreaktioner.
– Det har tidigare inte funnits någon förklaring till de vitt
skilda symptom som whiplash
och andra typer av belastningsskador kan ge, säger professor
Svend-Erik Mathiassen vid
BSC. Det är allt ifrån stelhet
till svårighet att tugga maten
och yrsel förutom kronisk värk.
Vid BSC har vi hittat en möjlig
orsak till detta som möttes med
stort intresse vid kongressen.
Forskarna vid BSC har sett
bortom den faktiska skadan,
till exempel en skadad eller
6
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Whiplash är inte alltid bara en mekanisk skada som kan repareras med en
mekanisk operation. Ibland krävs helt andra metoder. Det har forskarna vid
Belastningsskadecentrum funnit. Flera av metoderna delgavs läkarna vid
den internationella kongressen.

förskjuten kota och lagt till
kopplingar till bland annat det
sympatiska nervsystemet, det
system av reaktioner som aktiveras vid extrema och akuta
händelser.
Svend Erik Mathiassen
beskriver det som det system
som ger oss extra muskelkraft
när en rytande tiger plötsligt
hoppar fram framför oss. Men
också det system som försätter
oss i stress.
Om det sympatiska nervsystemet inte kopplas bort när
själva den akuta faran är över,
försätts vi i kronisk stress, med
kroniskt spända muskler och
till slut kronisk svår värk. Och
denna kan alltså komma långt
efter skadetillfället.
Om forskarna tidigare inte

haft dessa kunskaper gäller det
i ännu högre grad praktikerna,
de som utför behandlingen.
Bengt H Johansson, numera
pensionerad chefsläkare vid
Scania i Södertälje, arrangerade
kongressen på uppdrag av BSC.
Skälet var påtagligt.
– Vi ville skapa ett kunskapsutbyte som inte handlade om
statistik utan om det faktiska
lidandet. Jag har över huvud
taget aldrig varit på en whiplaskongress som handlat om
hur skadorna påverkar den
skadade.
EGNA METODER
Forskarna, framför allt från
de nordiska länderna och inte
minst från BSC, presenterade

sin rön och berättade bland annat om hur nervsystemet reagerar. Kunskapen är ny och har
tidigare aldrig förts ut på detta
direkta sätt.
Utbyte är tvåvägskommunikation och även praktikerna
redogjorde för sina erfarenheter
från behandling av patienter.
Kirurger har med skiftande
framgång utvecklat egna behandlingsmetoder som redovisades vid kongressen, och
som vid något fall orsakade en
ganska skarp debatt. (Lär artikel
här intill.)
– Läkarna gör mycket som
inte är vetenskapligt bevisat
men som fungerar ändå. Deras
uppgift är att sätta patientens
behov först. Det vore konstigt
om det skulle betraktas som fel,
säger Bengt Johansson.
– Vi måste tillgodogöra oss
varandras kunskaper och erfarenheter.
Som exempel på det kan
nämnas den danske forskaren
Lars Arendt-Nielsen vid Centre
for Sensory Motor Interaction
vid universitetet i Aalborg, som
från en sjukgymnast fick idén
att leta efter fysiska skador på
patienter med magnetkamera.

OVE WALL

Det kom ett brev...
"Den 28-29 oktober 2004
hade
Belastningsskadecentrum nöjet att hålla en
internationell kongress vid
Högskolan i Gävle.
Allt blev helt perfekt och till
allas belåtenhet och detta
tack vare ett fantastiskt arbete
av HiG:s Birgitta Thunström
och Sofia Regefalk, Campusrestaurangen.
Hjärtligt tack från personalen vid HiG:s Belastningsskadecentrum i Umeå."

Ekonomdagen för femtonde året:

En bra chans att visa upp sig
– Vi behöver ha goda kontakter för framtiden. Då är det här
ett jättebra tillfälle.
Så lät det lite varstans bland
montrarna under den femtonde Ekonomdagen vid HiG
den 10 november.
Ekonomdagen, som ordnas av
ekonomistudenternas förening
Gavlecon, hölls i år för femtonde året i rad. Dagen blev för
något år sedan vald till Sveriges
bästa näringslivsdag av Dagens

