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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2015-12-02
STYR 2015/1212

Närvarande: se bifogad närvaroförteckning

§ 66 Justeringsperson
Nämnden utser Malin Fredén Axelsson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 67 Meddelanden
UKÄ Beslut om hög kvalitet Biomedicin kandidatprogrammet
MFS Fastställande av utbildningsplan Master’s Programme in Public Health (U
2015/458)
MFS beslut angående nya Grundutbildningsnämnden (STYR 2014/566)
Bilaga § 67
§ 68 Protokoll
NBMFU Protokoll sammanträde 2015-10-21, se www.med.lu.se/nbmfu (STYR
2015/1121)
Studiesociala kommittén Läk Protokoll 2015-11-09 (STYR 2015/1195)
Studiesociala kommittén Läk Ordförandebeslut § 55-66 Individuella studentärenden,
finns hos Linda Palmqvist
Studiesociala kommittén MPH Protokoll 2015-11-02 (STYR 2015/1395)
Studiesociala kommittén MPH Ordförandebeslut § 4 Individuellt studentärende,
finns hos Linda Palmqvist (STUD 2015/5538)
Internationella kommittén Läk Protokoll 2015-10-19
Bilaga § 68
Läggs till handlingarna.
§ 69 Budgetar 2016 NBMFU, Biomedicin, Läkarprogrammet, MPH
STYR 2015/1401
David Ganrot redovisar och kommenterar budgeten.
Nämnden fastställer budgetarna enligt förslaget, med korrigering att i Läkarprogrammets
budget ersätts ”flytt av anatomi” med ”flytt av obduktion”.
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§ 70 Äskande om medel från Medicinska Föreningen
STYR 2015/1396
Johan Hellgren informerar.
Nämnden beslutar att 181 600 kr får utgå som stöd för Medicinska Föreningens
verksamhet 2016 till de ändamål som specificeras i ansökan.
• 50 000 kronor (20 000 för arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans samt 30 000 för
fadderutbildningarna) ska belasta kostnadsställe 314951, verksamhetsgren 91, aktivitet
31495100000
• 26 800 kronor (4 800 för novischaktiviteter, 12 000 för Biobollen, samt10 000 för
examenshögtid) ska belasta kostnadsställe 314953, verksamhetsgren 11, aktivitet
31495300000
• 82 000 kronor (30 000 för novischaktiviteter, 12 000 för Medicinar-SM, samt 40 000
för examenshögtid) ska belasta kostnadsställe 314952, verksamhetsgren 11, aktivitet
31495200000
• 24 800 kronor (4 800 för novischaktiviteter, 12 000 i resebidrag, samt 8 000 för
examenshögtid) ska belasta kostnadsställe 314954, verksamhetsgren 11, aktivitet
31495400000
Medlen ska utbetalas till Medicinska Föreningen Lund-Malmö, organisationsnummer
845001-3290, bankgiro 5797-6052.
Medlen ska redovisas innan medel för budgetåret 2017 kan beviljas.
§ 71 Läkarprogrammet – Rutiner kring spärrterminer
STYR 2015/1260
Bilaga § 71
Christer Larsson och Linda Palmqvist informerar. Diskussion.
Nämnden beslutar att ändra i Lokalt regelverk för Läkarprogrammet enligt förslaget:
att på första sidan i ta bort
"Ansökan om tillträde till dessa terminer ska lämnas till Studievägledningen,
Medicinska fakultetens kansli senast den 15 april för höstterminen och senast den 15
oktober för vårterminen.”
och ersätta detta med
"Studenter som inte uppfyller behörigheten kontaktas av studievägledningen inför
nästkommande termin den 15 april respektive den 15 oktober."
§ 72 Examinatorer V16 Biomedicinprogrammen
STYR 2015/1263
Thomas Hellmark informerar.
Nämnden fastställer examinatorer enligt bifogat förslag.
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§ 73 Examinatorer V16 Läkarprogrammet
STYR 2015/1263
Peter Svensson informerar.
Nämnden fastställer examinatorer enligt förslaget i Bilaga 8.
§ 74 Examinatorer V16 Läkarprogrammet – extra bilaga 8a
STYR 2015/1263
Peter Svensson och Christer Larsson informerar.
Nämnden fastställer examinatorer enligt förslaget i Bilaga 8a.
§ 75 Examinatorer V16 Master’s Programme in Public Health
STYR 2015/1263
Martin Stafström informerar.
Nämnden beslutar om följande examinatorer enligt bifogat förslag, med ändringen att
Björn Ekman ersätts med Johan Jarl för Health Economics and Health Systems
§ 76 Ledamöter i Internationella kommittéer
Christer Larsson informerar.
Nämnden beslutar om följande ledamöter under perioden 2016-01-01 tom. 2016-06-30:
För Internationella kommittén för Biomedicinprogrammen och Master’s Programme in Public
Health:
Mattias Collin, Oonagh Shannon, Martin Stafström samt 2 studentledamöter utsedda av
studentkåren. Kommittén beslutar om ordförande inom sig.
För Internationella kommittén för Läkarprogrammet:
Jesper Petersson (ordförande), Lars Hagander, Kristina Källen samt 2 studentledamöter
utsedda av studentkåren.
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§ 77 Ledamöter i Studiesociala kommittéer
Christer Larsson informerar.
Nämnden beslutar om följande ledamöter under perioden 2016-01-01 tom.
2016-06-30:
För Studiesociala kommittén för Biomedicinprogrammen:
Mattias Collin (ordförande), Bodil Sjögreen
samt 2 studentledamöter utsedda av studentkåren.
För Studiesociala kommittén för Läkarprogrammet:
Margareta Troein (ordförande), Arne Lindgren, Cecilia Rydén, Erik Sturegård
samt 2 studentledamöter utsedda av studentkåren
För Studiesociala kommittén för Master’s Programme in Public Health:
Anette Agardh (ordförande), Johan Jarl
samt 2 studentledamöter utsedda av studentkåren.
§ 78 Fastställande av kursplan BIMA47 Immunologi och mikrobiologi
Finns i http://ubas.lu.se
Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen efter redaktionella ändringar samt ta bort
”laborationsmoment” från de obligatoriska momenten.
§ 79 Fastställande av kursplan BIMA48 Virologi
Finns i http://ubas.lu.se
Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden bordlägger kursplanen till nästa möte.
§ 80 Fastställande av kursplan BIMM70 Examensarbete master 30 hp
Finns i http://ubas.lu.se
Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen.
§ 81 Fastställande av kursplan BIMM71 Examensarbete master 45 hp
Finns i http://ubas.lu.se
Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen.
§ 82 Fastställande av kursplan BIMM72 Examensarbete master 60 hp
Finns i http://ubas.lu.se
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Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen.
§ 83 Fastställande av kursplan VMFB18 Biomedicin VFU
Finns i http://ubas.lu.se
Thomas Hellmark informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen utifrån förslaget, efter redaktionella ändringar samt
borttagande av båda förekomsterna av ”7,5 hp” i nedan under rubriken Kursens examination
”Kursen examineras genom två prov/moment: "genomförd praktik" 7,5hp och "skriftlig
och muntlig presentation" 7,5hp”
i syfte att provmomenten endast står sist i kursplanen, i likhet med övriga kursplaner.
§ 84 Fastställande av kursplan MPHP11 Folkhälsovetenskap i ett globalt perspektiv
Finns i http://ubas.lu.se
Martin Stafström informerar. Diskussion.
Nämnden fastställer kursplanen efter redaktionella ändringar samt att fjärde målet under
Färdighet och förmåga ändras till: ”kritiskt analysera och skriftligt sammanfatta aktuell
forskning inom ämnesområdet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt,”
§ 85 Fastställande av kursplan MPHP12 Epidemiologi och folkhälsovetenskaplig

