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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 20 januari 2020 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Annika Lindh Falk programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Inger Lundeborg 

Hammarström 
programansvarig 

 Kristina Nyström region Östergötland 
 Madeleine Abrandt Dahlgren professor i medicinsk pedagogik 
 Johanna Radegård studerande 
 Axel Öberg studerande (ersättare för Cia 

Laine) 
 Elin Fägerstam studerande (p. 9-18) 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 

(adjungerad) 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Helén Marklund programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Cia Laine studerande 
 
 
 Övriga:  
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
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 ______     ______     ______ 
 
 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Inger Lundeborg 
Hammarström 

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

 

Mötesformalia 
1 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig. 

 

 

2 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Inger Lundeborg Hammarström 
att jämte ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

3 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enigt 
förslag med följande förändringar: 

Tillägg av  

Punkt 15: 

Rutiner vid tentamensbokning 

Föredragande: Annika Heslyk 

Punkt 16: 

Hantering av dispensansökningar med anledning av att 
generell dispens under rättningstid ej längre gäller 
Föredragande: Annika Heslyk 
Punkt 17: 

Fotolistor  
Föredragande: Jane Holstein 
Punkt 18: 

Önskemål om samordning av enkäter etc från 
studentorganisationer  
Föredragande: Jan Brynhildsen 
 
Dagens ärenden behandlas i följande ordning: 
1- 9, 13, 10-12, 14-18. 
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4 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2019-12-09 till handlingarna. 

 

 

5 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2020/1 anmäles och godkännes 

Delegationsbeslut UN Del 2019/46 anmäles och godkännes.  

 

 

6 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- nämnden har idag fått ett LiU-beslut avseende Uppdrag i 
verksamhetsplan och budget för 2020 samt plan för 2021-2022. 
Flera av dessa uppdrag är av intresse för utbildningsnämnden,  
t ex modell för pedagogisk meritering. 

- planering av utbildningsnämndens heldag den 24 februari 
pågår. Förmiddagen ägnas åt workshop för att ta fram bra 
enkäter/underlag för kommande alumniundersökning. 

- planering av en ny utbildning till genetisk vägledare pågår vid 
fakulteten. Utbildningen blir den första i landet, är på 
masternivå och planerad start är höstterminen 2021. Ett nytt 
huvudområde behöver inrättas.  

- Petter Almqvist Ingersoll har utsetts till förvaltningsledare för 
EDIT och utgör då en länk till LiU-IT centralt 

- en workshop kring färdighetsträning i klinisk praktik anordnas 
den 16 mars av Didacticum i samarbete med Éva Tamás. 
Information om workshopen bör spridas inom programmen.  

Johanna Radegård meddelar att 

- prisutdelning till Årets pedagog m fl priser våren 2020 kommer 
att äga rum fredagen den 5 maj kl 17 utanför Hasselqvistsalen.  
 

 

 

Beslutsärenden 
7 Förslag till beslut - antagningstal vid Medicinska fakulteten, 

överantagning HT 2020 och uppdrag VT 2021 
Dnr LiU-2020-00097 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
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 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till 
antagningstal.  

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Punkten justeras vid mötet.  

Kristina Nyström reserverar sig mot beslutet enligt följande:  

Region Östergötland är negativ till neddragningen från 66 till 55 platser 
i Linköping på sjuksköterskeprogrammet. Har förståelse för det om det 
är en engångsföreteelse för att kompensera för det oplanerade 
överintag som gjorts ht-2019.   

 

 

8 Förslag till beslut - utbildningsplan för läkarprogrammet, 
360 hp 
Dnr LiU-2020-00108 
Föredragande: Kajsa Holmgren Peterson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till 
utbildningsplan, med förändring av titeln på kursen Klinisk medicin 6 
som istället benämns Kliniskt beslutsfattande.  

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

9 Förslag till beslut - Fakultetsanalys - 2019 års 
kvalitetsgranskning av grundutbildning vid Medicinska 
fakulteten 
Dnr LiU-2020-00284 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till 
fakultetsanalys med förändringen att meningen ”Lärarna behöver 
kompetensutvecklas inom hållbar utveckling” stryks i sista stycket.  

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
10 Studentenhetens hantering av vissa särskilda 

studentärenden.  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
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 Information. Diskuteras vilket ansvar studievägledarna har i dessa 
frågor och vikten av dialog mellan programledning och studentenheten 
poängteras.  

 

 

11 Programsidor i Lisam.  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 Önskemål finns att varje program har en programsida i Lisam, inte bara 
kurssidor, för att förenkla spridande av information som gäller samtliga 
programstudenter, t ex information om NoPlagiat, internationalisering 
etc. Dock ser man en risk att studenterna inte går in på en programsida. 
Studentföreträdarna tar med frågan till utbildningsutskott och 
sektioner.  

Även information om att höstterminen 2020 omfattar 21 veckor varav 
en vecka ska vara schemafri bör läggas på en sådan programsida. 
Programansvarig ansvarar för att denna information finns tillgänglig 
inför HT2020.  

 

 

12 Pedagogiska konferensen 2019.  
Föredragande: Madeleine Abrandt Dahlgren, Malin Lindqvist Appell 
 

 Information. En enkät sändes ut efter konferensen och svaren var 
mestadels positiva, dock önskades mer tid för förflyttning och lunch. 
Nya utvecklingsmedel har delats ut under hösten 2019 och en ny 
konferens planeras under 2021. 

 

 

13 Uppdatering kring det fakultetsspecifika och LiU-
övergripande kvalitetssäkringsarbetet.  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell, Kerstin Levin 
 

 Information. Se även https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete?l=sv.  
Programmen får i uppdrag att utse en person som ansvarar för att lägga 
in materialet från programmet i Hypergene. Namnen lämnas till 
Kerstin Levin.  

 

 

14 Prioriteringsordning vid utfärdande av examina. 
Föredragande: Kerstin Hawkins, Malin Lindqvist Appell 
 

https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete?l=sv
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 Information. Examina kommer att utfärdas centralt vid LiU och 
nuvarande prioriteringsordning behöver förtydligas/revideras. En 
diskussion med central nivå kommer att föras.  

 

 

15 Rutiner vid tentamensbokning  
Föredragande: Annika Heslyk 
 

 Inför vårterminen har det varit problem att få tentamenstider/lokaler 
bokade och digitala tentamina har ej kunnat anmälas i systemet. Malin 
Lindqvist Appell tar med frågan.  

 

 

16 Hantering av dispensansökningar med anledning av att 
generell dispens under rättningstid ej längre gäller 
Föredragande: Annika Heslyk 
 

 Den generella dispensen för studenter under rättningstid togs bort då 
rättningstiden förlängdes Detta medför merarbete för 
programansvariga. Frågan följs upp efter terminsstarten.  

 

 

17 Fotolistor  
Föredragande: Jane Holstein 
 

 Behov av fotolistor vid t ex seminarier finns men dessa listor kan ej tas 
fram via de foton som finns kopplade till LiU-korten. Detta är en 
konsekvens av GDPR:s införande.  

 

 

18 Önskemål om samordning av enkäter etc från 
studentorganisationer  
Föredragande: Jan Brynhildsen 
 

 Läkarprogrammet upplever att flera parallella enkäter/undersökningar 
t ex om psykisk ohälsa skickas ut från olika studentorganisationer och 
dessa återkommer också ofta. Studenterna bör försöka samordna och se 
vad som gjorts tidigare. Frågan tas med till sektioner etc.  

 

 


	Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå
	Mötesformalia
	Beslutsärenden
	Informations- och diskussionsärenden


