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

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 27 april 2020 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Via Zoom  
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Helén Marklund vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig  
 Annika Lindh Falk programansvarig 
 Jonas Wetterö programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Inger Lundeborg 

Hammarström 
programansvarig 

 Kristina Nyström region Östergötland 
 Johanna Radegård studerande 
 Alvina Johansson studerande 
 Cia Laine studerande 
   
 Ersättare  
 Axel Öberg studerande 
   
 Övriga:  
 Kjerstin Ödman mötessekreterare 
 Kerstin Levin Utbildningsledare, föredragande 

p 52 
 Kajsa Holmgren Peterson Utbildningsledare, föredragande 

p 52, p 55 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 

(adjungerad) föredragande p 54 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 

föredragande p 56 
 Anna Strömberg Vicedekan, (adjungerad) 

föredragande p 59 
 Madeleine Abrandt Dahlgren professor i medicinsk pedagogik 
 

Madeleine Abrandt Dahlgren Professor i medicinsk pedagogik 
(adjungerad) 

 Siw Alehagen föredragande p 53 
 Liselott Borgny föredragande p 55 
 Eva Uebel föredragande p 59 
 
Ej närvarande:   
 Karin Thörne (adjungerad) region Jönköpings 

län 
 Katarina Kågedal programansvarig 
 

Katarina Kågedal programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Elisabeth Johansson (adjungerad) region Kalmar län 
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 ______     ______     ______ 
 
 

 
 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Kjerstin Ödman  Malin Lindqvist Appell  Lena Hanberger 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
47 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig.  

 

 

48 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Lena Hanberger att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

49 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag med ändring att punkt 57, information om utbildningen 
Genetisk vägledare, utgår och flyttas till UN mötet i maj 2020. 

 

 

50 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från 
2020-03-23 till handlingarna.  

 

 

51 Anmälningar och beslut 
 

 PU-protokoll och beslut som UN:s ordförande fattat efter föregående 
möte är sammanställt och bifogat UN:s kallelse.  

 

 

52 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- Det kommer att komma ett nytt rektorsbeslut som grund för 
höstens planering i denna vecka.  

- Dekanus Johan D Söderholm kommer att vara med på PA 
avstämningen på onsdag 29 april, för diskussion om 
planeringsförutsättningar inför hösten. 
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- Rektor har beslutat att utresande för studenter är inställt för 
hösten, beslut om hur det blir med inresande studenter kommer 
inom kort. 

- Till PA timmen vid UN mötet 18 maj kommer IPL relaterade 
frågor att behandlas. Den punkten är uppskjuten från mötet i 
mars.  

- Många studenter mår dåligt av isolering och distansstudier, och 
uppmanar PA att uppmuntra lärarna att hålla kontakt med 
studenterna, LÄK har stöd via Teams / Zoom för sina studenter, 
ett tips för fler att ta efter. Johanna och Cia, student-
representanter från Consensus meddelar att studentprästen 
gärna deltar i lärarnas digitala möten med studenterna då han 
tycker sig ha svårt att nå ut till studenterna. Kontaktuppgifter 
bifogas protokollet. 

Kajsa Holmgren Peterson meddelar 

- I utvärderingsverktyget Evaliuate uppmanas                   
programmenVT2020 att ställa frågor om hur studenterna 
upplevt distansstudierna samt program- eller kursspecifika 
frågor som ger användbar information för utvärdering av 
distansläget. Kajsa visar en presentation som påminnelse om 
den film och de instruktioner som finns om att lägga till egna 
frågor i systemet och hur man hittar dessa på Evaliuates 
hemsida på webben. Presentationen bifogas protokollet. 

Kerstin Levin meddelar 

-  Arbetet inför alumniuppföljningar pågår. Kerstin Levin och 
Madeleine Abrandt Dahlgren arbetar vidare med underlag från 
workshop 24 februari. Gruppering av frågor är klart men från 
centrala LIU har det gått trögt med besked om vilket stöd som 
kan erbjudas från Didacticum och kommunikationsenheten.  
Madeleine arbetar vidare med IPL och PBL spåret, hur vill man 
använda alumner i verksamheten, hur tycker alumnerna att de 
haft nytta av utbildningen i sitt arbete – vad hade de önskat mer 
av i utbildningen, hur har de samlat erfarenhet och kunskap 
vidare i arbetslivet? Flera möjliga teman i frågeställningarna att 
arbeta vidare med.  PA kommer att uppdateras löpande om 
arbetet under våren. 

