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ÄRENDE

FÖRSLAG TILL BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla och
särskilt ny ledamot, avnämarrepresentant Emelie
Andersson, enhetschef vid Region Stockholm,
välkomna till GPH UN. Samtliga ledamöter i
nämnden presenterade sig. Ordförande informerade
om utbildningsnämndens roll och ansvarsområden när
det gäller institutionens utbildningsuppdrag.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Beslut:
Tobias Alfvén utsågs att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:
Nämnden beslutade att fastställa föredragningslistan
enligt följande:
Utgår: § 6. Revidering av kursplaner inför HT20
Kursplan 3GB015 Icke-smittsamma sjukdomar,
skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt
perspektiv 3 Hp stryks. Kursen ges på vårterminen
och revideras nästkommande period.
Ändring av ordningsföljd: § 16 Information från
kursuppdrag inom andra program behandlas
tidigare i dagordningen eftersom Tobias Alfvén måste
lämna mötet tidigare.
Anneli Eriksson meddelade att hon måste lämna
mötet senast kl. 16.00.

§ 4 Anmälan av justerat protokoll
Bilaga 1. Protokoll 2020-02-10

§ 5 Inrättande av ny kursplan

Beslut:
Att godkänna föregående protokoll, lägga den till
handlingarna samt lägga den på GPH UN:s sida på
webben.

Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer
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Bilaga 2. 5HD001 Forskningsmetoder i
katastrofer, 10.0 hp

5HD001 Forskningsmetoder i katastrofer. Kursen är
ny.

Föredragande: Annelie Eriksson

Nämnden föreslog att följande justering görs:
Examination: Meningarna “Written examination”.
och ”The examination will consist of three sections”
stryks och information om examineringsform ändras
och omformuleras till endast en individuell skriftlig
examinering.
Beslut: Att godkänna kursplanerna med ovanstående
ändringar och under förutsättning att kursplanen har
stämts av med Selmas checklista.

§ 6 Revidering av kursplaner inför
HT20
Bilagor 3-13 kursplaner
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
och Magisterprogrammet i global hälsa

Kursplanerna har förutom respektive uppdatering
också uppdaterats enligt standardtexter som ska
användas vid KI, se Riktlinjer för hantering av
kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet (KI) gällande Frånvaro från
obligatoriska utbildningsinslag.

4FH093 Systematic Review and MetaAnalysis 3.0 hp
3GB000 Global hälsa 7,5 Hp
3GB001 Forskningsmetodik 7,5 Hp
3GB013 Mödra- och barnhälsa i ett
globalt perspektiv 3Hp
3GB015 Icke-smittsamma sjukdomar,
skador, naturkatastrofer och konflikter i
ett globalt perspektiv 3 Hp

”Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro
från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska
utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i
enlighet med examinators anvisningar kan inte
studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan
innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället
förrän nästa gång kursen ges.”