Industri och har i alla år lockat
mängder med företag, organisationer och så klart studenter.
Alla behöver kontakter
för framtiden. Sådana kunde
skapas i de större och mindre
montrarna som byggts. I en av
de allra minsta, en stol, ett bord
och en skärm, sitter Yvonne
Johansson. Hon representerar
dock ett stort företag, SABO,
de samhällsnyttiga bostadsföretagen med 300 enskilda företag
och ett lägenhetsbestånd på

Steloperation hjälper
– men ingen vet varför
Kirurgen Abbas Montazem
från Tyskland har hjälpt människor med whiplash i 16 år
genom att steloperera deras
nackar. Med mycket gott
resultat, hävdar han själv.
Den informationen räckte
dock inte för alla deltagare
på kongressen.
I Tyskland finns omkring
400 000 personer med whiplashskador. 10 procent av dem
kräver behandling. Även om läkaren Abbas Montazem hävdar
att hans metod, steloperation,
fungerar ypperligt är en del kolleger tveksamma. Viss misstro
visade sig när han presenterade
sina resultat vid kongressen.
Operationen består i att de
översta nackkotorna med två
metallstag på ömse sidor om
övre kotpelaren fixeras vid en
titanplatta som i sin tur fästs vid
nackbenet. Enligt Montazem
själv har detta hjälpt 78 procent
av 262 patienter från permanent
huvudvärk.
Detta fick en deltagare att
reagera.
– Varför har du inte dokumenterat resultaten på rätt sätt så att

man kan kontrollera resultatet?
Du har inte visat att operation är
bättre än inte operation. Därför
kan vi inte rekommendera våra
patienter en steloperation.
Montazems svar var tydligt
och överraskande.
– Jag tycker inte att det är
viktigt och jag har inte tid eller
resurser till sådant, förklarade
Montazem. Min uppgift är att
operera.
TÄNKTE INTE PÅ DET
Han insåg dock vid kongressen
vitsen med att försöka ta reda på
varför tekniken fungerar och ursäktade sig ödmjukt med att han
helt enkelt inte tänkt på det.
En av hans patienter vittnade
dock till hans fördel, en ung
kvinna som förklarade att hon
efter operationen fått ett nytt
liv.
– Och jag har även fått
tillbaka mitt färgseende till
hundra procent. Det försvann
vid olyckan. För mig räcker
det till att förklara att metoden
fungerar, sa hon.

OVE WALL

– Jag hade egentligen bara tänkt
spionera lite, men
blev så väl emottagen att jag slog
upp en monter.
Vi kommer nästa
år igen, säger
Yvonne Johansson, chef för
kompetenspoolen
hos SABO.

900 000. Där är hon chef för
kompetenspoolen.
– Jag hade egentligen inte
tänkt vara med utan bara spionera lite, sade hon. Men när jag
kom hit blev jag så väl emottagen att jag stannade.
SABO har aldrig tidigare
deltagit i mässan, men man
kommer att fortsätta.
– Det här är ett bra sätt för oss
att berätta att vi finns och att vi
sysslar med det viktigaste i livet, boendet. Vi arbetar både socialt och affärsmässigt med rena
välfärdsfrågor. Just nu är det
jättelätt att få ekonomer. Men
eftersom medelåldern hos oss
är ganska hög kan det komma
att bli hårdare konkurrens. Och
SABO är väl inte så "hot" så det
är bra att vara ute i tid.
Fortsättningsvis ska hon försöka att systematisera de kontakter som knyts och kommer
att knytas med studenterna.
– Så ska vi arbeta vidare med
ex-jobb och dessutom kanske
starta någon form av traineeverksamhet.
– Så jag återkommer nästa
år.
I en betydligt större monter,
fylld med mat- och fruktkorgar,
står Veronica Blomberg. Montern tillhör Konsum Gävleborg
varifrån Veronica är tjänstledig
för att läsa marknadsföring vid
HiG. Hon är inne på fjärde året,
men tar chansen att extraknäcka
då och då. Som nu.

