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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 25 februari 2019 kl. 8.30 – 12.00 
Lokal: Scandic City, Linköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Margareta Bachrack 

Lindström 
ordförande 

 Malin Lindqvist Appell programansvarig 
 Mattias Ekstedt programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Katarina Kågedal programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Thea Sandqvist studerande 
 Hanna Östenberg studerande 
 
 Övriga:  
 Niclas Silfverhammar mötessekreterare  
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Jacob Larsson föredragande p. 24 
 Oskar Hogman föredragande p. 24 
 Björn Tingberg föredragande p. 25 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Annika Heslyk programansvarig 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Erik Andersson studerande 
 
 Ersättare:  
 Ida Flodin Järvi studerande 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
 

 

 

Justeras datum: __________________ 
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 ______     ______     ______ 
 
 

     

Niclas 
Silfverhammar 

 Margareta Bachrack 
Lindström 

 Mattias Ekstedt 

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

Mötesformalia 

14 Upprop 
 

 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 
beslutsmässig. 

 

 

15 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Mattias Ekstedt att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

16 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag, med tillägg av  

p. 21 – Beslut – Förläggning av KUA-placering under sju perioder 
höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Föredragande: Margareta 
Bachrack Lindström.  

 

 

17 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/2 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2019/1-2 anmäles och godkännes.  

 

 

18 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- programansvariga har framfört önskemål om mediaträning, 
kontakt kommer att tas med LiU:s kommunikationsdirektör 
Mariethe Larsson för att komma överens om tid och plats 

- vid möte i biblioteksrådet togs upp att det även fortsättningsvis 
kommer att vara avgiftsfritt för studenter vid av lån av 
fjärrartiklar. Studenterna hämtar dock inte alltid ut beställda 
artiklar, programansvariga ombeds påminn studenterna att det 
de beställer också hämtas ut. 

- glöm inte att anmäla er till pedagogikdagarna 12-13 mars. Finns 
även workshops på Didacticum, se länk: 
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https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-
mars-2019?l=sv  

- en student på läkarprogrammet har fuskat sig in på 
programmet genom högskoleprovet. Diskussion pågår om hur 
det ska hanteras bl a med tagna poäng, det är dock 
okontroversiellt att studenten fråntas sin plats. Nationell 
diskussion pågår. 

- gällande hygienregler (t ex att arbetsklädsel vid patientnära 
arbete ska vara kortärmat) ska finnas med som information i 
programmens välkomstbrev samt på webben med start from 
ht19. Margareta Bachrack Lindström presenterar ett förslag till 
text. Utbildningsnämnden ger Kerstin Hawkins och Johan 
Jäger i uppdrag att fram denna information. 

- programansvariga uppmanas att regelbundet se över att 
respektive programs hemsidor är uppdaterade med personer, 
namn, kurs- och utbildningsplaner. 

- vid ekonomigenomgång konstateras att institutionernas 
sammanlagda utbildningsbudgetar går plus, sparandet 
tillsammans med andra faktorer börjar ge effekt.   

- Omprövning/rättelse av betyg ska arkiveras/skickas in till 
institutionens registrator, diarienummer behövs ej. 
Instruktionen kommer att uppdateras i samband med central 
översyn. 

- en ny vägledning för högskolornas handläggning av 
överklaganden har tagits fram av UKÄ, se 
https://www.uka.se/download/18.269f2ff01677e0282572dc5/1
545047428149/vagledning-2018-12-17-hogskolornas-
handlaggning-av-overklaganden.pdf  

- studenterna ser både omtentatillfällen och ordinarie 
tentatillfällen i Studentportalen, de kan dock endast anmäla sig 
till en tentamen i taget för samma provkod. Studenterna bör 
informeras om detta. Det är önskvärt att programmen erbjuder 
exempeltentor så att studenterna förstår hur 
terminsexaminationen är upplagd. Denna termin har flera 
studenter anmält sig till föregående termins 
omtentamenstillfälle som ges i början av terminen innan de 
genomfört kursen och skrivit ordinarie tentamen vilket skapar 
en stor arbetsbörda för lärarna.  

 

 

Beslutsärenden 
19 Beslut - utseende av vice ordförande i utbildningsnämnden 

för grund- och avancerad nivå perioden 2019-03-01--2020-12-
31 
Dnr LiU-2019-00739 
Föredragande: Margareta Bachrack Lindström 
 

https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-mars-2019?l=sv
https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-mars-2019?l=sv
https://www.uka.se/download/18.269f2ff01677e0282572dc5/1545047428149/vagledning-2018-12-17-hogskolornas-handlaggning-av-overklaganden.pdf
https://www.uka.se/download/18.269f2ff01677e0282572dc5/1545047428149/vagledning-2018-12-17-hogskolornas-handlaggning-av-overklaganden.pdf
https://www.uka.se/download/18.269f2ff01677e0282572dc5/1545047428149/vagledning-2018-12-17-hogskolornas-handlaggning-av-overklaganden.pdf
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 Utbildningsnämnden beslutar att utse Katarina Kågedal till vice 
ordförande i utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå under 
perioden 2019-03-01—2020-12-31. 

