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Punkt 73-86
Plats

Videomöte

Närvarande

Region Västerbotten
Anna-Maria Stenlund Berggren, ordf
Anna-Lena Rosendahl
Pernilla Lundberg
Linda Forsberg Pettersson
Umeå universitet
Pernilla Lif Holgerson, vice ordf
Eva Levring Jäghagen
Malin Brundin
Kristina Lejon

Adjungerade tjänstemän
Petra Gunneriusson, controller RV
Patrick Mauritzon, controller UmU
Anette Ekman, sekr, RV
Frånvarande

Roz Lafta, stud repr

Justerat

Anna-Maria Stenlund Berggren
Pernilla Lundberg

73. Dagordning
Dagordningen fastställdes.
74.Val av justerare
Pernilla Lundberg valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.
75. Adjungeringar till mötet
Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet.
Noteras.
76. Föregående protokoll
TUA-kommitténs protokoll 2021-04-26 (bilaga p76)
Noteras och läggs till handlingarna.
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77. Inkomna handlingar
Protokoll ALF-kommittén 2021-04-27 (bilaga p77a)
Protokoll FoU-rådet 2021-04-14 (bilaga p77b)
Protokoll FoU-rådet 2021-05-05 (bilaga p77c)
Noteras.
78. Genomgång av verksamhetsplan TUA 2021 (bilaga p78)– Anna-Maria Stenlund
Berggren
Genomgång och uppföljning av aktiviteterna för juni månad.
Punkt 1.7 TUA-kommittén har i verksamhetsplanen för 2021 beslutat att undersöka om det
finns ST-tandläkare som är intresserade av forskning/forskarutbildning. Malin Brundin
kommer att informera ST-huvudhandledarna om detta på ST-utbildningsrådet den 17/6. SThandledarna informerar i sin tur ST-tandläkarna som ombeds fylla in en blankett och skicka
den till Anette Ekman, anette.ekman@regionvasterbotten.se, senast de sista augusti. TUAkommittén går igenom materialet vid TUA-mötet den 23 september.
Punkt 1.9 Pernilla Lundberg föreslår att vi skjuter på detta till augusti.
Punkt 2.3 Enhetstaxa. Finns på dagordningen för kommande möte med verksamhetschefer.
Punkt 2.4 Simuleringsutrustning. Examensarbete har skickats in, presenteras till hösten.
79. Permanent punkt på dagordning vid TUA-kommitténs möten: VFU
tandhygienistprogrammet. Plan tas fram – Pernilla Lif Holgerson
Plan för hösten är framtagen. Första handledarteamet är på plats, även ett backup-team.
TLG-beslut: att ta emot studenter för auskultation vecka 41 och 42. Även Norsjö och
Robertsfors tar emot studenter på auskultation.
Fakulteten har arbetat fram ett förslag till avtal om schabloniserad ersättning för all VFU
inom Region Västerbotten. Tandhygieniststudenterna finns med i detta förslag.
80. Beslut om doktorandfinansiering TUA (bilaga 80a, 80b1, 80b2)
Två sökande: Nicklas Strömberg och Anders Johansson.
Kompletterande underlag behöver komma in från Niclas Strömberg. Ansökan ofullständig
utifrån instruktionerna.
Anders Johansson. TUA-kommittén stödjer doktorandfinansiering för 2022 men en ny
ansökan till den 1-åriga utlysningen har också skickats in, av samma sökande för samma
doktorand. Gäller den ansökan samma projekt som den pågående doktoranden redan arbetar
i? FoU-chef och prefekt undersöker detta innan beslut tas. Finansiering för handledning eller
statistiker stöds ej då möjligheten att ansöka om kompletterande TUA-projektmedel enbart
gäller doktorandfinansiering.
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81. Anhållan från Tomas Lindh om resursförstärkning för den kliniska
undervisningen i protetik för tandläkarstuderande på termin 6 under
hösten 2021 (bilaga 81a, 81b)
Gäller protetikutbildningen termin 6. Studenterna är uppdelade mellan studentklinik och
simuleringsklinik. Stor grupp inför hösten 2021, resursförstärkning behövs i form av ökad
bemanning 12 h/vecka.
Beslut: Bordlägges till nästa TUA-möte 14 juni. Pernilla Lif Holgerson och Anna-Maria
Stenlund Berggren förbereder.
