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ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§1 Val av justeringsperson

Ann-Sofie Backman

§2 Godkännande av
föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkt 10
Övriga frågor: Angående representant från annan
institution.

§3 Föregående protokoll
Bilaga 1
Föredragande: Monica Rydén Aulin

Ad acta

§4 Anmälan av beslut
Föredragande: Monica Rydén Aulin

Inga beslut att anmäla

§5 Planering av återrapportering
till US 2017
Bilaga 2 och 3
Föredragande: Ewa Ehrenborg och
Monica Rydén Aulin

Ewa Ehrenborg inledde med att rapportera från rektors
besök på MedS där institutionens undervisning
presenterades av Carl-Fredrik Wahlgren, bilaga 2.
Ett dokument som sammanfattar den information som UN:s
ledamöter kan bidra med till Återrapporten hade skickats ut
före mötet (bilaga 3). Med utgångspunkt i presentationen
diskuterades Återrapporteringen. De synpunkter som kom
fram kommer att arbetas in i Återrapporteringsdokumentet.
Dessa var i korthet:
2. Kartläggning av lärarkapacitet
- Önskemål om pedagogiskt forum som riktar sig till
befintliga lärare där mer praktiska frågor kan diskuteras.
- Viktigt att tydliggöra för SLL avseende kompetenskrav på
lärare och handledare.
- Vid rekrytering och adjungering av lärare bör
lärarkompetens vara viktig.
3. Studentinflytande
- Önskemål om studentrepresentanter i FoUU-kommittéen.
- Det är viktigt att KI:s studenter behandlas lika oberoende
av vilken utbildning de går.
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Önskemål från läkarstudenterna:
- Ett sitespecifikt studentråd för att kunna hantera praktiska
frågor.
4. Forskningsanknuten utbildning
Vi fortsätter med det system vi har. De som har fått medel
ska ombes att berätta hur det gått. Ett problem är att
klinikerna har svårt att släppa till tid.
5. Pedagogisk utveckling och förnyelse
Försök till digitala undervisningsformer, men det saknas
system. KI behöver arbeta mer med detta.
Undervisningsluncher på läkarprogrammet används för
spridning av information.
6. Internationalisering
Institutionen önskar uppmuntra till lärarutbyte som
idagsläget är ovanligt.
- - Inom biomedicin planeras att ge en kurs för lärarna i att
undervisa internationella studenter.
- Biomedicinprogrammet ingår i ett STINT-projekt
“Internationalisation of the Curriculum, IoC – A Framework
for Action 2017-2020
- T5 och T6 på läkarprogrammet har global hälsa.
8. Lika villkor
Vem kan läraren/kursledaren vända sig till centralt för att få
stöd? På följande sida finns information om vem man ska
vända sig till i förekommande fall: http://ki.se/om-ki/likavillkor
Om studenten inte vill tala med kursledaren vem vänder
man sig till då? En handlingsplan finns upprättad på KI vad
gäller lika villkor. I denna står vem man ska vända sig till i
förekommande fall: http://ki.se/utbildning/lika-villkor
11. Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell
nyutveckling
Programnämnderna för Läkarprogrammet respektive och
Biomedicinarprogrammen hanterar denna fråga.
Institutionen har ett första förslag till ett mastersår i
Läkemedelsutveckling.
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Biomedicinarna diskuterar en kurs i Bioetik.
§6 Information från
biomedicinprogrammen
Föredragande: Rachel Fisher

Rachel Fisher rapporterade kort från
Biomedicinprogrammen. Från och med denna termin ges de
båda kurserna inom masterprogrammen var för sig,
eftersom de riktar sig till olika studentgrupper.

§7 Information från
läkarprogrammet
Föredragande: Ann-Sofie Backman

Ann-Sofie Backman rapporterade kort från läkarprogrammet
och att flytt för flertalet av momenten inom medicinkursen
inte sker förrän i maj 2018 när kursen är slut. Dock
sammanfaller flytt av dermatologin samtidigt som kursen
går. Diskussion om hur det löses på bästa sätt pågår.

§8 Information från möten och om
kommande möten/kurser
Föredragande: Ewa Ehrenborg

Ewa Ehrenborg rapporterat från rektors besök vid MedS, §4.
Kurs i högskolejuridik för lärare vid läkarprogrammet ges
den 10 november.

§9 Påminnelse om Nya Ladok
Föredragande: Monica Rydén Aulin

Monica Rydén Aulin påminner om att lärare och
examinatorer måste gå webbutbildningen i nya Ladok.

§10 Övriga frågor

Ewa Ehrenborg föreslog att extern lärarrepresentant alltid
ska vara GUA från MedH och att det omvända ska gälla för
MedH.

§11 Kommande möten

Nästa möte flyttat till 11 december kl 14.00-16.00

Vid protokollet

Monica Rydén Aulin

Justeras

Justeras

Ewa Ehrenborg

Ann-Sofie Backman
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