 

 

20 Beslut - Schemaläggning av verksamhetsförlagd utbildning 
under helgdagar 
Dnr LiU-2019-00740 
Föredragande: Margareta Bachrack Lindström 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att schemaläggning av 
verksamhetsförlagd utbildning inte ska ske under jul- och nyårshelg, 
påskhelg samt 1 maj. I övrigt kan placering på verksamhetsförlagd 
utbildning innebära dag-, kväll-, natt- och helgpass.  

Detta beslut följer utbildningsnämndens beslut 2012-11-12 (dnr LiU-
2012-02007) avseende schemaläggning på KUA med tillägg av nattpass 
som inte förekommer på KUA. 

 

 

21 Beslut - Förläggning av KUA-placering under sju perioder 
höstterminen 2019 och vårterminen 2020 
Dnr LiU-2019-00759 
Föredragande: Margareta Bachrack Lindström 
 

 Vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-05-28 fattades beslut om 
sex perioder på KUA från och med VT2019. Eftersom läkarprogrammet 
fortfarande har studenter som följer utbildningsplan MALA1 och först 
ht 2020 kommer att följa MALA2 (Kurs 9) får detta stora konsekvenser 
på fördelning av de övriga VFU-perioderna. Problemet är inte i första 
hand att det blir många läkarstudenter på KUA utan att det på termin 9 
inte kan förlägga övriga VFU placeringar jämnt fördelade och att man 
under period 1 saknar VFU platser och under period 2 och 3 i stället 
inte kan utnyttja VFU platserna. Ht 2019 kommer det dessutom att 
finnas dubbla studentgrupper inom ortopedi och internmedicin.  
Önskemål har därför framförts att under ht 2019 och vt 2020 tillfälligt 
ha KUA öppet under 7 perioder. 
Utbildningsnämnden beslutar mot bakgrund av detta att KUA-
placering under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 genomförs 
under sju perioder.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
22 Uppföljning av terminsstarten vårterminen 2019 

Föredragande: Programansvariga, Kerstin Hawkins, Consensus 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 
PROTOKOLL 

UN 2019-2 
6(7) 

 

 ______     ______     ______ 
 

 Information och diskussion.  

 

 

23 Lärarledd tid inom programmen  
Föredragande: Thea Sandqvist 
 

 Information och diskussion. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

24 Förslag om anonym brevlåda där studenter kan anmäla 
ärenden, t ex relaterat till #metoo  
Föredragande: Jacob Larsson, Oskar Hogman 
 

 Information och diskussion. Presentationen bifogas protokollet.  
Margareta Bachrack Lindström kontaktar tillsammans med 
studenterna Martin Putsén, LiU:s juristfunktion, för fortsatt dialog. 

 

 

25 Barnafrids arbete relaterat till ny examensordning för vissa 
program gällande våld i nära relationer  
Föredragande: Björn Tingberg 
 

 Information. Berörda programansvariga ombeds kontakta Barnafrid för 
fortsatt dialog.  

 

 

26 Inspelning av patientsamtal  
Föredragande: Niclas Silfverhammar 
 

 Information. Ytterligare information har skickats ut via mail till 
programansvariga 2019-02-06. Frågan om resurser/hantering av 
diktafoner på Clinicum tas upp på kommande möte med Clinicums 
styrgrupp för att säkerställa att de studenter som behöver låna diktafon 
får möjlighet till detta.  

 

 

27 Studentundersökningen 2015 och 2017 - inför inlämnande av 
slutrapport 1 nov 2019  
Föredragande: Niclas Silfverhammar 
 

 Information. Påminnelse om att arbetet med aktuella frågor i 
studentundersökningen fortsätter för att sedan dokumenteras och tas 
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upp på utbildningsnämndens sammanträde 9 september för 
beslut/slutrapport vid fakultetsstyrelsens nästkommande 
sammanträde.  

 

 

28 Kvalitetssäkring av utbildningsprogram  
Föredragande: Kerstin Levin, Margareta Bachrack Lindström 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

29 Övriga frågor 
 

 Ordföranden tackar nämnden för gott samarbete och önskar Malin 
Lindqvist Appell lycka till som ny ordförande. Margareta Bachrack 
Lindström går vidare som prorektor vid LiU från och med 1 mars. 
Niclas Silfverhammar kommer också att lämna sin tjänst som 
koordinator vid Medicinska fakultetens kansli och går över till en tjänst 
inom administrationen på SMHI:s forskningsavdelning 15 april.  
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