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Uppdragsbeskrivning för biträdande 
utbildningsansvarig med ansvar för den 
prekliniska undervisningen 

 

 
Inledning 

Fram till att under kurs 6 påbörjas den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

inom respektive kliniskt ämne studerar samtliga studenter på studieort 

Linköping vid Läkarutbildningen. I och med detta fördelas studenterna mellan 

fyra huvudstudieorter (Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping) för att på 

respektive ort fullfölja sina studier enligt gällande kursplaner. Tillsammans med 

utbildningsansvarig med studieortsansvar (UBA) ansvarar biträdande 

utbildningsansvarig med studieortsansvar (BUBA) för verksamheterna. BUBA 

ska verka för att undervisningen skall vara likvärdig mellan olika 

huvudstudieorter.  

 

Biträdande utbildningsansvarig med ansvar för den prekliniska undervisningen 

(BUBA med preklin ansvar) har ett samordnande ansvar för de inledande fem 

kurser och tillsammans med respektive kursansvariga (KA) samordnar 

studentaktiverande undervisningsformer. Vidare har BUBA med preklin ansvar 

även en överlämnande roll mot Läkarutbildningens andra studieorter. 

 

Önskvärda kvalifikationer för uppdraget är en bred, varierad lärarerfarenhet 

inkluderande uppdrag som kursansvarig, basgruppshandledare, 

seminariehandledare, föreläsare, konstruktör av EDIT-fall, av olika 

examinationstyper samt erfarenhet som examinator. Dessutom bör erforderliga 

pedagogiska kurser genomgåtts. Ansvaret för den pedagogiska 

kompetensutvecklingen har institutionernas avdelningschefer och prefekter. 

 

 

Uppdragets omfattning är 200 timmar/termin. Omfattningen omprövas av 

programansvarig för läkarprogrammet vart femte år i samband med 

uppdatering av denna uppdragsbeskrivning. 

 

 
Biträdande utbildningsansvarig med preklin ansvar ansvarar för att: 

• i samarbete med kursansvariga (K1-5 MALA2, T1-5 MALA3) och 

temagrupper tillse att kurserna genomförs enligt fastställd utbildnings- och 

kursplan 

• i samarbete med respektive KA, examinator och temagruppsordförande tillse 

att rättnings/bedömnings praxis av olika examinationsmoment är i linje med 

gällande regelverk och därmed är rättssäker. (Slutligt ansvar för examinationer 

ligger alltid på examinator) 
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• i samarbete med KA, strimmaansvariga och IPL-ansvarig tillse att de strimmor 

och IPL- moment som ingår i kurserna 1-5 genomförs enligt de krav och 

riktlinjer som läkarprogrammet har fastställt. 

 

 
I uppdraget ingår att: 

• Tillsammans med KA och temagrupper utveckla undervisningen på kursen 1-5 

• bidra till att utveckla studentaktiverande undervisningsformer 

• aktivt delta i undervisningen tex som basgruppshandledare 

• tillsammans med KA, examinator och temagrupper tillse att en samsyn råder 

mellan kurserna 1-5 i examinations/bedömnings praxis 

• ta del av och om möjligt delta vid utvärdering av undervisningen på kurserna 1- 

5 

• delta i PUL 

 
 

Biträdande studieortsansvarig i Linköping befogenheter och 

förutsättningar: 

• den egna institutionens prefekt ansvarar för att tid att fullgöra uppdraget 

tillskapas genom anpassning av andra arbetsuppgifter 

• stöd av administratör i Linköping 

• få underlag och kallelser, i god tid, från temagrupper för att om möjligt kunna 

delta i undervisningsplaneringen och vid utvärderingar. 

• Information från läkarprogrammets kansli om beräknat antal studenter under 

kommande termin 

• få kontinuerlig statistik sammanställd över examinationsresultat och 

studieresultat för respektive studentkull för att kunna följa respektive kull 

under de prekliniska terminerna 

• få fortlöpande pedagogisk fortbildning finansierad av den egna institutionen 

och av läkarprogrammet och stöd av Didacticum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


