LUNDS UNIVERSITET
Medicinska fakulteten
Nämnden för biomedicinsk, medicinsk
och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2015-10-21
STYR 2015/1121

Närvarande: se bifogad närvaroförteckning

§ 54 Justeringsperson
Nämnden utser Sara Regnér att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 55 Meddelanden
Betänkande från Rättsmedicinalverket
Antagningsstatistik
Bilaga § 55
§ 56 Protokoll
NBMFU Protokoll sammanträde 2015-09-10, se www.med.lu.se/nbmfu (STYR
2015/974)
NBMFU Ordförandebeslut 2015-09-17 Studenternas arbetsmiljö, förlängning av
delegeringar tom. 2015-12-31 (STYR 2015/282) finns hos Linda Palmqvist
NBMFU Psykosocial skyddsrond 2015-09-07, finns hos Linda Palmqvist (STYR
Studiesociala kommittén Biomedicin Protokoll 2015-08-27 (STYR 2015/899)
Studiesociala kommittén Läk Protokoll 2015-08-24 (STYR 2015/828)
Studiesociala kommittén Läk Ordförandebeslut § 44-54 Individuella studentärenden,
finns hos Linda Palmqvist
Internationella kommittén Läk Protokoll 2015-05-18
Programdirektörsbeslut Läk 2015-09-30 Uppdrag Arbetsgrupp Klinisk medicin 1
(STYR 2015/1051)
Programdirektörsbeslut Läk 2015-09-17 Extrastudent Cellbiologi (STUD 2015/441)
finns hos Linda Palmqvist
Bilaga § 56
Läggs till handlingarna.
§ 57 Fastställande av kursplan MPHN39 Verksamhetsförlagd utbildning
Finns på https://ubas.lu.se
Martin Stafström informerar.
Nämnden fastställer kursplanen.
§ 58 Budget
David Ganrot informerar om nämndens budget.
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§ 59 Förslag till ny utbildningsplan MPH
U 2015/458
Martin Stafström presenterar förslaget till utbildningsplan. Diskussion.
Nämnden tillstyrker förslaget efter redaktionella ändringar samt följande ändring:
•

Under rubriken Preciserade mål för masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Lunds
universitet, i 7e punkten: ”visa insikt om” tas bort.

Nämnden överlämnar ärendet till Medicinska fakultetens styrelse för beslut.
§ 60 Medicinska fakulteten – Utbildningsorganisation
Christer Larsson informerar om de områden och ärendetyper som kommer att ingå i
ansvaret hos Medicinska fakultetens styrelse, nya Grundutbildningsnämnden (GUN) samt
Programnämnderna.
Diskussion.
Den 18 november sammanträder Medicinska fakultetens styrelse då beslut eventuellt tas
om förlängda mandat i avvaktan på GUNs beslut om programnämndernas antal och
sammansättning.
NBMFU beslutar sammanträda onsdagen 10 februari 2016 under dessa förutsättningar.
§ 61 Läkarprogrammet – Ny ledningsorganisation
Bilagor § 61a, § 61b och §61c
Christer Larsson presenterar uppdraget, ursprungsförslaget samt beslutsförslaget som lagts
efter remissrunda.
Diskussion.
NBMFU beslutar att införa föreslagen ledningsorganisation och uppdragsbeskrivningar för
läkarprogrammet. Delar av uppdragen i den nya organisationen bör tillsättas inför
vårterminen 2016. Organisationen ska vara fullt ut implementerad från 2016-07-01.
§ 62 NBMFU – Prioriterade områden / Kvalitetsarbete
Christer Larsson redogör för varför e-lärande och examination föreslagits vara prioriterade
områden i kvalitetsplanerna.
Diskussion, bland annat kring arbetet med studenternas psykosociala arbetsmiljö.
Nämnden beslutar att prioriterade områden i kvalitetsplanerna ska vara (a) utveckling av elärande, (b) utveckling och kvalitetssäkrande av examinationer samt (c) områden som lyfts
vid psykosocial skyddsrond om studenternas psykosociala arbetsmiljö.
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§ 63 Läkarprogrammet – kurs i akutsjukvård
Bilaga § 63
Peter Svensson och Christer Larsson informerar.
Diskussion, bland annat om detta påverkar andra kurser.
Nämnden beslutar, i enlighet med förslaget, att:
•
•
•

ge Ulf Ekelund samt ytterligare en lärare bifogat uppdrag att planera en kurs i
akutsjukvård.
ge nämndens ordförande, att i samråd med programdirektören, uppdrag att utse den
andra uppdragstagaren.
ge Arbetsgruppen Ny utbildningsplan, under ledning av Nils Danielsen, uppdrag att ta
fram förslag på reviderad utbildningsplan samt att ge förslag på vilka eventuella
övergångsbestämmelser som ska gälla. Detta ska ske i dialog med MUR.
Tilläggsuppdraget ska redovisas 2016-03-15.

§ 64 Rapporter från Programdirektörerna
Thomas Hellmark rapporterar från Biomedicinprogrammen att kursplaner bereds inför
nästkommande nämndsammanträde. Lund är värdar för det nationella biomedicinmötet
den 5 november med fokus på examination, TBL och det nya utvärderingssystemet.
Diskussioner sker kring organisation av programnämnd och kvalitetsgrupper, samt
utvecklandet av rutiner och mallar för kursbokslut och kvalitetsplan.
Programdirektörerna för Läkarprogrammet och Master’s Programme in Public Health har
inte mer att tillägga utöver de ärenden de redan presenterat.
§ 65 Rapport från medicinska utbildningsrådet
Johanna Henriksson rapporterar om diskussionen kring akutsjukvårdskursen och
breddnings- och fördjupningskurserna på Termin 11.
Konkreta exempel på schemaproblematiken samlas in inför utredning med
programdirektören.

Vid protokollet

Linda Palmqvist
Justeras

Justeras

Christer Larsson

Sara Regnér
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