
Protokoll 
Programrådet för arbetsterapeut-, 
fysioterapeut- och 
idrottsfysiologprogrammen (PRAFI) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-15 

 

 
Sid 1 (5)  

9999 

 

    
 

Datum för mötet: 2021-04-15 
 

Plats för mötet Digitalt Teams-möte 
 

Närvarande (beslutande): Ann Sörlin, ordförande   
   
Lärarrepresentanter 
Apostolos Theos, programansvarig IM 
Birgit Enberg, programansvarig FT 
Ulla Nygren, programansvarig AT 
Andreas Hult, lärarrepresentant IM, meddelat frånvaro 
Nina Lindelöf, lärarrepresentant FT 
Birgitta Englund, lärarrepresentant AT  
  
Yrkeslivsrepresentanter 
Maria Sehlin 
Helena Millkvist 
Andreas Ågren 
 
Representant, internationalisering 
Anncristine Fjellman-Wiklund 
  
Medicinska studentkåren   
Evelina Strömberg, IM (ordinarie) frånvarande 
Paulina Nyman, IM (suppleant),  
Stina Johansson, FT (ordinarie) frånvarande 
Pauline Åkerström, FT (suppleant) 
Reina Klements, AT (ordinarie), meddelat frånvaro 
Linnea Edström, AT (suppleant) 
 
 
 

Övriga närvarande:  
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Typ 
(I, B, 
D) 

Ärende Föredragande/ 
ansvarig 

B § 27 Utseende av justeringspersoner 
Apostolos Theos utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

Ordf 

B § 28 Godkännande av föredragningslista 
Den förslagna föredragningslistan godkändes.  

Ordf 
 

I § 29 Föregående protokoll:  
           Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna (bil p 29) 

Ordf 

B § 30 Kursplaner  
a) Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering 

samt verksamhetsförlagd utbildning (bil p 30 a).  
Föredragande: Nina Lindelöf.  
Beslut: Kursplanen ska justeras utifrån de konstruktiva förslag som 
gavs under mötet och tas upp igen 26 maj. 

b) Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet – Uthållighetsträning (bil p 30 
b).  
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen ska justeras utifrån de konstruktiva förslag som 
gavs under mötet och tas upp igen 26 maj. 

c) Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet – Styrketräning (bil p 30 c) 
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen ska justeras utifrån de konstruktiva förslag som 
gavs under mötet och tas upp igen 26 maj. 

 

 § 31 Kursutvärderingar 
Aktuella sammanställda kursutvärderingar presenterades (Bil p 31) 
Kommentarer: 
För att optimera antalet studenter som värderar och ger sina synpunkter på 
kurser kan vi gärna erbjuda flera olika former för det (muntligt, skriftligt, 
digitalt, individuellt och gruppvis), bara möjligheten till anonyma svar också 
ges. Vid sammanställning av kursutvärdering är det viktigt att svarsunderlaget 
tydligt framgår och även att lärares värdering av kursen finns med och görs 
synlig. 
 

 

I § 32 Ordförandebeslut 
Ordföranden har beslutat om: 

a) Att inaktuella kursplaner i arbetsterapi ska avslutas i Selma. (Bil p. 32 a) 
 

Ordf  

I § 33 Meddelande/information Ordf m fl. 
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a) Områdesbehörigheter för utbildning på grundnivå för nybörjare 
 

Gymnasieskolan har ändrat sina system för hur kurser benämns, vilket innebär att en 
ny utformning av behörigheter behöver införas för alla utbildningar på grundnivå för 
nybörjare (både kurser och program) vars tillfällen börjar 1 juni 2022 eller senare.  

  
b) Information från UN: 

• En planering för schablonisering av kostnader för VFU pågår med 
Region Västerbotten. Denna schablonisering kan frigöra våra VFU-
samordnare från det arbete de idag gör varje termin för att skapa 
specifika underlag för arvodering. De avtal som kommer att skrivas 
ska innebära att ansvaret för att tillhandahålla det antal VFU-platser 
som vi kommit överens om förflyttas högre upp i regionens 
organisation. 

• En arbetsgrupp för IPL (interprofessionellt lärande) har skapats på 
medicinska fakulteten för att alla program ska innehålla IPL-
aktiviteter för studenterna. Från vår institution ingår Apostolos 
Theos, Anna Johansson och Maria Wiklund. Den som leder detta 
arbete är Anna Fahlgren. 

c) Information med anledning av Corona-läget: 

• Det praktiska genomförandet av undervisningsmoment är som 
tidigare en utmaning i våra olika program eftersom restriktionerna 
fortfarande ligger fast för att förhindra smittspridning. 
Användningen av munskydd är inte bara något som ingår pga 
restriktionerna, utan kan också ses som en viktig träning inom 
medicinska utbildningar inför kommande yrkesutövande. 

