
Höstterminen 2016 implementeras medicinska fakultetens nya curriculum för interprofessionellt 
lärande. Nuvarande HEL1 läggs ner och ersätts med ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt 
socialtjänsten” oftast kallat IPL1. Övriga delar i vårt interprofessionella curriculum är IPL2 
(förbättringskunskap) och KUA (studentavdelning) 
 
IPL1 startar 10 oktober 2016, och omfattar sex veckor (v 41-46) varav första och sista veckan är på 
helfart och de fyra veckorna i mitten är på halvfart. Parallellt med veckorna som går på halvfart (v 
42-45) läser studenterna programspecifikt. Det programspecifika innehållet sker måndag morgon till 
onsdag lunch och därefter ägnar man sig åt innehållet i IPL. Vad det programspecifika innehållet är 
skiljer mellan de olika programmen.  
 
IPL-basgrupperna kommer att vara på torsdagar. Därutöver kommer det att vara basgrupp tisdag 
vecka 41 och måndag vecka 46. Första måndagen, vecka 41, kommer det att vara en storgruppsträff 
där studenterna delas in i respektive basgrupp, vilket innebär att basgruppshandledarna ska delta. 
En översiktlig bild över schemat finns i bilden (texten är inte tänkt att gå att läsa utan bilden är till för 
se grundschemat): 
 

 
 
 
Lärandemålen (från kursplanerna) för IPL1 är: 
 
Lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 

- förklara problembearbetningsprocessen  
- beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag  
- förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet 

  
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 

- identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar 
grupprocessen 

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 

- motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan 
och hennes hälsa  

- reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv 
- beskriva konsekvenser av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och 

evidens 
 
Lärarbemanning basgrupper 



Basgruppshandledarna är samma basgruppshandledare som på de programspecifika basgrupperna. 
Detta innebär att under termin 1 kommer varje basgruppshandledare att handleda två grupper, den 
programspecifika och IPL-basgruppen. Tidigare har introduktion av vår pedagogik (PBL) skett under 
HEL1 men från och med höstterminen 2016 måste detta ske genom basgruppshandledarna på 
respektive program. Det rekryteras alltså inte några specifika basgruppshandledare för IPL1 utan 
rekrytering av basgruppshandledare sker inom en ordinarie beställningen från respektive program. 
Det som tillkommer som arbetsuppgifter under IPL1 utöver de faktiska basgruppsträffarna är första 
storgruppsträffen och en kommunikationsövning (exakt hur kommunikationsövningen kommer se ut 
är i skrivande stund inte klart). Basgruppshandledaruppdraget inom IPL1 (som ska ingå i hela 
terminsuppdraget) beräknas enlig nedanstående tabell. 

Olika program har lite olika ersättning för basgruppshandledaruppdraget. De faktiska 
basgruppsträffarna under IPL1 bör ingå i den ersättning man får från programmet för hela terminen. 
Utöver basgruppsträffarna ska basgruppshandledarna få ersättning för ett storgruppsmöte och 
kommunikationsövningen (handledarträffar anses ingå i uppdraget) vilket sammanlagt ger 9 timmar. 

På de program där man har två basgruppshandledare ser vi helst att det är en och samma 
handledare som handleder alla IPL-basgrupper. 

  antalx45min tim x2 x1,5 1 grupp 2 
grupper 

 Basgrupp 8(2x45) 16 32   32 64 

Kommunikationsövning 2x45 2 4   4 8 

              

Storgrupp (7 basgrupper) (3x45) 3   4,5 4,5 4,5 

              

Handledarträffar   3+1,5+2     6,5 6,5 

 

 

Lärarbemanning seminarier 

För att hjälpa studenterna att fördjupa och tillämpa sina kunskaper kommer det under IPL1 ske ett 
antal seminarier. Tre seminarier kommer ske i storgrupp (sex-sju basgrupper) och leds av ett lärarlag 
med lärare som är intresserade av studentaktiva seminarier i större grupp och som har intresse av 
de lärandemål som ingår i IPL1. Vid varje seminarie deltar två lärare. Förutom att leda seminarierna 
kommer detta lärarlag att läsa och bedöma studenternas slutreflexion (portfolio). 