Föredragande: Asli Kulane

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Asli Kulane föredrog i Jette Möllers frånvaro
kursplaner för Masterprogrammet i
folkhälsovetenskap.
4FH095 Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars
bestämningsfaktorer, 14.0 hp.
Revideringar gäller: Antalet skriftliga uppgifter som
är obligatoriska och antalet gånger studenterna ska
presentera muntligt har strykits.
Nämnden föreslog att följande justering görs samt att
kurslitteratur diskuteras i programrådet:
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Kurslitteratur: att lägga in kapitelhänvisning för
litteratur Global Health: An Introductory textbook.
Beslut: Att godkänna kursplanerna med ovanstående
ändringar och under förutsättning att kursplanen har
stämts av med Selmas checklista.
4FH096 Teorier och metoder för implementering och
utvärdering, 7.0 hp.
Revideringar gäller språkliga ändringar samt ändring i
obligatorisk kurslitteratur.
Beslut: Att godkänna kursplanerna under
förutsättning att kursplanen har stämts av med Selmas
checklista.
4FH097 Tillämpat hälsofrämjande arbete och
prevention
Revideringar gäller språkliga ändringar och
förtydliganden.
Beslut: Att godkänna kursplanerna under
förutsättning att kursplanen har stämts av med Selmas
checklista.
4FH093 Systematic Review and Meta-Analysis 3.0
hp:
Revideringar gäller språkliga ändringar och / eller
förtydliganden. Det fanns några ord och meningar
som inte var särskilt specifika eller tydliga och
ändringarna har förbättrat språket. Vidare har
kursledaren beslutat att inte betygsätta peer review av
studentprotokollet och därför har detta strukits från
tentamen.
Nämnden föreslog att följande justering görs:
Innehåll: lägg till ”referenshanteringssystem” istället
för ordet ”Endnote”.
Examination: att stryka följande mening ”För att få
godkänt på kursen, måste studenten visa att samtliga
avsedda inlärningsmålresultat har uppnåtts”, eftersom
denna mening är diffus då det är studentens svar
under tentamen som ska visa att lärandemålen har
uppnåtts.
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Att texten om aktiviteter och betyg förtydligas vad det
gäller vilka aktiviteter som betygsätts och ingår i
slutbetyget.
Beslut: Att återkoppling ges till kursansvarig som
reviderar kursplanen. Beslut tas via per capsulam.
Magisterprogrammet i global hälsa
3GB000 Global hälsa 7,5 Hp:
Programdirektor och ny kursansvarig Kristi Sydney
har beslutat att inte genomföra föreslagna ändringar
eftersom de är så pass omfattande att det föranleder
en ny kurskod. Ändringar som genomförs inför
hösttermin 2020 gäller tillägg av obligatoriska
standardtexter enligt KI:s Riktlinjer för hantering av
kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet (KI).
3GB001 Forskningsmetodik 7,5 Hp:
Revideringar gäller tillägg av obligatoriska
standardtexter enligt KI:s Riktlinjer för hantering av
kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet (KI).
3GB013 Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv
3Hp:
Revideringar gäller tillägg av obligatoriska
standardtexter enligt KI:s Riktlinjer för hantering av
kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet (KI)
Beslut: Att godkänna kursplanerna under
förutsättning att kursplanen har stämts av med Selmas
checklista.
3GB014 Health Policy, Management and Economics
4.5 hp:
Revideringar gäller förutom förtydligande av
obligatoriska standardtexter, revidering av
arbetsmetoder och examination. Individuellt
kursprojektarbete kommer att betygssättas och
examineras muntligt och skriftligt. Betygssättning
presenterades.
Nämnden föreslog att följande justering görs:
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Examination:
- Stryka meningen ”Försenad inlämning av
projektarbetet kommer graderas som…”
Nämnden föreslog att kursansvarig informerar
om detta i början på kursen.
- Kontrollera att standardtext är korrekt tillagd,
och att den endast finns på ett ställe.
- Stryka “on” i meningen “Requirements for
"Pass with distinction" are" Pass with
distinction" on the course project and "Pass"
on on both…
Beslut: Att godkänna kursplanerna med ovanstående
ändringar och under förutsättning att kursplanen har
stämts av med Selmas checklista.
3GB012 Examensarbete i global hälsa.
Revideringar gäller förtydligande av delen
Examination samt tillägg av obligatoriska
standardtexter enligt KI:s Riktlinjer för hantering av
kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet (KI).
Nämnden föreslog att följande justering görs:
Examination: lägga till ordet “slutliga” i meningen
”Betyget baseras på en övergripande bedömning av
det slutliga skriftliga arbetet inkluderat den muntliga
presentationen”.
Beslut: Att godkänna kursplanerna med ovanstående
ändringar och under förutsättning att kursplanen har
stämts av med Selmas checklista.
3GB016 Infectious Diseases- a Challenge to Global
Health 4,5 Hp.
Revideringar gäller delen Mål samt tillägg av
obligatoriska standardtexter enligt KI:s Riktlinjer för
hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad
nivå vid Karolinska Institutet (KI).
Beslut: Att godkänna kursplanerna med ovanstående
ändringar och under förutsättning att kursplanen har
stämts av med Selmas checklista.