  

  Beslutsärenden 

53 Beslut – Handlingsplan för kvalitetssäkring av 
barnmorskeprogrammet 

Dnr: LiU-2019-00890 

Föredragande: Siw Alehagen 

 

 

 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget, till 
handlingsplan med några mindre justeringar för kvalitetssäkring av 
barnmorskeprogrammet. 
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54 Beslut –Prioriteringsordning för utfärdande av 
examensbevis vid Medicinska fakulteten  

Dnr: LiU-2020-01519 

Föredragande: Malin Lindqvist Appell, Kerstin Hawkins 

 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom den föreslagna 
prioriteringsordningen för utfärdande av examensbevis vid Medicinska 
fakulteten. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
 

55 Ekonomiskt utfall och prognos framåt, HST / HPR  
Info om process för fastställande av antagningstal 2021  
Föredragande: Liselott Borgny, Kajsa Holmgren Peterson 
 

 - Processen för inför beslut om uppdrag och överintag på 
programmen diskuteras.  Programmens uppdrag för antagning 
till höstterminen 2021 samt överintag för antagning till 
vårterminen 2021 diskuteras under vår och tidig höst, och ska 
tillstyrkas i UN inför beslut som tas i FSM. De internationella 
programmen har en egen antagningsperiod och beslut tas i maj 
och för de andra programmen tas beslut i september. 
Presentationen bifogas protokollet.  
 

- Liselott Borgny presenterar utfall för 2019 och prognos för 
2020 (underlag bifogas). Pga Coronaapandemin befaras ett 
sämre utfall än prognosen visar.  Resultatet visar att LiU ligger 
under budget, takbelopp är 375 miljoner, budget är 367 
miljoner, antal HST är ca 100 under prognos medan HPR är 46 
under prognos för medicinska fakulteten. Viktigt att 
programmen fortsätter arbeta med åtgärder för att öka 
genomströmningen 

- Diskussion i gruppen om regeringens vilja att öka antalet 
studieplatser redan till hösten 2020 – kan LiU ta emot fler som 
överintag på programmen och vilka effekter uppstår i så fall på 
programmen? Komplex situation med VFU platser, kliniska 
terminer, basgrupper mm.  
 

 

 -  
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56 Ansökningsläget efter 15 april 
Föredragande: Johan Jäger 
 

 Information. Johan presenterar siffror från den aktuella 
ansökningsperioden och utvecklingen under perioden 2008-2020 vid 
samtliga medicinska fakulteter i hela landet. LiU behåller sina 
marknadsandelar i stort men vissa program ökar medan andra minskar 
sin andel inom LiU. Intresset för utbildning ökar i tider när 
arbetslösheten är hög, rekryteringsgruppen för Norrköpings 
utbildningar har fått god utdelning, SSK har procentuellt ökat mest i 
Norrköping. Powerpointpresentationen bifogas protokollet.  

 

 

 
57 Utbildning Genetisk vägledare 

Punkten utgår och kommer att tas upp vid kommande UN 
sammanträde. 
 

 

 

58 Undervisning till hösten 2020 

Hur ser programmen på att bevara de moment som fungerat bra på 
distans? 

Föredragande: Programansvariga 
  PA är överens om att teoretiska delar har fungerat så bra som man kan 

förvänta sig i ett läge där det gällde att snabbt ställa om till digital 
verksamhet. Studenterna är tålmodiga i den specifika situation som vi 
har nu men kommer troligen att vara mer kritiska om mycket av 
utbildningen läggs på distans även vid normalläge. Föreläsningar, 
efterläsning, seminarier och handledning av examensarbeten mm har 
fungerat bra för de flesta medan man upplever att man till en del tappar 
kontakt med studenterna. Hemtentor behöver bli bättre uppbyggda, 
fusk verkar vara utbrett och anmälningar till disciplinnämnden har 
ökat.  

Consensus menar att studenterna tycker det är svårt att få tillgång till 
sin tenta efter rättning i distansläge, är det ok att få den som mail? 