För att kunna hantera momentet behöver vi 20 seminarieledare. Preliminärt blir det 2 storgrupper i 
Norrköping (55 stud/grupp) och 6 storgrupper (48 stud/grupp) i Linköping. Antalet seminarieledare 
får fördelas på respektive program som andel av totala antalet studenter. Till Ht 2016 blir 
fördelningen: 

BMA 2, Fysio 2, Läk 7, SSK 4+3 (Lin+Norr), AT 2 = Summa 20 



Om man som seminarieledare deltar i varje delmoment ersätts man med 48 timmar, men man får 
betalt för de moment man faktiskt deltar i.  

 

Underlaget för respektive seminarieledare beräknas så här: 

  antalx45min tim x2 x1,5   

Seminarier 3(3x45) 9 18   18 

Handledarträffar   6     6 

Examination 20x1 20     20 

Handledarträffar 
exam   4     4 

Totalt                   48 
 

Föreläsningar 

Målet är att enbart ha föreläsningar som introduktion/översikt alternativt där något är svårt att 
tillägna sig från befintlig litteratur. Ett fåtal föreläsningar kommer ges och föreläsarna kommer 
rekryteras av Studierektor för IPL. En workshop kommer att hållas under våren då ämneskunniga 
bjuds in för att diskutera ämnesinnehållet under IPL1. 

Tidsplan 

Workshop om IPL1 med relevanta ämnesexperter (separat inbjudan till berörda) 

 5 april, klockan 13:00-16:00, Lokal: Ej klart 

 

Informationsmöte om IPL1 och övriga programgemensamma aktiviteter under termin 1. 

 26 april, klockan 13:00-15:00, Lokal: Tidlösa INSTÄLLT (ny tid annonseras inom kort) 

 23 maj, klockan 10:00-12:00, Lokal: Tidlösa 

 

Handledarträff för basgruppshandledare IPL1 

 20 september, klockan 15:00-17:00, Lokal: Ej klart 

 

 

 
Frågor och svar inför ht16 med nytt IPL 
 



Vilka provkoder ska vi ha? 

För IPL 1 kommer det att vara en provkod om 6 hp. För att få 6 hp ska man ha 
godkänd på obligatoriska moment och godkänd slutreflexion. 

 

Hur ska portfolioexaminationen gå till? 

 Mattias, Elaine och Johanna förbereder så att uppgiften är klar i maj. I princip ska 
studenterna samla evidens i sin portfolio som sedan ska användas som underlag för 
examinationsuppgiften/reflektionen. Den skriftliga uppgiften ska bedömas den grupp av lärare som 
håller i seminarierna. 

 

Scenarion under IPL 1 

Är under utarbetning. Dessa ska fyllas på med programspecifika triggers i ”del 2” som 
hör till den programspecifika basgruppen under halvfartsveckorna. 

 

Hur ska storgruppsseminarier i IPL 1 genomföras? 

En-två erfarna lärare som rekryterats särskilt för detta uppdrag leder en grupp om 40-
60 studenter kring ett givet tema. Det planeras 3 seminarier om 3 timmar (?) under 
IPL 1. Det kommer även ske ytterligare något/några seminarier i större grupper (lärare 
för detta kommer rekryteras som förälsningar). 

 

Studiehandledning 

 Gemensam text för IPL-momentet kommer att skrivas under vt16. 

 

Logistik – hur ska det gå till praktiskt med indelning i basgrupper? 

När reservantagningen är avslutad (v4) delas samtliga studenter in i storgrupper, som 
det görs idag inför HEL 1. Indelning i basgrupper görs vid första träffen i IPL 1. 
Storgrupperna består av 7 basgrupper. 

 


