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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 24 februari 2020 kl. 8.30 – 16.00 
Lokal: Livgrenadjärmässen 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande (ej p. 32) 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig (ej p. 25, 31-32) 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Annika Lindh Falk programansvarig 
 Anna Fahlgren programansvarig (ej p. 25, 31-32) 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Inger Lundeborg 

Hammarström 
programansvarig 

 Madeleine Abrandt Dahlgren professor i medicinsk pedagogik 
 Johanna Radegård studerande 
 Alvina Johansson studerande 
 Cia Laine studerande 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kjerstin Ödman samordnare 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Anne-Christine Persson föredragande p. 31 
 Karin Persson föredragande p. 32 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Lena Hanberger programansvarig 
 
 Ersättare:  
 Axel Öberg studerande 
 
 Övriga:  
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
 Elisabeth Johansson region Kalmar län 
 

 

Justeras datum: __________________ 
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Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Johanna Radegård 

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

Mötesformalia 
19 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig.  

 

 

20 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Johanna Radegård att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

21 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag med tillägg av punkten 

33. Önskemål om förtydligande vad gäller användande av 
kyrkolokaler för examenshögtid och ev sponsring från 
programmet  
Föredragande: Jan Brynhildsen 
 
Dagens ärenden behandlas i följande ordning: 19-24, 26-28, 33, 29-30, 
25, 31-32. 
 

 

 

22 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från 
2020-01-20 till handlingarna.  

 

 

23 Anmälningar och beslut 
 

 Anmälningar och beslut enligt UN A 2020/2 anmäles och godkännes.  

 

 

24 Meddelanden och inkomna skrivelser 
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 Ordföranden meddelar att 

- LiU:s pedagogikdagar arrangeras den 17-18 mars, 
programansvariga uppmanas att anmäla sig och sprida till 
programmens lärare 

- Rebecka Pestoff och Peter Söderkvist har fått ett uppdrag från 
fakulteten att skriva fram ett förslag till utbildning till genetisk 
vägledare. Rebecka kommer att bjudas in till något kommande 
möte i utbildningsnämnden  

- Helén Eriksson slutar som VFU-samordnare vid fakulteten och 
ersätts av Eva Uebel fr o m 1 mars. Eva kommer till 
utbildningsnämndens möte senare i vår 

- i universitetets verksamhetsplan för 2020 finns sex uppdrag, bl 
a uppdraget att analysera söktryck och genomströmning och 
presentera strategier och åtgärder för att öka desamma. Särskilt 
fokus ska läggas på Campus Norrköping. En styrgrupp finns 
med Margareta Bachrack Lindström som ordförande, under 
styrgruppen finns två arbetsgrupper där Malin Lindqvist Appell 
och Marie Jansson ingår i gruppen som ska arbeta med 
söktryck. Fem prioriterade utbildningar ska tas fram och från 
Medfak är det sjuksköterskeprogrammet, 
arbetsterapeutprogrammet, logopedprogrammet, 
biomedicinska analytikerprogrammet och masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap. Johan Jäger ingår i den andra 
arbetsgruppen som ska arbeta med kommunikation och 
marknadsföring. 

- redovisning av genomförda besparingar från programmen ska 
lämnas in senast 1 september, information kring former för 
redovisningen etc kommer att skickas ut senare. 

Kerstin Hawkins meddelar att 

- antagning till forskarlinjen inom läkarprogrammet kommer i 
prioriteringsordningen vid återkomst anses vara särskilt skäl 
vilket innebär att dessa studenter garanteras plats.  

Johanna Radegård meddelar att 

- Consensus arbetar nu med att rekrytera nästa läsårs styrelse 
- utdelning av pris till årets pedagog m fl priser kommer som 

meddelats tidigare att äga rum den 5 maj kl 17 utanför 
Hasselqvistsalen.  

 

 

Beslutsärenden 
25 Beslut - Delegation av beslutanderätt från 

Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten gällande 
ärenden om antagning och utbildning 
Dnr LiU-2020-00672 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 
PROTOKOLL 

UN 2020-2 
5(7) 

 

 ______     ______     ______ 
 

 Utbildningsnämnden fastställer delegation av beslutanderätt enligt 
förslag med följande revidering: 

 

p. 1.5.7 och 1.5.11, delegeras till institutionsstyrelse med rätt att 
vidaredelegera till prefekt och proprefekt (fristående kurser).  

 

 

26 Beslut - utseende av vice ordförande i utbildningsnämnden t 
o m 2020-12-31 
Dnr LiU-2020-00673 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Helén Marklund till vice 
ordförande i utbildningsnämnden t o m 2020-12-31. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
27 Erfarenheter från digitala examinationer  

Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information och diskussion. Programmen och studenterna redovisar 
sina erfarenheter från de digitala examinationer som hittills genomförts 
HT19. Överlag är studenterna mycket positiva. För lärarna upplevs 
omställningen att arbeta med digital examination som stor och att det 
finns en del funktionaliteter i systemet Wiseflow som behöver förenklas 
och anpassas. Programmen önskar att det erbjuds support kring 
systemet lokaliserat till Campus US och Campus Norrköping.  

 

 

28 Generell dispens tillämpades inte inför V20 - erfarenheter, 
uppföljning dispensärenden  
Föredragande: Kerstin Hawkins, Malin Lindqvist Appell, Johanna 
Radegård 
 

 Information och diskussion. Övergången från att använda generell 
dispens till individuella dispensärenden har gått bra vid det första 
terminsbytet sedan beslut togs att den generella dispensen inte ska 
tillämpas på fakultetens utbildningar.  

 

 

29 Vad kan programutvecklingsmedlen användas till? 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 
PROTOKOLL 

UN 2020-2 
6(7) 

 

 ______     ______     ______ 
 

 
 Information och diskussion. En ppt kring användning av 

programutvecklingsmedel har tagits fram från fakultetskansliet och 
bifogas protokollet samt läggs ut på PA-sidan i Lisam. 

 

 

30 Evaliuate höstterminen 2019 - uppföljning  
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Information och diskussion. En del tekniska problem rapporteras 
fortfarande och dessa har tagits vidare till systemansvariga. Medfaks 
utbildningar har ökat sin svarsfrekvens från 30 till 34% HT19 jämfört 
med HT18. Sammanställningen av programansvarigas presentationer 
bifogas protokollet. Kurser som aktivt tagit del av och implementerat 
något av de fem tipsen för ökad svarsfrekvens har lyckats med att öka 
svarsfrekvensen. Programansvariga uppmanas tillse att alla 
kursansvariga inför utvärdering av VT20 tar del av och implementerar 
tipsen.  

 

 

31 Inför OH-budget - prioriteringar inom Clinicums verksamhet 
utifrån programmens önskemål  
Föredragande: Anne-Christine Persson 
 

 Information och diskussion. Anne-Christine Perssons presentation 
bifogas protokollet. Programansvariga ombeds fundera på vilka 
prioriteringar som bör göras och vad Clinicum främst ska arbeta med.  

 

 

32 Förtydligande från UKÄ ang vissa regelverk/lagar för 
examination  
Föredragande: Karin Persson 
 

 Information och diskussion. Karin Perssons presentation bifogas 
protokollet.  

 

 

33 Önskemål om förtydligande vad gäller användande av 
kyrkolokaler för examenshögtid och ev sponsring från 
programmet  
Föredragande: Jan Brynhildsen 
 

 Diskussion. Frågan tas vidare på central nivå inom LiU av ordföranden. 
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