Utbildningsnämnden för grundutbildning inom
KBH
Protokoll 2021:06
Sammanträde 2021-12-09 (Via ZOOM)

NÄRVARANDE
Ledamöter KBH

Thomas Sejersen, Professor, GUA/Ordförande
Helena Lindgren, Docent, PD Barnmorskeprogrammet
Emilija Wilson, biträdande Lektor,
Barnmorskeprogrammet
Björn Nordlund, Med.dr. Gruppledare för
utbildningsenheten Barn och Ungdomars hälsa, BuH
Nina Andersson, Med.dr.,
Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom
Sonia Andersson, Professor, Momentansvarig,
Läkarprogrammet
Anna Sveningsson, Specialistläkare barnkirurgi, Med.dr.
FoU ansvarig ME Barnkirurgi, NKS, Ansvarig
delmoment barnkirurgi termin 10 Läkarprogrammet

Ledamöter annan institution
(med rösträtt)

-

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Maryam Mahmudi, studentrepresentant utsedd via MF.

SLL representanter
(med rösträtt)

-
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Adjungerad Ledamot
(utan rösträtt)

Charlotte Ovesen, Handläggare, Utbildningsnämnden,
Barnmorskeprogrammet samt Kompletterande utbildning
till barnmorska från land utanför EU/EES samt Schweiz
(KUB)

Meddelat förhinder

Liisa Svensson, Med.mag. Biträdande PD
Barnmorskeprogrammet
Matilde Hedlund Lindberg, Med. Dr, Leg ssk.,
Biträdande Programdirektor
specialistsjuksköterskeprogrammet (NVS)
Sofia Strömbergsson, Biträdande Lektor, Enheten för
Logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC)
Aida Wahlgren, Med.dr., Temaordförande,
Kursansvarig, Läkarprogrammet
Marie Bondeson, Universitetsadjunkt KBH samt Kliniskt
verksam HS.
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare, KIND
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ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§1
Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av ordförande Thomas Sejersen.

§2
Utseende av justerare för protokoll

Nina Andersson valdes att justera dagens protokoll.

§3
Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021:05 godkännes.

§4
Fastställande av föredragningslistan

Godkännes

§5
Informationspunkt

§6
Informationspunkt

§7
Informationspunkt

§8
Informationspunkt

Matilde Lindberg Hedlund lämnar KBH UN. NVS
räknar med att ersättare kan komma att utses efter nyår
2022.

Sofia Strömbergsson lämnar KBH UN vid årsskiftet,
ingen ersättare från annan institution ännu utsedd.

Johanna Granhagen Jungner lämnar uppdraget som
lärarrepresentant vid annan institution – NVS men
fortsätter som inriktningsansvarig i NVS programråd.
NVS har inkommit med förfrågan om ersättare från
KBH UN till NVS. Utreds vidare.

Återrapportering 2021. Utskickad i Wordformat,
senast åter till Thomas Sejersen den 10 januari för
sammanställning.
Kvalitetsplan institution och program utskickad till de
som berörs av detta.
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§9
Informationspunkt

Rapport från senaste GUA/PD möte (bifogas detta
utskick)








Vaccinationsbevis se
https://nyheter.ki.se/information-tillmedarbetare-och-studenter-om-covid-19
Programutvärderingar - Bedömningsgrunder
Utbildningsutbudet (KI)
Vad styr utbudet
Återrapportering av utbildningsuppdraget
Utbildningskongress 29 september 2022
Beviljade pedagogiska medel
Emilija Wilson, KBH projekt - Fit for purpose
– implementing safe and respectful maternity
care in midwifery education and practice
Ioannis Parodis Inst. För medicin Solna,
projekt – Virtuella patienter i socialrobotisk
plattform, hur tillvarata artificiell intelligens
för att stärka interprofessionellt lärande inom
vårdutbildningar.