Den kliniska verksamheten och praktiska lärmoment har fått 
minimeras och förändras i arbetssätt vilket i längden inte är hållbart för 
att bedriva utbildning på hög nivå. BMA kommer att lägga sitt 
basgruppsarbete för termin fem på distans som standard i höst. Fler 
program kommer troligen att bevara en del moment som distansstudier 
men ej fastställt något ännu. Moment med interaktivitet är värt att 
bevara. 
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59 Tema – VFU 
PA har fått i uppgift att inkomma med aktuella frågor inom VFU 
Föredragande: Anna Strömberg, Eva Uebel 
 

 Eva Uebel presenterar sig kort och säger att hon har uppdraget att 
samordna VFU frågor från första mars 2020. Det är en turbulent vår 
inom VFU med många utmaningar och svårigheter att lösa. Största 
utmaningen har varit inställda VFU placeringar på grund förändringar i 
RÖ och kommunernas verksamheter. Dessa studenter kan 
förhoppningsvis genomföra denna VFU under HT 2020. Det pågår nu 
en beställning av ”Coronaplatser” hos RÖ och kommunerna som 
komplettering för studenter som inte kunnat utföra sin VFU under den 
tänkta perioden. För studenter som varit sjuka och missat för många 
dagar på VFU görs individuella lösningar. 

Handledarutbildningen kommer att förändras i höst, en 
samverkansgrupp har tagit fram en ny kursplan som nu är beslutad. 
Medicinska fakulteten blir huvudman för utbildningen som är helt 
digital och ger 1,5 Hp. Den nya kursen kommer att ha olika moduler för 
de olika programmen, bland annat blir bedömningsprocessen 
programspecifik. 

BMA programmet har uppmärksammat att en KUA period per termin 
kommer att försvinna. Annika Lind-Falk tar med sig frågan, men som 
PA föreslår borde det kunna lösas med att ha två KUA studenter på 
samma avdelning.  

Dialog pågår med RÖ och kommunerna för att kunna tillgodose AT 
programmets behov av VFU platser, Förhoppningen är att man kan lösa 
situationen.  

Både AT och fysio har frågor kring hur man löser avtalsfrågan för att få 
VFU platser i andra kommuner / regioner än de som LiU primärt har 
avtal med? Kan ett utökat samarbete med decentraliseringsorterna som 
för läkarprogrammet vara ett alternativ för de program där orterna 
själva inte har utbildningen.  

Peer learning används inom RÖ som stöd för handledare men det finns 
ett motstånd inom vissa yrkesgrupper. Flera program har behov av VFU 
platser på orter, även utanför sydöstra sjukvårdsregionen.  Kontakten 
med kommunerna behöver utvecklas och möjligheten att arbeta med 
att skapa nya platser där. Anna tar upp denna fråga på VFU rådet för att 
undersöka möjligheten till fler VFU platser framåt. Eva Uebel arbetar 
också med frågan. 

En stor fråga inför ökning av platser på programmen är tillgång till VFU 
platser.  

Sjuksköterskeprogrammet lyfte problemet med brist på 
slutenvårdsplatser. Sjuksköterskeprogrammet ville också lyfta det 
faktum att de ligger bland de lägsta i landet vad gäller VFU veckor. 
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Svårt i rådande läge att öka upp antalet veckor. Anna och Eva lyfter 
frågan igen med RÖ om det inte går att skapa fler VFU platser. 

Flera program lyfte frågan att det är svårt med VFU platser till 
inresande studenter. 

 

 

  

 

 

 

 

60 Övriga frågor 
 
 

 - En lokalfråga, betalar programmen för lokaler som är bokade 
via Time Edit men som nu inte används när undervisningen 
sker på distans? Svaret är nej, det utgår ingen kostnad för 
lokaler som ej används, ingen aktiv avbokning behöver göras. 

- PA har inget ansvar för att ordna studenternas 
examensceremonier, den frågan har skickats vidare till 
studentkårerna att ta hand om. 

- Examensceremonier för LÄK är avbokade enligt Jan 
Brynhildsen, SSK har inte heller någon organiserad ceremoni 
enligt Helén Marklund, enligt Annika Heslyk så har 
programmet en programsamling för utvärdering av 
utbildningen. Examensceremoni ordnas av studenterna själva. 
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