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Datum för mötet: 2021-05-26 
 

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, meddelat frånvaro 
  
Yrkeslivsrepresentanter 
Maria Sehlin 
Helena Millkvist, meddelat frånvaro 
Andreas Ågren, frånvarande 
 
Representant, internationalisering 
Anncristine Fjellman-Wiklund 
  
Medicinska studentkåren   
Evelina Strömberg, IM (ordinarie), meddelat frånvaro 
Paulina Nyman, IM (suppleant), frånvarande 
Stina Johansson, FT (ordinarie), frånvarande 
Pauline Åkerström, FT (suppleant), frånvarande 
Reina Klements, AT (ordinarie), meddelat frånvaro 
Linnea Edström, AT (suppleant), frånvarande 
 
 
 

Övriga närvarande: Britt-Marie Eliasson, sekreterare 
Susanne Sellin, Lars Göran Fjellborg – föredragande kursplaner under 
punkt 43 
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Typ 
(I, B, 
D) 

Ärende Föredragande/ 
ansvarig 

B § 40 Utseende av justeringspersoner 
Birgit Enberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

Ordf 

B § 41 Godkännande av föredragningslista 
Den förslagna föredragningslistan godkändes.  

Ordf 
 

I § 42 Föregående protokoll:  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna (bil p 42) 

Ordf 

B § 43 Kursplaner  
a) Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering 

samt verksamhetsförlagd utbildning (bil p 43 a).  
Föredragande: Nina Lindelöf.  
Beslut: Kursplanen godkändes 

b) Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet – Uthållighetsträning (bil p 43 
b).  
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen godkändes 

c) Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet – Styrketräning (bil p 43 c) 
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen godkändes 

d) Arbetsterapi – processmodeller 
Föredragande: Ulla Nygren 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet.  

e) Fysioterapi – Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet. 
Föredragande: Birgit Enberg 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet. 

f) Arbetsterapi – Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 
Föredragande: Ulla Nygren 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet. 

g) Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 
Föredragande: Ulla Nygren  
Beslut: Kursplanen godkändes 
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h) Arbetsterapi – professionellt resonemang 
Föredragande: Susanne Sellin 
Beslut: Kursplanen godkändes 

i) Idrottsmedicin – Testmetodik II. 
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet. 

j) Idrotts- och hälsonutrition 
Föredragande: Apostolos Theos 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet. 

k) Idrottsskador och återgång till sport 
Föredragande: Lars Göran Fjellborg 
Beslut: Kursplanen godkändes med de ändringar som föreslogs vid 
mötet. 

 § 44 Examensordning och justering av utbildningsplan, 
fysioterapeutprogrammet 

Reviderad examensordning samt justering av utbildningsplan presenterades 
vid mötet. Punkten förklarades omedelbart justerad vid mötet, och ärendet 
inklusive bilaga innehållande reviderad examensordning och justerad 
utbildningsplan, skickas direkt vidare till Utbildningsstrategiska nämnden vid 
Medicinska fakulteten för vidarehantering. Beslut ang. examensordning tas 
slutligt av rektor, medan justering av utbildningsplan beslutas av 
Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten. (Bil p 44) 

 

 § 45 Kursutvärderingar 
 
Kursutvärderingarna finns publicerade på Umeå universitets externa webb enligt 
nedan: 
 

a) Arbetsterapi: Information till våra studenter vid arbetsterapi (umu.se) 

b) Fysioterapi: Information till våra studenter vid fysioterapi (umu.se) 

c) Idrottsmedicin: Information till våra studenter vid idrottsmedicin (umu.se) 

 
 

 

I § 46 Meddelande/information 
a) Informerades om att det nu finns systemstöd för kursutvärderingar i 

Canvas 
(https://www.canvas.umu.se/courses/35/pages/kursvarderingar-kom-
igang) 

Ordf m fl. 

https://www.umu.se/student/samhallsmedicin-och-rehabilitering/arbetsterapeutprogrammet/
https://www.umu.se/student/samhallsmedicin-och-rehabilitering/fysioterapeutprogrammet/
https://www.umu.se/student/samhallsmedicin-och-rehabilitering/idrottsmedicin/
https://www.canvas.umu.se/courses/35/pages/kursvarderingar-kom-igang)
https://www.canvas.umu.se/courses/35/pages/kursvarderingar-kom-igang)
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b) Information om nya bestämmelser kring prov som ges på annan ort. Om 
prov ska ges på annan ort ska det vara ekonomiskt försvarbart, 
rättssäkert, och önskemål ska inlämnas senast en månad i förväg.  

c) Information från UN: 

• Alla program ska ge studenterna möjlighet till internationella 
perspektiv 

• Schabloniserad VFU för FT och AT: UN har föreslagit förenklade 
rutiner som innebär att man tecknar avtal.  

• UN:s har sammanfattat ett ”testamente” som beskriver vad 
man har åstadkommit under denna mandatperiod. 

d) Information med anledning av Corona-läget:  

• Rektor/Dekan har tagit beslut om tillfällig delegation av avsteg 
från utbildningsplaner och kurser som ges dels som 
sommarkurser, men även för kurser som ges under tiden 31 
augusti – 29 september 2021.  

• Alla för oss kända fall av Covid-19 har rapporterats in 

I/B § 47 Studentfrågor 
• Val till medicinska studentkårens styrelse har ägt rum. Svårt att 

rekrytera ledamöter från andra program än läkarutbildningen.  

Ordf/Stud.repr/. 

I § 48 Frågor från fältet 
a)  Studenter som under studietiden övar på att engagera sig i olika 

sammanhang, t.ex. medicinska studentkåren eller andra 
studentfackliga sammanhang, har stor nytta av detta i sitt framtida 
yrkesliv.  
PRAFI uppmuntrar studenter att delta i denna typ av verksamhet.  

 

Yrkeslivsrepr. 

I § 49 Ekonomi 
Prognos och budget ser bra ut. Några av institutionens forskare har 
fått forskningsanslag.  

 

Ordf 

B § 50 Internationaliseringsfrågor 
a) Riktlinjer för resebidrag är slutligen fastställt (bil p 50 a).  

b) RiU har tillstyrkt ett förslag till MUA-avtal (Mutual Agreement) mellan 
Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Moshi-universitetet i 
Tanzania. Ärendet ska vidare till dekan för godkännande.  
 
 

Ordf/interna-
tionaliserings-
ansvarig 
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D § 51 Tid för nästa möte:  
• Höstens första möte äger rum den 8 september kl. 13.00 

 

 

B/I § 52 Övriga frågor 
• Två nya administrativa medarbetare kommer att börja vid institutionen till 

hösten 

 

 
Vid protokollet 

 

  

   
Britt-Marie Eliasson 
 

  

Justeras 

      
  
 

 Justeras 

 

   
Ann Sörlin, ordförande  Birgit Enberg 
 


	Vid protokollet

