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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå ______     ______     ______ 
 

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 14 januari 2019 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14 Campus US 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Margareta Bachrach 

Lindström 
ordförande 

 Agneta Kullberg programansvarig (p. 8-12) 
 Malin Lindqvist Appell programansvarig 
 Mattias Ekstedt programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Katarina Kågedal programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig (p. 1-8) 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig (p. 1-10) 
 Jane Holstein programansvarig 
   
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Niclas Silfverhammar koordinator 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Oskar Hogman studerande (adjungerad) 
 Anna Süpke föredragande p. 10 
 Elaine Sjögren föredragande p. 11 
 Catrin Borneskog Sinclair föredragande p. 11, 12 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Kristina Nyström Region Östergötland 
 Thea Sandqvist studerande 
 Hanna Östenberg studerande 
 Erik Andersson studerande 
 
 Ersättare:  
 Ida Flodin Järvi studerande 
 
 Övriga:  
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Elisabeth Johansson Region Kalmar län (adjungerad) 
 Karin Thörne Region Jönköpings län 

(adjungerad) 
 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-01-14 
PROTOKOLL 

UN 2019-1 
2(6) 

 

 ______     ______     ______ 
 
 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Margareta Bachrach 
Lindström 

 Katarina Kågedal 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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 ______     ______     ______ 
 

Mötesformalia 
1 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig. Annika Heslyk hälsas välkommen som ny ledamot i 
utbildningsnämnden/programansvarig för fysioterapeutprogrammet. 
Utbildningsnämnden beslutar att adjungera Oskar Hogman som 
studeranderepresentant vid dagens möte.  

 

 

2 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Katarina Kågedal att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

3 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag.  

Dagens ärenden behandlas i följande ordning: 

1-110, 12, 11, 13.  

 

 

4 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/1 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2018-20 anmäles och godkännes.  

 

 

5 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- Utbildningsnämndens heldagsmöte den 25 februari 
kommer att förläggas till Scandic City, tid för mötet blir 
8.30-16.30 och halva dagen kommer att ägnas åt arbete 
kring värdegrundsfrågor, med medverkan av Kristina 
Karlsson/Lika villkor LiU. 

- fakultetsstyrelsens beslut från 2013 om obligatorisk närvaro 
vid terminsstart fr o m termin 2 har av jurister bedömts 
vara svårt att efterfölja varför förslag väckts att 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-01-14 
PROTOKOLL 

UN 2019-1 
4(6) 

 

 ______     ______     ______ 
 

fakultetsstyrelsen ska upphäva beslutet. 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom detta. 

- en konferens  - Assessment of health professionals and 
evaluation of programmes:Best practice and future 
development - kommer att anordnas i Ottawa 2020, för mer 
information se http://ottawa2020.org/  

- en kompetensutvecklingsplan för simuleringspedagoger har 
tagits fram (togs upp på Clinicums styrgrupp i dec). 
Dokumentet bifogas protokollet. 

- ett planeringsverktyg för att hantera bl a kvalitetsrapporter, 
bedömningar och handlingsplaner – Hypergene – har 
upphandlats av LiU, några program kommer att börja 
använda det under 2019 och utbildning av vissa 
kontaktpersoner kommer att ske under våren. Detta är 
särskilt aktuellt för de program som kommer att ta fram 
kvalitetsrapporter under året, där uppstartmöte är planerat 
den 14 februari. 

Niclas Silfverhammar meddelar att 

- den information som mailats ut via Robert Ericsson, 
Studentavdelningen, kring UHR:s rutiner vad gäller 
återtagande av högskoleprovsresultat har även lagts ut på 
PA-sidan. 

 

 

6 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2018-12-03  till handlingarna med följande kommentarer 

- p. 200 – återkoppling från programmen avseende Clinicums 
utbud och bokningsrutiner lämnas till Anne-Christine Persson 
senast den 21 januari. 

- p. 210 – förslaget om anonym brevlåda där studenter kan 
anmäla problem relaterat till härskartekniker/#metoo bör 
utredas vidare.             

 

 

Beslutsärenden 
7 Förslag till beslut i FSM - antal utbildningsplatser, 

överantagning höstterminen 2019 och uppdrag vårterminen 
2020 
Dnr LiU-2019-00020 
Föredragande: Margareta Bachrach Lindström 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå antagningstal enligt förslag, 
med undantag av sjuksköterskeprogrammets uppdragsplatser 

http://ottawa2020.org/
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vårterminen 2020 där antalet platser kommer att diskuteras med 
fakultetsledningen. Utbildningsnämnden delegerar till ordföranden att 
föreslå antagningstal/uppdragsplatser för sjuksköterskeprogrammet 
vårterminen 2020.  

Ärendet lämnas därefter till fakultetsstyrelsen för beslut. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
8 Information kring övergången till Ladok 3  

Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 Information. Hanteringen av trösklar/uppflyttningar sker än så länge 
manuellt i Ladok 3, vilket medfört merarbete. Förhoppningsvis ska en 
lösning inom systemet komma till nästa termin.  

Utbud hösten 2019 beslutas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 29 
januari.   

 

 

9 Utbud specialistsjuksköterskeprogram – information 
Föredragande: Margareta Bachrach Lindström 
 

 Information. Programmen genererar nu ett underskott, effektivisering 
har gjorts och utbud/vilka program som ska ges kommer att diskuteras.  

 

 

10 Aktuella GDPR-frågor, särskilt kring avtal handledare 
Föredragande: Anna Süpke 
 

 Information. Ett seminarium kommer att ordnas kring bl a externa 
handledare och relation till GDPR, ytterligare material i dessa frågor 
kommer även att skickas ut och läggas upp på programansvarigas 
Lisamsida.  

 

 

11 Presentation av projekt kring likavillkorstexterna i våra kurs- 
och utbildningsplaner.  
Föredragande: Elaine Sjögren, Catrin Borneskog Sinclair 
 

 Information. Elaine Sjögrens presentation bifogas protokollet. 
Kommenteras – som ett gott exempel – att sjuksköterskeprogrammet 
på sin Lisamsida länkar till en film – Genushanden – som studenterna 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-01-14 
PROTOKOLL 

UN 2019-1 
6(6) 

 

 ______     ______     ______ 
 

tar del av inför VFU. Filmen rekommenderas även för andra program 
(filmen finns på Youtube – sök på Genushanden).  

 

 

12 Handlingsplan Lika villkor/Equitas - uppföljning 
Föredragande: Catrin Borneskog Sinclair 
 

 Information. 8 mars kommer Lika villkor inom LiU att anordna en 
utbildningsdag, förlagd till Campus Valla. Önskemål framförs att kunna 
streama evenemanget. 

 

 

13 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor togs upp.  
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