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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 18 mars 2019 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: KO301, Campus Norrköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Mattias Ekstedt programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Said Havarinasab bitr programansvarig (ersättare 

för Per Whiss) 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Thea Sandqvist studerande (p. 38-44) 
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Niclas Silfverhammar koordinator 
 Kerstin Hawkins avdelningschef 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Anne-Christine Persson föredragande p. 37 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Hanna Östenberg studerande 
 Erik Andersson studerande 
 
 Ersättare:  
 Ida Flodin Järvi studerande 
 
 Övriga:  
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 

 

 

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 
PROTOKOLL 

UN 2019-3 
2(7) 
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Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Helén Marklund 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
30 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig.  

 

 

31 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Helén Marklund att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

32 Fastställande av föredragningslistan samt genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2019-02-25 till handlingarna med följande kommentarer 

- Kristina Nyström meddelar att beslutet i p. 20 (schemaläggning 
av VFU under helgdagar) kommer att påverka möjligheten till 
VFU-placeringar av bl a sjuksköterskeprogrammets studenter, t 
ex under påskhelgen. Frågan tas vidare i dialog med 
programansvarig sjuksköterskeprogrammet. 

- meddelandepunkten kring ekonomi/institutionernas 
utbildningsbudgetar som nu går plus kommer att följas upp vid 
nästa UN-sammanträde (15 april) då fakultetens controller 
Liselott Borgny kommer att delta 

- p. 26, Inspelning av patientsamtal, följs nu upp, en enkät har 
skickats ut för att inventera behov av utrustning för ljud- och 
bildupptagning samt frågor hur hantering av inspelat material 
görs, frågan tas sedan upp på UN:s sammanträde 15 april 
 

 

 

33 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/3 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2019/3 anmäles och godkännes.  
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34 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- nya beslutade riktlinjer för utbildning och examination vid LiU 
har skickats ut till UN:s ledamöter. Detta dokument ersätter 
flera andra beslut. Planen är att en workshop kring de nya 
riktlinjerna ska äga rum i samband med UN:s kommande 
sammanträde, 15 april, med medverkan av utbildningsråd 
Ragnhild Löfgren, examinationsombud Karin Persson och jurist 
Jenny Wäsström.  

- inbjudan till Medfak:s pedagogiska konferens den 8 oktober har 
skickats ut och får gärna spridas vidare 

- onsdagen den 20 mars kommer ett seminarium kring GDPR att 
hållas med medverkan av dataskyddsombud Anna Süpke och 
med fokus på handledarperspektivet 

- ett nytt beslut avseende riktlinjer för kursvärdering har kommit 
och har också skickats ut till UN:s ledamöter 

- fakultetsledningen reser till Kenya i april, tillsammans med 
rektor, dekaner, representanter från Region Östergötland m fl, 
för att högtidlighålla 30 års partnerskap med Moi University.  

- Annika Lindh kommer att ta över ansvaret för IPL från och med 
1 juli 2019, då Mattias Ekstedt kommer att sluta som 
programansvarig för IPL 

- LiU ordnar informationstillfällen om digital examination under 
april, se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.757592?l=sv . 
Inom läkarprogrammet planeras för digital tentamen för K5/K6 

- två projekt inom Medfak har tilldelats medel för pedagogisk 
utveckling inom e-lärande (Clinicum samt 
sjuksköterskeprogrammet)  

Jan Brynhildsen meddelar att 

- rykten om fusk vid läkarprogrammets tentor har florerat och en 
diskussion med tentamensservice förs nu, med en tydligare 
styrning av placering i tentasalar, leg kontroll etc. 

Katarina Kågedal meddelar att 

- det finns fortfarande stora utmaningar vad gäller IKT-lösningar 
i samband med läkarprogrammets decentralisering. Ett möte 
har hållits med studieortsansvariga, IKT-ambassadörer och IT-
tekniker för att försöka komma tillrätta med problem med bl a 
ljudkvaliteten i vissa salar. Fortsatt diskussion kommer att ske 
mellan dekanus och IT-enheten.  

Thea Sandqvist meddelar att 

- nomineringar till Årets pedagog och Årets VFU-plats tas nu in 
och utdelning av dessa priser sker vid lunchtid den 17 maj, mer 
information kommer.  
 

 

https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.757592?l=sv
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Beslutsärenden 
35 Beslut - Delegation av beslutanderätt från 

Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten gällande 
ärenden om antagning och utbildning 
Dnr LiU-2019-01079 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa delegationen av 
beslutanderätt från utbildningsnämnden enligt förslag.  

 

 

36 Beslut - Adjungering av vicedekan Anna Strömberg till 
Utbildningsnämnden 
Dnr LiU-2019-01080 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att adjungera vicedekan Anna Strömberg 
under perioden 2019-03-01—2020-12-31. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
37 Utbildningsmoment med simulerade patienter - problem att 

studenter uteblir från dessa moment  
Föredragande: Anne-Christine Persson 
 

 Information och diskussion. Problemen gäller alla typer av 
simuleringar. Programansvariga uppmanas att tänka vidare kring hur 
dessa moment ska hanteras så att studenterna upplever det 
meningsfullt att komma, bl a se över hur momenten läggs 
schemamässigt.  

 

 

38 Utvärdering Evaliuate (inkl VFU-Evaliuate)  
Föredragande: Programansvariga, Johan Jäger 
 

 Information och diskussion. Vissa tekniska problem har 
uppmärksammats, flertalet program har låg svarsfrekvens. Utvärdering 
av helt program efterfrågas men denna möjlighet finns ej i systemet. 
Dock kan rapportsammanställningar göras av 
rapportexpertgruppen/Johan Jäger.   Från Consensus meddelas att 
samtliga kårer utvärderar Evaliuate tillsammans, där finns önskemål 
att Evaliuate läggs in i studentportalen.  
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39 Förslag förändring IPL 1 
Föredragande: Mattias Ekstedt 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet. Utbildningsnämnden 
ställer sig bakom föreslagna förändringar som avses genomföras 
höstterminen 2019.  

 

 

40 Marknadsföring av program  
Föredragande: Johan Jäger, Malin Lindqvist Appell 
 

 Information och diskussion. Frågan ställs vilka insatser som kan 
förväntas från fakultetshåll respektive från KOM/LiU centralt. Frågan 
tas även vidare till fakultetsledningen.  Från Region Östergötland 
föreslås gemensam marknadsföring.  

Beslutas att inbjuda LiU:s kommunikations- och 
marknadsföringsavdelning till kommande 
utbildningsnämndssammanträde.  Frågan tas även upp vid kommande 
möten i UN och FSM. 

 

 

41 Ansvarsfördelningen mellan vicedekanerna vid Medfak 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

42 Information från fakultetsstyrelsens strategidag 5 mars 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

43 Heldagsmöte utbildningsnämnden höstterminen 2019 - 
förslag på datum (9 september) och innehåll  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Beslutas att gå vidare med föreslaget datum – 9 september – för 
utbildningsnämndens heldagsmöte, halva dagen ägnas åt ordinarie UN-
sammanträde och resten av dagen planeras ett program med 
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medverkan av Lika villkors-gruppen (utifrån den workshop som 
ställdes in 25 februari) samt ett moment med föreläsare kring SORKK-
metoden.  

 

 

44 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor togs upp.  
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