Kommentarer under mötet angående Coronaläget avseende VFU: 

• Alla studenter med några få undantag har kommit ut i VFU och det 
verkar fungera bra, mycket tack vare duktiga och kloka handledare 
som bidrar till att möjliggöra tillfällen för praktisk tillämpning trots 
begränsningar. De studenter som har covid-19 har inte smittats ute 
i VFU, utan av personer som de umgåtts med privat. Några av 
studenterna har även långtidscovid i form av kroppslig trötthet och 
kognitiva nedsättningar, och i så pass stor utsträckning att de inte 
klarat av att gå ut på VFU. 

I/B § 34 Studentfrågor 
• Ingen av studeranderepresentanterna hade något som de ville 

lyfta idag. 

Ordf/Stud.repr/. 

I § 35 Frågor från fältet 
• Yrkesutvecklaren Helena för arbetsterapi berättade att planeringen av 

framtidens vårdinformationsstöd är ordentligt försenat på grund av att 
de tekniska lösningarna inte kommit på plats ännu. Införandet av det 
nya informationsstödet ska införas i samverkan med 8 andra regioner i 
Sverige , vilket kallas för ”Sussa samverkan”. Sussa står för strategisk 

Yrkeslivsrepr. 
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utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. Helena återkommer 
till hösten och berättar mer om detta. 

• Yrkeslivsrepresentanten Andreas för Idrottsfysiologi rapporterade att 
han fått förfrågningar från studenter som vill följa med i verksamheter 
för att se hur träningen sker, t.ex inom UIK. Eftersom detta inte är 
möjligt under rådande pandemi lyfte Andreas frågan om det skulle 
vara möjligt att kunna anordna lunchträffar med information, dialog 
och samtal som kan handla om alla möjliga idrotter. Andreas föreslår 
också en möjlighet för studenter i de högre terminerna vid 
Tränarprogrammet att få uppdrag att spela in videos/filmer som 
illustrerar olika typer av träningsmoment som kan användas som 
pedagogiskt material för tränare som arbetar med barn och unga. 
Förslagen mottogs positivt.  

• Yrkesutvecklaren Maria för fysioterapi uttryckte att de nu är helt 
omgivna av covid-19. Hon berättade att de tar emot sjuka personer 
från flera regioner nu, som själva inte har utrymme och resurser att ta 
hand om sina patienter. 

I § 36 Ekonomi 
• Vi går in i prognosarbete nu.  

• På det stora hela ser det ganska likadant ut i ekonomin trots ett drygt 
års distansundervisning. Även om vi inte använt lokaler som tidigare 
har vi ändå betalat för dem. 

Ordf 

B § 37 Internationaliseringsfrågor 
• Anncristine berättade om ett seminarium med arbetsterapeuten 

Kristina Orban från Lunds universitet som handlade om ett europeiskt 
projekt som utvecklat virtuell internationalisering. Projektet hade 
jämlikhet och klimat som viktiga utgångspunkter. De strävar efter att 
alla studenter ska ha chans till internationella erfarenheter. Kristina 
och hennes medarbetare har också utvecklat ett instrument för att 
kunna mäta om studenter utvecklar professionella färdigheter genom 
att delta i den virtuella internationaliseringen. Den centrala idén i 
projektet kommer att tas vidare till RIU.  

• Anncristine rapporterade även om ett försök vid Göteborgs universitet 
som syftar till att uppmärksamma studenters internationella meriter i 
form av ett speciellt intyg. Detta intyg sammanfattar diplom som 
studenter får efter olika genomförda internationella 
utbildningsaktiviteter. Intyget delas sedan ut vid ett högtidligt tillfälle 
av dekan och där studenter får bjuda in sina anhöriga. Idén kommer 
ursprungligen från Lunds universitet. 

Ordf/interna-
tionaliserings-
ansvarig 

B § 38 Tid för nästa möte:  
• Vårens sista möte äger rum den 26 maj kl. 13.30-16.00 
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B/I § 39 Övriga frågor 
 

 

 
Vid protokollet 

   

   
Ulla Nygren 
 

  

Justeras 
          
 

 Justeras 
 

   
Ann Sörlin, ordförande  Apostolos Theos 
 


	Vid protokollet