§ 10
Beslutspunkt

§ 11
Beslutspunkt

Strategiska tjänster för utbildning och
forskning – KBH – Professor Marie Klingberg
Allvin
KI Budgetram 2022
Medel för forskningsanknytning samt ny
satsning på medel för examensarbeten

Kursuppdrag Farmakologi och läkemedelsberäkning,
kurskod 7KB008 beslutas inom Programmet
Kompletterande utbildning till barnmorska från land
utanför EU/EES samt Schweiz (KUB). Beslutet delges
Institutionen för Laboratoriemedicin

Kursplan 2QA337, Omvårdnad inom neonatal hälsooch sjukvård godkännes för beslut.
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§ 12 - 13
Beslutspunkt

§ 14
Beslutspunkt

§ 15
Informationspunkt

Revideringarna i kursplanerna 9BU015, Omvårdnad
inom barnsjukvård samt kursplan 9BU016,
Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård
godkännes för beslut inom NVS.

Revideringar i kursplan 9K6040, Epilepsi- med fokus
på barn och unga vuxna beslutas efter smärre
justeringar. Kursansvarig meddelas revideringar.

Information från de olika programmen
Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom
Utmanande situation för lärare och studenter. Dubbla
kurser pågår pga att nytt program startats upp.
En ny fristående kurs har startat inom Neonatal
intensivvård, tyvärr stort avhopp av studenter – svårt
för studenterna att få ledigt från sina kliniska tjänster.
Barnkirurgikursen har även den kursen avhopp pga
samma skäl som ovan. Pressad situation inom vården.
Osäker att få kallas specialistavdelning när få ur
personalen har specialistkompetens. Ökad förståelse
från arbetsgivaren måste till.
Läkarprogrammet
Lämnat in intresseanmälan för kursansvar för
reproduktion och utveckling. Formulera ett ”delat”
ansvar mellan olika sighter torde vara bäst lämpligt för
KBH att kunna behålla kursansvar.
IPL med specialistsjuksköterskeprogrammet kan ej
fortsätta från VT22 då specialistsjuksköterskornas
utbildningsplan (UP) ersatts av ny UP. Förhandling
pågår med ansvariga för grundutbildningsprogrammet
för sjuksköterskor om eventuella gemensamma IPL
aktiviteter.

Räknar med utbytesstudenter vårterminen -22.
Översättning av dokument behövs.
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Barnmorskeprogrammet
Ser över VFU placeringar, kärvt läge pga
uppsägningar kan till viss del påverka praktikplatser
för studenterna.
Grupp för IPL med ansvarig Elisabeth Rydvik kommer
att starta VT22.
För KUB, första omgången med intervju avklarad pga
fler behöriga sökande än platser.
I de fall riskbedömningar gjorts har detta fungerat bra.
När det gäller specialistsjuksköterske programmet barn
och ungdom leder inte detta till en ny legitimation och
därför finns det inga krav att sjuksköterskor inom
barnsjukvården har en specialistutbildning även om
den barnsjukvård som bedrivs är mycket högt
specialiserad. Detta i sin tur kan leda till att
sjuksköterskor väljer bort att utbilda sig inom
barnsjukvården. Vårdförbundet, barnmorskeförbundet
och läkarförbundet borde göra en gemensam satsning
för att se till att alla personalgrupper inom den
högspecialiserade vården har de kvalifikationer som
krävs.

§ 16 Övriga frågor

Emilija Wilson ställt fråga till jurist på KI hur man ska
förhålla sig till om/när student väljer att hoppa av en
kurs utan giltigt skäl. Vad ska dokumenteras, vad har
studenten för rättigheter när hen vill komma tillbaka
osv.
Dokumentation måste finnas vad studenten klarat av
för mål, delmål osv. Det är kursansvarigs ansvar att se
till att denna dokumentation finns upprättad.
Examinatorn är den som har yttersta ansvaret.
Nina Andersson meddelar att samma situationer
uppkommer även bland specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom och att
dessa studenter passerar Studiesociala kommittén.
(Finns ej inom barnmorskeprogrammet längre).

.
§ 17 Mötestider KBH/UN VT 2022

Möte 1 9/2 kl. 13-15
Möte 2 10/3 kl. 13-16
Möte 3 18/5 kl. 13-15
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§ 18 Mötet avslutas

UN= Utbildningsnämnd
Vid protokollet:

Charlotte Ovesen, Handläggare

Thomas Sejersen, Professor, GUA/Ordförande

Nina Andersson, Med.dr.,
Specialistsjuksköterskeprogrammet
Barn och Ungdom
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