§ 7 Nedläggning av kursplaner

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
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Eftersom programmets utbildningsplan från och med
hösten 2019 har uppdaterat från 4FH17 till 4FH19,
har några av programmets kurser getts för sista
gången. Det är dags att lägga ned kursplanerna på
termin 3. Studenter som inte genomgått kurs med
fullgott resultat får information av studievägledare att
kurserna läggs ned. Studenterna har möjlighet att
slutföra kursen inom 2 år efter dagens datum.
För kurserna 4FH077 Applied epidemiology 2 determinants of health (10 hp) och 4FH079 Science theory, practice and ethics (10 hp) ska nedanstående
text läggas in då det finns restande studenter och
kursen inte ersatts med annan kurs eftersom
programmet omarbetats.
• Kursen är nedlagd och gavs för sista gången
TERMIN ÅRTAL. Examination enligt denna
kursplan ges sista gången TERMIN ÅRTAL för
studenter som inte fullföljt kursen med godkänt
resultat.
• The course has been cancelled and was offered for
the last time in the XXX semester of YEAR.
Examination will be provided until the XXX semester
of YEAR for students who have not completed the
course.
För kursen 4FH078 Epidemiological methods for
outcome evaluation of public health interventions (10
hp) ska följande text läggas in eftersom kursen har
ersatts av annan kurs:
• Kursen är nedlagd och gavs för sista gången
TERMIN ÅRTAL. Kursen är ersatt med annan kurs
och examination erbjuds enligt riktlinjer i kursplanen
för KURSKOD.
• The course has been cancelled and was offered for
the last time in the spring semester of YEAR. The
course has been replaced with another, and
examination will be provided according to the
guidelines in the syllabus for COURSE CODE.
Beslut:
Att lägga in ovanstående information under fliken
Beskrivning och rubriken Övergångsbestämmelser
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samt att beslutet (inklusive kurskoder) gällande att
kurserna läggs ned mejlas till Selmasupport.

§8

Ansökan medel studieresa
Bilaga 14. Field Visit Proposal
Föredragande: Ahmad Abbadi,
Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI
inriktningen

Enligt uppmaning från föregående möte har
studenterna inkommit med ett äskande angående ett
studiebesök för båda programmen på WHO i
Köpenhamn november/första veckan i december
2020. Nämnden diskuterade främst mål och syfte med
studieresan, hur lärandemål uppnås, antal dagar för
besöket på WHO och budget för transportkostnader.
Tobias Alfvén informerade och tipsade om
konferensen ”Swedish Global Health
Conference Malmö 2020” som hålls 24 - 25
november 2020. Mastersstudenter från flera
universitet brukar närvara vid konferensen. Föreslogs
och diskuterades om det går att kombinera konferens
och studiebesök.
Ansökan skickas åter till studentrepresentanterna för
diskussion med övriga studenter om kombination
konferens och studiebesök är av intresse. Ansökan
behöver också förtydligas vad studieresan kan ge som
inte utbildningen kan erbjuda. Lärandemål måste
läggas in och studieresan ska vara ett erbjudande till
studenterna, inte obligatoriskt. Ett alternativt lokalt
studiebesök måste erbjudas.
Beslut:
Reviderad ansökan skickas till Helle Mölsted
Alvesson, GUA för att sedan skickas till nämnden för
beslut per capsulam då det är försent att besluta vid
nämndens nästa möte 12 maj. Ansökan ska inkomma
inom kommande två veckor.
Notering efter mötet:
Konferensen Swedish Global Health Conference
Malmö, november 2020, flyttas fram till 2021.

§9

Information från
studentrepresentanter

Tobias Alfvén, justerare, lämnade mötet kl. 15.20.
Asli Kulane tog över rollen som justerare.

Föredragande:
Jasper van Heuverswyn,

Magisterprogrammet i Global hälsa: Några studenter
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Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI
inriktningen,
Ahmad Abbadi, Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI
inriktningen
Sonia Zaccheo, Magisterprogrammet i
Global hälsa

som befann sig utomlands hade svårigheter att delta i
etikföreläsning. Halvtidsseminarium examensarbete
var mycket bra. En student har inte fått etisk godkänt
för sitt examensarbete.
Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap: det svenska
studentnätverket för global hälsa håller konferensfredag till lördag 6-7 november 2020 och studenterna
är intresserad av att delta. Studenterna ombads mejla
önskemål till Helle för vidare planering.
Studenterna ansåg att ett av spåren har fått mer
kunskap om statistikprogrammet Stata.
Studentrepresentant ombads kontakta
programdirektor när det gäller feedback på kurser,
synpunkter på studieplan och innehåll.
Notering. I UN diskuteras principiella frågor.
När det gäller frågor som har med kursinnehåll och
metodfrågor bör dessa diskuteras i programråden.
Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer
Studentrepresentanterna har träffat de nya studenterna
och informerat dem om studentkåren Medicinska
föreningen. Programledningen ska informera
studenter att de har möjlighet att delta i
utbildningsnämnden.
Det råder förvirring vilka roller och uppgifter
studentrepresentant och klassrepresentant har. Helle
informerade att det fanns ett behov av fler
representanter och det resulterade i student- och
klassrepresentant. Beslutades förtydliga och definiera
vad som krävs av studentrepresentant som deltar i
utbildningsnämndsmöten respektive
klassrepresentanter som deltar i programråd.
Studentrepresentant ombads skicka text skriven av
studentkåren till Helle, och därefter framställs ett
informationsblad och planeras för en
informationssession.