– Konsum är ett väldigt brett
företag som sysslar med nästan
allt förutom att sälja livsmedel.
Vi har ju även fastigheter som
ska skötas och mycket mer.
Så ska man göra ex-jobb finns
det massor att skriva om, säger
hon.
Det är andra året Konsum
Gävleborg deltar och det kommer de att fortsätta att göra.
– Vi måste arbeta långsiktigt
och tittar man i korridorerna på
kontoret ser man att medelåldern börjar bli hög.
Ett populärt inslag i dagen
är de så kallade kontaktsamtal
som man i förväg anmäler
intresse för. Dessa sker i särskilda lokaler. Här får företagen
möjlighet att presentera sig
för studenterna som i sin tur
ges möjlighet att berätta om
vad de är intresserade av inom
verksamheten. Drygt ett hundra
sådana träffar hölls.
Under dagen hölls två välbesökta föreläsningar. Den första
av Urban Bäckström, tidigare
riksbankchef och sedan ett år
chef för Skandia Liv och således
med omfattande erfarenhet av
olika sidor av den ekonomiska
världen. Han talade om karriär,
möjligheter och ledarskap.
Den andra talaren var flerfaldiga guldmedaljören i skidor
och skidskytte, Magdalena
Forsberg. Hennes föredrag hade
titeln "Med målet i sikte".

OVE WALL
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Seminarium om forskningsetik
Inom ramen för högskolans
kompetensutvecklingsprogram anordnar högskolans
lokala forskningsetiska råd ett
seminarium i forskningsetik
den 23 november kl 14-16 i
rum 31:523.
Fram till den 1 januari
2004 skedde den forskningsetiska granskningen i Sverige
på frivillig basis. Därefter
har en ny organisation för
forskningsetisk granskning

byggts upp. Ny lagstiftning
straffbelägger
forskning
som utförs utan granskning
och som faller inom lagens
omfattning.
Högskolan har två representanter i sådana nämnder,
docent Mariann Högman
(medicinsk vetenskap) och
professor Staffan Hygge
(miljöpsykologi). De kommer att berätta om hur arbetet
i de nya nämnderna fungerar.

SVERIGE
Porto
betalt

Samarbete med
Brandeburg

Styrelseprotokollen
finns på nätet

"Att främja ungdomars rörlighet
i Europa för att hitta framtidens
jobb" är titeln på en internationell konferens som ett antal organisationer och myndigheter,
bl a Högskolan i Gävle, ordnar
7-10 december vid HiG. Konferensen är ett samarbete med den
tyska staden Brandenburg.

Nu kan du hitta samtliga protokoll från högskolestyrelsen
på HiG:s intranät. Till höger på
förstasidan i rutan som innehåller länken "Högskolestyrelse,
tas du vidare.
Efter sammanträdena måste
dock protokollet justeras innan
det hamnar på webbplatsen.

HiG fyra träd fattigare

Få se nu...
Antalet unga människor
som skriver personliga
jobbsökarbrev utifrån arbetsförmedlingens mallar ökar oroväckande.
– Välkomna till jobbsökarkursen. När ni skriver
personligt brev ska ni
skriva kort, ta bara med det
viktigaste.
”Jag vill ha många bollar
i luften.”
”Jag vill ha många bollar
i...”
”Jag vill ha många bollar...”
”Jag vill ha många...”
”Jag vill ha...”
”Jag vill...”
”Jag!”
– Bra!

Med anledning av Ekonomdagen vill inte Högaktuellt
undanhålla någon definitionen av ekonomer som fanns
att hitta i mässkatalogen.
"Det finns tre olika sorters
ekonomer: de som kan räkna
och de som inte kan det."
Påpassligt nog innehöll
katalogen även en snabbkurs i ämnet slipsknytning,
med tillägget att inte dra åt
den så hårt att man fick svårt
att andas.

Ekonomdagen 2004
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De tre träden var samtliga drabbade av långt framskriden röta (infällda
bilden) med endast någon centimeter frisk ved och därmed en fara.

Det började som en utglesning av almarnas grenverk
men slutade med total avverkning.
Egentligen var det tänkt som
en utglesning av de ståtliga
almarna mellan Valhall och parkeringen. Men när Gävle Markplanerings
trädgårdsmästare
Gunilla Welin-Brook provborrade stammarna upptäckte hon
långt gången röta. Endast två
centimeter frisk virke fanns
närmast under barken.
Då fanns inget annat att

göra än att ta ner hela träden
som blev uppskattningsvis ett
hundra år gamla, från tiden för
I14:s tillblivelse runt 1908.
– Tar vi bort något träd så
ersätter vi normalt med nya,
säger miljöhandläggare Ralf
Wigenius vid Akademiska hus.
Men almar blir det inte en
gång till.
– Almsjukan finns i Gävle så
det är inget bra val. Förmodligen blir det i stället lönnar eller
lindar. Plantering kommer att
ske till våren.

OWL

