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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 9 september 2019 kl. 13.00 – 16.00 
Lokal: Scandic City, Linköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Annika Lindh Falk programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Cia Laine studerande 
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Kerstin Hawkins avdelningschef 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) (p. 84-

94) 
 Johan D Söderholm föredragande p. 86 
 Madeleine Abrandt Dahlgren föredragande p. 87 
 Johanna Dahlberg föredragande p. 87 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Axel Öberg studerande 
 Johanna Radegård studerande  
 
 Ersättare:  
 Louise Abrahamsson studerande 
 
 Övriga:  
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
   
 

 

Justeras datum: __________________ 
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Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Agneta Kullberg  

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-09-09 
PROTOKOLL 

UN 2019-6 
3(8) 

 

 ______     ______     ______ 
 

Mötesformalia 

79 Upprop 
 

 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 
beslutsmässig.  

 

 

80 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Agneta Kullberg att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

81 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag med tillägg av följande punkter: 

p. 93 – Nya LiU-kort utan foto. Föredragande: Jane Holstein 

p. 94 - Svårigheter att hitta VFU-platser för studenter på 
sjuksköterskeprogrammet Föredragande: Helén Marklund 
 

Dagens punkter behandlas i följande ordning: 

79-85, 87, 86, 89, 88, 90-94.  

 

 

 

82 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2019-05-20 till handlingarna.  

 

 

83 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/6 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2019/12-19 anmäles och godkännes.  
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84 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att  

- NoPlagiat finns nu i Lisam och programmen uppmanas 
använda denna självstudieguide om plagiering och upphovsrätt. 
Frågan om hur man kan förebygga fusk tas upp vid senare 
möte. 

- i våras gjordes en inventering av programmens behov av 
inspelningsutrustning. Tillgången via Clinicum verkar i nuläget 
räcka, programmen ombeds signalera till Clinicum om behoven 
ändras. 

- inbjudan till Clinicums workshop 24 oktober skickades ut före 
sommaren. Syftet med workshopen är att diskutera vilken 
verksamhet Clinicum ska ha i framtiden. 

- de nya LiU-korten (utan foto) räcker inte som legitimation för 
studenterna vid tentamen, annan ID-handling (pass eller 
körkort) behövs.  

- PA-timmen den 11 november kl 16-17 kommer att ägnas åt 
mediaträning, Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör vid 
LiU, medverkar. 

- LiU:s pedagogikdagar, i Didacticums regi, genomförs i vår den 
17-18 mars. Didacticum tar gärna emot förslag på innehåll. 
Förslag kan lämnas till Malin Lindqvist Appell som ingår i 
Didacticums styrgrupp. Nämndens ledamöter uppmanas att 
prenumerera på Didacticums nyhetsbrev, se 
https://old.liu.se/didacticum/om-diacticum/didacticums-
nyhetsbrev?l=sv  

- följande inkomna beslut (finns i dagens anmälningslista) 
kommenteras: Riktlinjer för anlitande av juridisk person, 
Riktlinjer för studentrepresentation, Riktlinjer för användning 
av lokaler. 

- fakulteterna kommer att få ett uppdrag att se över processen för 
klassificering av kurser, Malin Lindqvist Appell kommer att 
delta i detta arbete tillsammans med bl a utbildnings- och 
kursplanekommittén 

Kerstin Levin meddelar att 

- den 27 maj togs beslut om plan för systematisk uppföljning av 
alumner (beslutet finns med i dagens anmälningslista), 
programansvariga uppmanas att läsa beslutet. Relaterat till 
detta beslut ser man nu över instruktionen till 
programansvariga 

Kajsa Holmgren Peterson meddelar att 

- höstterminen 2021 startar det nya sexåriga läkarprogrammet 
och nu förbereds examenstillståndsansökan. Ärendet kommer 
att tas upp i utbildningsnämnden och därefter i 
fakultetsstyrelsen under hösten. 

- i de Riktlinjer för utbildning och examination som tagits fram 
vid LiU finns nya texter kring VFU och avbrytande av VFU i 

https://old.liu.se/didacticum/om-diacticum/didacticums-nyhetsbrev?l=sv
https://old.liu.se/didacticum/om-diacticum/didacticums-nyhetsbrev?l=sv
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förtid. Utbildnings- och kursplanekommittén tar nu fram en 
tidplan för hur dessa nya texter ska läggas in i aktuella 
kursplaner.  

- utbildnings- och kursplanekommittén har nu en 
funktionsmailadress, ukk@medfak.liu.se  

- en översyn av utbildnings- och kursplanekommitténs arbete 
pågår, mer information följer  

Johan Jäger meddelar att 

- möjlighet till gruppering av resultat i Evaliuate hanteras nu av 
utvecklarna och kommer troligen att vara tillgänglig i höst. 
Frågor kring detta kan ställas till Johan Jäger.  

 

 

Beslutsärenden 
85 Beslut - antal utbildningsplatser, överantagning vårterminen 

2020 och uppdrag höstterminen 2020 
Dnr LiU-2019-02091 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå antagningstal enligt förslag, 
med undantag av barnmorskeprogrammet (Jönköping) där antalet 
ändras från 10 till 9 studenter, överantagning 0 (uppdrag HT 2020). 