§ 10 Information från
Utbildningsadministration
Föredragande: Lena Björk

Utbildningsadministratörer bokar lokaler inför
höstterminen 2020 och går utbildning i Drupal inför
att öppna kurs- och programwebbar övergår till
verktyget Drupal fom. hösten 2020.
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§ 11 Information från GUA
Bilaga 15. Annual report 2019

Helle rekommenderade nämnden att läsa årsrapporten
om Studieavgiftsverksamheten som ger en bra
överblick av verksamheten vid KI.

Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

§ 12 Information från
Internationaliseringsrådet (INT-R)

Helle meddelade i Claudia Hansons frånvaro, att
beslut om avslut och förnyelse av utbytesavtal med
andra universitet tas av internationaliseringsansvarig.

Föredragande: Claudia Hanson

§ 13 Information från masterprogrammet i
folkhälsovetenskap

Ingen information.

Föredragande: Jette Möller

§ 14 Information från magisterprogrammet i Global hälsa
Föredragande: Asli Kulane

§ 15 Information från masterprogrammet i hälsoinsatser vid
katastrofer
Föredragande: Annelie Eriksson

§ 16 Information från kursuppdrag
inom andra program

Programdirektorerna för såväl magisterprogrammet i
Global hälsa som masterprogrammet i
folkhälsovetenskap meritvärderar sökande studenter
till antagningsomgång 2020. Meritvärdering ska vara
klar 16/3. Information om Corona finns tillgängligt
för studenter.

Programstudenter anlände till KI förra veckan för att
gå kursen Hälsoinsatser vid katastrofer. Kursen ges
även som fristående kurs och som
uppdragsutbildning. Studenterna går kursen periodvis
tillsammans och var grupp för sig. Studenterna verkar
glada och nöjda hittills. Annelie tog upp att studenter
från icke-EU länder inte har fått tillräckligt långa
uppehållstillstånd. Annelie har tagit upp frågan med
Maria Olsson, vid KI SER samt med AC.
Programmet har svårigheter med föreläsare eftersom
föreläsarna just nu är upptagna med sina ordinarie
arbeten pga. Covid-19. Programmet har 75 sökande
till nästa programstart och nästa vecka inleds
intervjuer med sökande.

Denna punkt behandlades tidigare i agendan.
Läkarprogrammet förlängs från 5,5 år till 6 år. Det
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Föredragande: Tobias Alfvén

§ 17 Information från fristående
kurser

mesta i utbildningen kommer att förändras. Kravet på
allmäntjänstgöring för att få läkarlegitimation tas bort
och det blir möjligt att direkt påbörja
specialisttjänstgöring efter en bastjänstgöring.
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling ska ta större plats i utbildningen. Vid KI
finns en projektgrupp som arbetar med förändringen
som leds av Anna Kiessling. En lokal arbetsgrupp
finns vid GPH. Hur global hälsa och socialmedicin
ska få ta plats i utbildningen är något som diskuteras
mycket. Nya kursplaner kommer inom kort.

Ingen att rapportera.

Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

§ 18 Information från
avnämarrepresentant
Föredragande: Emelie Andersson

§ 19 Sammanträden vårterminen
2020

Ett team för sexuell hälsa har startats. Enheten för
verksamhetsstöd och utveckling arbetar bl. a. med
psykiatrisk hälsa, evalueringsmetoder, och projektet
hälsofrämjande folkhälsoinsatser där 15 vårdcentraler
inom primärvården ingår. Det senare kan vara
intressant för studenter från HPP inriktningen vid
Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap- när det
gäller examensarbete.

11 maj 14.00-16.30

Maj

§ 20 Övrigt

Vid protokollet

Lena Björk

Justeras

Justeras
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Helle Mölsted Alvesson

Tobias Alfvén och Asli Kulane

