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På gång 

Ny organisation 
Vid årsskiftet 2015/2016 gick vi in i en ny organisation, Institutionen för Medicinska Vetenskaper 
(MV). Ny prefekt från 1 mars är Sören Andersson. Magnus Johansson är t f proprefekt fram till 
sommaren. 
Kerstin Nilsson fortsätter som t f programansvarig för läkarprogrammet t om april månad. 
 
Halvdag om processer i basgruppsarbetet fredagen den 11/3 kl 9-12. 
Vi har ett 20-tal anmälda. Officiellt är det sista anmälningsdatumet den 4/3, men om du vill vara 
med anmäler du dig till ilu.pedagog@oru.se senast tisdag 8/3. Dagen leds av Marie Lidskog, 
Helen Setterud och Petra Juneholm. Se inbjudan längre bak i detta blad. 
 
PBL-nätverksträff i Örebro 19-20 maj lunch-lunch. 
Nu har vi öppnat anmälan till PBL-nätverksträffen. Se inbjudan längst bak i detta blad. 
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Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen 

Januari-Februari 2016 

Nyhetsbrevet sänds ut från PELU1 ca en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILU-
anställda och andra med nära anknytning till läkarprogrammet. Syftet är att sprida aktuell 
information som rör pedagogiska frågor. Vi välkomnar synpunkter från dig angående innehåll 
och utformning. Framför dina synpunkter till oss via adressen helen.setterud@oru.se. Marie 
och Helen 

 

 

                                                             
1 Pedagogiska enheten vid läkarutbildningen (PELU) har som uppdrag att utveckla och stödja programmets 

pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen 
Setterud.  

https://www.oru.se/institutioner/medicinska-vetenskaper/program-och-kurser/lakarutbildningen/pedagogiska-
enheten-vid-lakarutbildningen-pelu/ 

mailto:ilu.pedagog@oru.se
mailto:helen.setterud@oru.se
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Från pedagogiska rådet1 och examinamionsgruppen2 

Sammanslagning av pedagogiska rådet och examinationsgruppen. På försök under våren 2016 slår vi 
samman arbetet i pedagogiska rådet och examinationsgruppen. Grupperna har arbetat med många 
överlappande frågor och till delar bestått av samma personer. Förhoppningen är att en 
sammanslagning ska underlätta ett effektivare arbete. Under våren arbetar vi fram förslag på en 
arbetsordning för en sammanslagen grupp. 

   

Revidering av hur vi uttrycker basgruppsprocessen. En arbetsgrupp bestående av lärare och 
studenter arbetar med att ta fram ett nytt förslag till hur vi uttrycker basgruppsprocessen i bild och 
text. Syftet är att fånga det kreativa i processen utan att det blir för statiskt. Arbetet kommer att 
presenteras på inspirationshalvdagen den 11/3. 

 

Kvalitetsarbete: progression och integration i våra examinationer. Den 25 april har vi en eftermiddag 
med fokus på examinationer och hur vi arbetar med integration och progression i dessa. Arbetet 
under eftermiddagen tar sin utgångspunkt i den diskussion examinationsgruppen haft med 
temagrupperna under hösten. 

  

OSCE, utvärdering. En viktig fråga under våren är utvärdering och vidareutveckling av OSCE som 
examination av kliniska färdigheter på T9. Vi har nu genomfört den andra omgången av denna 
examination och upptäckt delar som behöver utvecklas. Vi har också diskuterat former för 
omexamination på OSCEn. 

.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pedagogiska rådet är ett utskott till programledningsgruppen med uppgift att implementera den pedagogiska 

modell som fastställs i utbildningsplanen. Pedagogiska rådet bevakar att vår pedagogiska modell tillämpas 

konsekvent i läkarprogrammet och ger stöd till berörda lärare. Rådet leds av programmets ansvariga för 

pedagogiken Marie Lidskog och Helen Setterud samt kunskapsområdesansvariga (Magnus 

Grenegård/biomedicin, Kerstin Nilsson/professionell utveckling och Josefin Sundh/klinisk medicin) samt 

studeranderepresentant (Agnez Jönsson, T8). Kommande möten hålls den 7 februari och 2 maj. Om du har 

något ärende som du tycker ska tas upp i pedagogiska rådet är du välkommen att höra av dig till ordförande 

Marie Lidskog (marie.lidskog@oru.se). 

2 Examinationsgruppen är underställd programledningsgruppen med uppgift att tillförsäkra att 

examinationerna stödjer den pedagogiska modell som fastställs i utbildningsplanen. Examinationsgruppen ger 

stöd till temaansvariga och kursansvariga vid arbetet med examinationer, samt utvärderar examinationerna 

kontinuerligt. Gruppen leds av programmets ansvariga för pedagogiken samt kunskapsområdesansvariga. 