forskningsmetodik

Finns i http://ubas.lu.se
Martin Stafström informerar. Diskussion.
Nämnden bordlägger kursplanen till ett senare sammanträde.
§ 86 Rapporter från Programdirektörerna
Biomedicinprogrammen:
Thomas Hellmark rapporterar att arbetet med studentrekrytering analyseras, samt att
möten pågår med Naturvetenskapliga fakulteten kring finansiering av kemikurserna på
kandidatprogrammen, vilket kan innebära en ny utbildningsplan till 2017.
Biomedicin kommer under 2016 sannolikt implementera en ny ledningsorganisation där
rollerna som examinator och kursansvar skiljs åt, nya positioner inrättas som
examinationsdirektör och en programdirektör var för kandidat- respektive
masterprogrammet, samt att organisationen med kvalitetsgrupper ses över.
Läkarprogrammet:
Peter Svensson rapporterar att implementeringen av den nya ledningsorganisationen flyter
på bra. Bra dialoger pågår med Region Skåne på flera plan, bland annat angående
ekonomin. Peter träffar studenterna nästa vecka för att diskutera förslaget på obligatorisk
kurs i akutsjukvård. Administratörsnätverket träffas nästa vecka för andra gången. Fokusdag
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för studenterna med inriktning på förbättringsarbete organiseras för första gången, med
Termin 3 den 3 mars 2016 på Medicon Village.
Master’s Programme in Public Health:
Martin Stafström rapporterar att implementeringen av den nya utbildningsplanen fortsätter
under våren. Söktrycket till programmet är fortfarande högt. Svenska institutet har gått ut
med att 300 stipendier kommer att utlysas för utomeuropeiska studenter under kommande
året; regleringsbrevet väntas 19 december.
§ 87 Rapporter från Medicinska Föreningens utbildningsråd
MUR: Johanna Henriksson rapporterar att medicinska utbildningsrådet förbereder flera
frågor inför mötet nästa vecka där också programdirektören är inbjuden: akutsjukvårdskurs;
uppdatering av lathund för kliniska studier, där nämnden kan vänta en äskan om
finansiering av tryckningen; schemaproblematiken; förbättringsarbete på Termin 2 inför ett
möte med kursledningen.
BUR: Jonas Danielsen berättar att arbetet fortlöper för högre retention av studenter, där för
studentkårens del fadderverksamheten står i fokus. Tillsammans med programledningen
börjar studenterna också planera inför en arbetsgrupp som ser över de kursplaner den
Naturvetenskapliga fakulteten för närvarande ansvarar för. Val av ny eventansvarig sker
också inom kort.
§ 88 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir onsdag den 10 februari kl 13.15 i rum Dora Jakobsohn, BMC hus
D15.

Vid protokollet

Linda Palmqvist
Justeras

Justeras

Christer Larsson

Malin Fredén Axelsson
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