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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 15 april 2019 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Mötesrum TIdlösa, hus 511 plan 14, Campus US 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Mats Lindahl bitr programansvarig (ersättare 

för Anna Fahlgren) 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Thea Sandqvist studerande 
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Helén Karlsson koordinator (adjungerad) 
 Agneta Delis region Jönköpings län (ersättare 

för Karin Thörne) (adjungerad) 
 Liselott Borgny föredragande p. 52 
 Karin Persson föredragande p. 56, 57 
 Ragnhild Löfgren föredragande p. 57 
 Jenny Wäsström föredragande p. 57 
 Elisabet Permvall föredragande p. 57 
 Johanna Dahlberg  p. 57 
 Madeleine Abrandt Dahlgren p. 57 
 Kajsa Holmgren Peterson p. 57 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Mattias Ekstedt programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Hanna Östenberg studerande 
 Erik Andersson studerande 
 
 Ersättare:  
 Ida Flodin Järvi studerande 
 
 Övriga:  
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) 
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 Kerstin Hawkins avdelningschef 
 Elisabeth Johansson region Kalmar län (adjungerad)  
 Karin Thörne region Jönköpings län 

(adjungerad)  
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Annika Heslyk 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
45 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig. 

 

 

46 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Annika Heslyk att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

47 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag.  

 

 

48 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från 2019-
03-18 till handlingarna.  

 

 

49 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/4 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2019/4-8 anmäles och godkännes.  

 

 

50 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att  

- Didacticum anordnade den 9 april en workshop med tema 
juridik för lärare. Ytterligare en workshop i samma serie 
kommer att arrangeras den 6 maj. Kommande 
workshop/kurser finns i Didacticums kalendarium, se länk 
https://old.liu.se/didacticum/kalendarium?l=sv och det går 
även bra att kontakta Didacticum med önskemål om ämnen för 
kurser/workshops.  

https://old.liu.se/didacticum/kalendarium?l=sv
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- programmen har önskat vägledning kring vilka arrangemang 
som man kan stå för i samband med studenternas 
examenshögtid. Enkel förtäring (cider och snacks alternativt 
fika) är OK liksom en enkel blomma till de studenter som tar 
examen. Kostnaden tas från programbudgeten. Se även LiU:s 
lathund för representation, länk 
https://insidan.liu.se/ekonomi/redovisning/representation/1.7
24409/Lathundfrrepresentationochgvor2017-07-01.pdf  

- en ny version av ”Vägledning - Ändring och rättelse av 
betygsbeslut” finns publicerad på PA-sidan 

- rutiner för hantering av medicinska intyg har diskuterats med 
jurister på LiU och fortsatt utredning pågår 

- en förfrågan från en förening om att dela ut biblar i samband 
med examenshögtid har kommit och sådana initiativ bör 
bemötas med ett vänligt men bestämt nej, avstämning har skett 
med Ann Holmlid och detta följer även de riktlinjer som finns 
för lokaler inom Region Östergötland 

- utbildningsnämnden påminns om att boka heldag för UN:s 
sammanträde den 9 september (halvdag ordinarie 
sammanträde, halvdag workshop kring Lika villkor) 

- en ny ekonom – Omar Albatsh – har anställts vid Medfak:s 
kansli som vikarie för Maria Leijon 

- vid förra UN-sammanträdet togs frågan om misstänkt fusk i 
samband med tentamen på läkarprogrammet upp. Åtgärder har 
nu vidtagits i form av utökad kontroll och efterföljande 
salstentamenstillfällen har avlöpt väl 

- en större delegation från bl a Linköpings universitet 
(inkluderande bl a Malin Lindqvist Appell, Johan Söderholm, 
Helén Marklund, Jan Brynhildsen) har besökt Moi University i 
Kenya för att högtidlighålla 30 års samarbete mellan 
universiteten 

Anita Larsson meddelar att 

- utfärdande av examensbevis tar längre tid i Ladok 3, vilket gör 
att väntetiden kan bli längre i samband med terminsslut 

Per Whiss meddelar att 

- idag är det den internationella BMA-dagen och Naturvetarna 
har publicerat en film med syftet att synliggöra naturvetare 
inom hälso- och sjukvården, se länk http://bit.ly/BMA-film 

Thea Sandqvist meddelar att 

- den 17 maj kl 12-13 utanför Hasselqvistsalen kommer 
Consensus att dela ut priser till bl a Årets pedagog och  Årets 
VFU-plats. Annonsering sker även via Medfak:s nyhetsbrev 

 

 

https://insidan.liu.se/ekonomi/redovisning/representation/1.724409/Lathundfrrepresentationochgvor2017-07-01.pdf
https://insidan.liu.se/ekonomi/redovisning/representation/1.724409/Lathundfrrepresentationochgvor2017-07-01.pdf
http://bit.ly/BMA-film
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Beslutsärenden 
51 Beslut - terminstider för läsåret 2020-2021 vid Medicinska 

fakulteten 
Dnr LiU-2019-01384 
Föredragande: Anita Larsson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa terminstider för läsåret 
2020-2021 med tillägget att kompletteringsutbildningen för 
biomedicinska analytiker startar sin första termin vecka 45. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
52 Prognos grundutbildning 

Föredragande: Liselott Borgny 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet. 

För frågor från programmen kring hur besparingsåtgärderna påverkat 
kostnaderna hänvisas till institutionernas ekonomifunktioner.  

 

 

53 Exempeltentor  
Föredragande: Thea Sandqvist 
 

 Information och diskussion. Studenterna efterfrågar exempeltentor och 
programmen hanterar detta på olika sätt. För många kurser är det just 
detta läsår första gången som kurserna ges och därmed finns inga 
tidigare tentor.  

 

 

54 Inventering av programmens behov av 
inspelningsutrustning/diktafoner  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information och diskussion. En sammanställning över inkomna svar 
från programmen kommer att lämnas över till Clinicum/Anne-
Christine Persson för att stämma av tillgång och efterfrågan samt 
bokningsrutiner. Frågan tas upp vid kommande sammanträde i UN. 

 

 

55 Personuppgiftshantering vid examinerande moment 
Föredragande: Johan Jäger 
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 Information och diskussion. Ett förslag till skrivning som tagits fram 
från fysioterapeutprogrammet har skickats ut och skrivningen stäms nu 
av med dataskyddsombudet Anna Süpke, med målet att ett gemensamt 
förslag till skrivning för Medicinska fakulteten ska tas fram. Tills vidare 
hänvisas till LiU:s sida med vägledningar, se 
https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen/vagledningar?l=sv  

 

 

56 Studenter som beter sig olämpligt, t ex i kontakt med 
examinator  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell, Karin Persson 
 

 Information och diskussion. Frågan måste hanteras både på 
institutions- och fakultets/programnivå och i vissa fall även 
tillsammans med ansvariga på VFU-placeringen.  

Läkarprogrammet har beslutat att tillämpa en hanteringsordning 
(bifogas protokollet) som även övriga program kan använda eller utgå 
ifrån.  

 

 

57 Workshop kring nya riktlinjer för utbildning och 
examination  
Föredragande: Ragnhild Löfgren, Jenny Wäsström, Elisabet Permvall, 
Karin Persson 
 

 Information och diskussion.  Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

58 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor togs upp vid mötet.  

 

 

https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen/vagledningar?l=sv
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