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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 23 mars 2020 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Via Zoom  
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Helén Marklund vice ordförande 
 Katarina Kågedal programansvarig 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig  
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Annika Lindh Falk programansvarig 
 Jonas Wetterö programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Inger Lundeborg 

Hammarström 
programansvarig 

 Madeleine Abrandt Dahlgren professor i medicinsk pedagogik 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Johanna Radegård studerande 
 Alvina Johansson studerande 
 Cia Laine studerande 
   
   
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kjerstin Ödman samordnare 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 

föredragande p 42 
 Sara Råsberg kommunikatör UF, föredragande 

p 42 
 Anne-Christine Persson avdelningschef Clinicum 
 Johan D Söderholm Dekanus, föredragande p 44 
 Anna Strömberg Vicedekan, (adjungerad) 

föredragande p 44 
   
 
Ej närvarande: Övriga:  
 Karin Thörne Region Jönköpings län 
 Elisabeth Johansson Region Kalmar län 
 
 Ersättare  
 Axel Öberg  
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Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Katarina Kågedal 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
34 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig.  

 

 

35 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Katarina Kågedal att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

36 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
föredragningslistan. 

 

 

37 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från 
2020-02-24 till handlingarna.  

 

 

38 Anmälningar och beslut 
 

 Anita Larsson meddelar att den anmälningslista som tidigare funnits 
tillgänglig inför varje möte inte längre kommer att tas fram. Detta är i 
enlighet med hur Universitetsstyrelsen och övriga nämnder inom 
Medfak kommer att arbeta. I fortsättningen kommer alla beslut som 
berör UN och PA (tagna på LiU- eller medfak-nivå) löpande att skickas 
ut till berörda parter. PU-protokoll och beslut som UN:s ordförande 
fattat kommer även i fortsättningen att sammanställas och bifogas UN:s 
kallelse.  

 

 

39 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Sammanträdesdatum 2020-03-23 
PROTOKOLL 

UN 2020-3 
4(6) 

 

 ______     ______     ______ 
 

- det är nu tid att söka medel från Didacticum för projekt inom E-
lärande. I år har anslagen höjts men det finns något färre anslag 
att söka. 

- Arbetet med frågor inför alumniuppföljningar pågår. Kerstin 
Levin och Madeleine Abrandt Dahlgren arbetar vidare med 
underlag från workshop 24 februari. Ambitionen är att skapa en 
bank med frågor som programmen kan använda. Särskilda 
frågor för att följa upp PBL och IPL kommer också att tas fram. 
Varje program får göra specifika ”programfrågor” parallellt till 
detta arbete som beräknas vara klart under våren. Fakulteten 
undersöker vilket stöd som skall tillhandahållas centralt från 
LiU kring kontaktvägar till tidigare studenter. PA kommer att 
uppdateras löpande om arbetet under våren. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
 

40 Internationaliseringsstrategin  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 
 

 Information. Fakultetsspecifika handlingsplaner för 
internationalisering ska inte längre tas fram. Till hösten kommer en 
workshop att arrangeras av Medfak International/Kerstin Hawkins där 
frågor kring Medfak:s internationella strategi, organisation och 
rollfördelning kommer att tas upp.  

Kerstin Hawkins ger en bild av läget för utbytesstudenter i 
coronavirusets spår. Studenter som avbrutit sin VFU utomlands ska i 
möjligaste mån komma tillbaka till sin kurs och ansvariga inom 
programmen ombeds vara flexibla i lösningar för hemkommande 
studenter.  

 

 

41 Plattform Universitetsstudier 
Föredragande: Tove Törnqvist 
 

 Information. Tove Törnqvist är projektledare för ”Plattform 
Universitetsstudier”. Delar av denna plattform kommer att lanseras 
våren 2021 och resterande delar förhoppningsvis från hösten 2021. 

Tove Törnqvists presentation bifogas protokollet.  
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42 Marknadsföring i rådande läge, övrig aktivitet 

Föredragande: Johan Jäger, Sara Råsberg 
 

 Information. Istället för öppet hus och mässor genomförs nu 
webbinarier och digitala mässor.  Även Instagram används i högre 
utsträckning än tidigare. Mycket arbete görs för att öka söktrycket på 
våra utbildningar, generell fokus på att få fler studenter från 
närområdet. Risk finns att Coronaviruset orsakar att LiU får en lägre 
andel utländska studenter till program som ges på engelska. En 
powerpointpresentation bifogas protokollet. 

 

 

43 Programmens Corona relaterade erfarenheter 
- stämningen bland lärare 
- stämningen bland studenter 
- lösningar för examination 
- lösningar för undervisning 
- specifikt att bevaka 

Föredragande: Consensus/studeranderepresentanter, PA 
 Information och diskussion. Studeranderepresentanterna och 

programansvariga ger sin syn på hur det går med omställningen till 
digital verksamhet. Alla var överens om att det går förvånansvärt bra. 
Läkarprogrammet har tagit beslut om att inte godkänna några 
utlandsstudier till höstens självständiga arbeten. 
Sjuksköterskeprogrammet önskar en text från fakultetsledningen som 
påtalar vikten av att även om studierna nu bedrivs på distans krävs 
heltidsstudier. Vid inspelning av föreläsningar har det varit problem för 
lärare som är RÖ-anställda att få använda inspelningslokaler inom LiU, 
dock finns det möjlighet för dem att använda Clinicums 
inspelningsstudio. PA ombeds inkomma med information till Malin 
Lindqvist Appell om det förekommer att lärare som är RÖ-anställda 
och inte har LIU-ID har svårt att få teknisk support via LiU-IT. 

 

 

44 VFU-frågor och dispensansökningar 
Föredragande: Johan D Söderholm, Anna Strömberg 
 

 Information och diskussion. Anna Strömberg meddelar att VFU inom 
RÖ fortgår som planerat även i rådande läge.  Detta gäller även 
Linköpings kommun. Från Attendo har det lokalt funnits frågetecken 
kring VFU men från högre nivå finns inte något sådant 
ställningstagande.  

Vissa problem med VFU för specialistsjuksköterskeprogrammen finns.  
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Johan D Söderholm meddelar att de sjuksköterskestudenter som tar 
studieuppehåll till förmån för att arbeta inom vården nu ska beredas 
plats på ordinarie kurs när de är tillbaka i studier i full omfattning.. Det 
ges ingen generell dispens för obligatoriska moment utan schemat ska 
följas. 

Johan D Söderholm beskriver processen för ansökan om dispens från 
regeln om distansstudier. Dispensansökningar ska skickas in i särskilt 
format enligt information som gått ut till verksamheten 2020-03-23.   
Ansökan ska avse en vecka i taget. Praktisk tentamen får generellt sett 
dispens men gruppstorleken har betydelse. Färdighetsträningar inkl 
laborationer i små grupper, särskilt på programmens senare terminer, 
kommer prioriteras vid bedömning om dispens, resurstillfällen 
undantagna. 

 

 

45 Hur ofta ska vi ha PA avstämning? 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Ny avstämning planeras till fredag 27 mars kl 13.00-14.00. 

 

 

46 Övriga frågor 
 
 

 Inga övriga frågor togs upp under mötet. 
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