Nästa möte sker den 11 april. Om du har något ärende som du tycker ska tas upp i examinationsgruppen är du 

välkommen att höra av dig till ordförande Marie Lidskog (marie.lidskog@oru.se). 
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Aktuella beslut som berör pedagogiken 

Besluten är fattade i institutionsledningsrådet (ILR). Dokumenten hittar du på blackboard under 
”Formella dokument Läkarprogrammet”, undermapp ”Beslut”. 

Reviderade rutiner gällande hantering av frånvaro från VFU. 160208 

Förändringen innebär att en handledare, vid frånvaro som i god tid har anmälts av studenten i förväg, 
eller vid sjukdom, kan bedöma om ersättning skall göras eller om den totala bedömningen är att 
studenten uppnår målen ändå. Detta gäller vid frånvaro på högst 15% av VFU-tiden. 

Professor Eva Särndahl är ny biomedicinskt temaansvarig i tema Försvar. 160128  

Professor Susanne Bejerot är ny klinisk temaansvarig i tema Psyke. 151221 

Temagruppernas sammansättning. 151221 

Temagrupperna utökas alltmer vad gäller antalet personer, vilket är en styrka för programmet. Se den 
aktuella listan över vilka personer som ingår i temagrupperna samt i vilken omfattning i detta beslut. 

Manual för kursansvariga. 151207 

De kursansvariga på programmet har centrala och viktiga ledningsuppdrag med komplexa uppgifter 
och en tydlig myndighetsutövning t ex i samband med betygsättning. Kursansvariggruppen har 
tillsammans arbetat fram en manual med syfte att vara en hjälp och stöd för samtliga kursansvariga. 
Manualen innehåller viktig information för alla lärare på programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala konferenser, kurser och workshops 

PELU  

Halvdag om processer i basgruppsarbetet. För basgruppshandledare, temaansvariga, 
studenter m fl. 

Fredag 11 mars 2016. 9-12. Campus-USÖ. Se separat inbjudan i detta utskick. 

Har du förslag på innehåll som intresserar just dig eller idéer om andra former för 
pedagogisk utveckling (luncher etc)? Kontakta Helen eller Marie.  
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Lokala konferenser, kurser och workshops, forts. 

Basgruppshandledarutbildning. 

Örebro: Omgång II: 10, 11 och 26 maj. 

Karlstad: 7, 8 och 20 april 2016. 
 
PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande), Örebro Universitet 

 
Behörighetsgivande kurser för universitetslärare, forskarhandledning. 
Se datum och anmälan på PIL:s hemsida.  
https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-
larande---pil/ 
 
Lär dig mer om digitalt lärande. 
Se kursutbud på PIL:s hemsida. 
 
Inspirationsdag om digitala tentamina 17 mars.  
 
Workshop för dig som funderar på att ansöka om att bli särskilt meriterad lärare. 11 eller 
20 april. 
Nyfiken på vad det innebär? Fråga Helen Setterud eller kontakta Madelaine Johansson på 
PIL. 
 
Yrkesblivande inom professionsutbildningar – pedagogiska möjligheter och utmaningar. 12 
april 9-16. 
 

Nationella/internationella konferenser och kurser 

PBL-nätverksträff i Örebro 19-20 maj 2016. 

Örebro universitet/läkarprogrammet och PIL står som arrangörer för nätverksträffen, som 

hålls lunch till lunch. Se separat inbjudan och länk till anmälan i detta utskick.  

AMEE (Association for Medical Education in Europe), konferens i Glasgow, UK 27-31 

augusti i Barcelona, Spanien.  

Från programmet räknar vi med att två lärare och två studenter åker. Intresserad? Kontakta 

Marie Lidskog. 

https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-larande---pil/
https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-larande---pil/
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Anmäl dig genom att följa denna länk Anmälan till pbl-natverkstraff-19-20-maj-2016 

Alternativt klistra in denna adress i din webbläsare: 

https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-

larande---pil/ovriga-utbildning-och-aktiviteter/pbl-natverkstraff-19-20-maj-2016/ 

 

Välkommen! 

 

 

 

https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-larande---pil/ovriga-utbildning-och-aktiviteter/pbl-natverkstraff-19-20-maj-2016/
https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-larande---pil/ovriga-utbildning-och-aktiviteter/pbl-natverkstraff-19-20-maj-2016/
https://www.oru.se/om-universitetet/pil/enheten-for-universitetspedagogik-ikt-och-larande---pil/ovriga-utbildning-och-aktiviteter/pbl-natverkstraff-19-20-maj-2016/