82. Beslut om inköp av iPads till studentkliniken – Pernilla Lif Holgerson
Cariologi vill köpa in iPads. Finns det fler basenheter/ämnen som behöver, bör det finnas
iPads för utlåning på studentkliniken?
Beslut: Bordlägges. Petra Gunneriusson kollar upp ev avtal om direktupphandling inför
nästa TUA-möte.
83. TUA-budgetprocess och tidsplan (bilaga p83) – Petra Gunneriusson och Patrick
Mauritzon
Genomgång och diskussioner om budgetprocess och tidsplan.
84. Inventering Unitar studentklinik – Anna-Maria Stenlund Berggren
Medicinsk teknik har efterlyst en långsiktig plan för utbyte av unitar på studentklinik.
TUA-kommittén begär in en lista från MT med utbytesplan för unitar. Tas med i
budgetarbetet inför 2022.
85. Redovisning och beslut arbetsgrupp ”Fördelning av TUA-tid” (bilaga p85a och
p85b) – Pernilla Lif Holgerson
Diskussion kring förslaget om riktlinjer som Pernilla LH, Pernilla L, Eva, Anna-Lena och
Linda har tagit fram. TUA-kommittén beslutar att arbetsgruppen, till nästa TUAkommittémöte, tar fram en kortversion av riktlinjedokumentet viket är tänkt att vara ett stöd
i verksamheternas arbete. Vid nästa TUA-kommittémöte tas beslut om riktlinje- och
verksamhetsstödsdokumenten. Då diskuteras också hur informationsarbetet kring
riktlinjerna ska genomföras under ht21.
86. Informationspunkter
Pernilla Lif Holgerson: Lektorstjänster är utlysta. Teoretisk brandskyddsutbildning har
genomförts.
Kristina Lejon: Forskningsmedel för utbildning har tilldelats. Universitetsstyrelsens styrelse
har beslutat att Medicinska fakulteten ska försöka förbruka mer medel inom forskning och
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utbildning. 17,9 miljoner ska användas för vissa särskilda utbildningar, t ex utbildningar med
kostsam VFU.
Anna-Lena Rosendahl: Ny avdelningschef och ny klinisk handledare börjar i augusti.
Anette Ekman: FoU-staben har förstärkt sin bemanning genom att anställa en till
forskningshandläggare, Ida Laestander som börjar 1 juni. Hon kommer att ta över
administrationen för TUA-kommittén och TUA-forskningsmedel från ht21. Ida kommer att
delta vid kommande möten för inskolning.
Pernilla Lundberg: FoU-rådet har granskat 24 st ansökningar om
Universitetssjukvårdsstatus. Alla utom tre kommer att gå ut på extern granskning.
Linda Forsberg Pettersson: Avdelningschefer på plats, sista anställs i augusti. Ny
övertandläkare i parodontologi har anställts.
Malin Brundin: Covid har inneburit lite ändringar för undervisning, bl a har en tenta behövt
flyttas på. Vårdhygien hjälper till med processerna kring Covid. Möte med studenterna förra
veckan, de håller på att vaccinera sig, de får första dosen i Umeå och andra på hemorten.
Några studenter ska göra UGL vecka 24. Planeringen inför hösten pågår, innebär fortsatt
digital undervisning med vissa undantag.
Anna-Maria Stenlund Berggren: Regionen lämnat remissvar utifrån betänkande kring
utredningen ”Jämlik tandhälsa”
Regionen för dialog mot regionens politiker om att få höja tandvårdstaxan inför 2022. Beslut
tas i Fullmäktige november 2021. Ny kommunikationsstrategi tas fram inom Region
Västerbotten.

Nästa möte TUA kommitté: 14 juni kl 14-17 via Teams
Sändlista
Anna-Maria Stenlund Berggren, Eva Levring Jäghagen, Kristina Lejon, Anna-Lena Rosendahl, Linda Forsberg
Pettersson, Pernilla Lif Holgerson, Malin Brundin, Pernilla Lundberg, Petra Gunneriusson, Patrick Mauritzon,
Roz Lafta
För kännedom
Brita Winsa, Margit Håkansson, Malin Åberg, Lena Åminne, Patrik Danielson, Anna Lundberg, Helen Simon,
Viktoria Malm, Ola Wiodahl, Ulf Widmark, Marie-Louise Schönfeldt

TUA-kommitténs sammanträden ht21

26 augusti kl 14-17
23 september kl 14-17
28 oktober kl 14-17
22 november kl 14-17
22 december kl 14-17