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsen för beslut.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
86 Ska lektorer forska? - logiken bakom grundersättningen och 

besparingarna i utbildningarna  
Föredragande: Johan D Söderholm 
 

 Information och diskussion. Johan Söderholms presentation bifogas 
protokollet.  

 

 

87 Basgruppskriterier  
Föredragande: Madeleine Abrandt Dahlgren, Johanna Dahlberg 
 

 Information och diskussion utifrån utsänt underlag. Arbetet fortsätter 
och ärendet tas upp även vid utbildningsnämndens möte den 7 oktober. 

I samband med denna punkt informerar även Madeleine Abrandt 
Dahlgren  om den pedagogiska konferensen som Medfak arrangerar 
den 8 oktober, se https://liu.se/artikel/pedagogiska-

mailto:ukk@medfak.liu.se
https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak
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utvecklingsprojekt-medfak Nu kan man även ansöka om nya medel för 
pedagogisk utveckling från Medfak, sista ansökningsdag 20 september. 

 

 

88 Marknadsföring och rekrytering, antagningsstatistik HT19 
Föredragande: Johan Jäger 
 

 Information och diskussion. Antagningsstatistik höstterminen 2019 
presenteras och dessa bilder kommer att bifogas protokollet. 
Information om fakultetens kommande satsning på marknadsföring av 
programmen, i första hand ligger fokus just nu på Norrköping (SSK och 
AT) samt på masterprogrammet i medicinsk vetenskap.  
Utbildningsmässor kommer att anordnas i vår i Linköping (både 
Campus Valla och Campus US) och Norrköping. Mer information 
kommer att skickas ut samt publiceras på PA-sidan.  

 

 

89 Hantering av studenters sjukintyg  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 En dialog kring hantering av dessa dokument har förts med 
universitetets registratur och man har kommit överens om att 
sjukintygen behålls på studentenheten, gallras efter två år. På aktuell 
ansökan (t ex ansökan om studieuppehåll eller dispens) noteras att 
sjukintyg finns. Programansvariga som får ta del av sjukintyg måste 
återlämna dessa till aktuell studievägledare.  

 

 

90 Behov av workshop kring tillgodoräknanden  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 Studentenheten har identifierat ett möjligt behov av att tydliggöra 
processen för arbetet med tillgodoräknanden. Programansvariga har 
delegation att besluta i dessa ärenden. Beslutas att studentenheten ska 
anordna en utbildning om ca 1 timme, där både programansvariga och 
andra berörda personer inom programmen bjuds in. Utbildningen 
planeras till PA-timmen den 9 december, ev förlängs då tiden till kl 
17.30.  

 

 

91 Generella dispensen och 15 dagars rättningstid  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2019-09-09 
PROTOKOLL 

UN 2019-6 
7(8) 

 

 ______     ______     ______ 
 

 I de nya riktlinjerna för utbildning har rättningstiden förlängts från 10 
till 15 dagar, vilket gör att den generella dispens om två veckor som 
tillämpats tidigare inte räcker till. Om dispensen skulle förlängas till tre 
veckor betyder det att studenten inte får studiemedel de första tre 
veckorna då omregistrering på tidigare termin ej kan göras. 
Förläggning av omtentamina i anslutning till terminsstart diskuteras. 
Frågan behöver genomlysas ytterligare och tas upp vid 
utbildningsnämndens sammanträde den 7 oktober.  

 

 

92 Behov av ALC-salar etc  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information och diskussion. Antracit är numera en ALC (Active 
Learning Classroom)-sal. Programmens behov av/önskemål kring ALC-
salar och andra typer av lokaler har inventerats och en uppföljning av 
användningen av olika typer av lokaler behöver göras relaterat till 
besparingskraven. Även starten av ett sexårigt läkarprogram 2021 
påverkar lokalbehoven, där går man nu igenom preklin delen och 
diskuterar vilken pedagogisk modell som är lämplig. Just nu använder 
inte läkarprogrammet ALC-salen för basgrupp i storgrupp, dock ser 
programmet att man kommer att använda salen till seminarier. 
Norrköpingsprogrammen önskar att tillgång till ALC-sal ses över på 
Campus Norrköping. Programmen ombeds nyttja ALC-salen Antracit 
och utbildningsnämnden kommer efter årsskiftet att återigen inventera 
behovet av ytterligare ALC-salar.   

 

 

93 Nya LiU-kort utan foto  
Föredragande: Jane Holstein 
 

 De nya LiU-korten saknar bild men bilder tas ändå när studenterna 
börjar och t ex kan väktarna scanna kortet och få tillgång till bilden. 
Tidigare har programmen kunnat få ut foto till sina klasslistor, vilket 
underlättar för programmens lärare vid närvarokontroll. Önskemål 
finns från programmen att få tillgång till bilderna för att göra fotolistor 
för kurserna. Kerstin Hawkins tar med frågan och återkommer kring 
detta.  

 

 

94 Svårigheter att hitta VFU-platser för studenter på 
sjuksköterskeprogrammet  
Föredragande: Helén Marklund 
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 Information och diskussion. Frågan har ställts om man kan utnyttja 
platser i sydöstra sjukvårdsregionen men där måste hänsyn tas till 
övriga utbildningsorter/lärosäten så att inte en konkurrenssituation 
uppstår. Anna Strömberg tar med frågan till kommande möte med 
representanter från sydöstra sjukvårdsregionen.  
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