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Datum för mötet: 2021-02-11 
 

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 
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), meddelat frånvaro 
Paulina Nyman, IM (suppleant), meddelat frånvaro 
Stina Johansson, FT (ordinarie), frånvarande 
Morgan Poopuu, FT (avgående representant) 
Pauline Åkerström, FT (suppleant), frånvarande 
Reina Klements, AT (ordinarie) 
Linnea Edström, AT (suppleant), frånvarande 
 
 
 

Övriga närvarande: Britt-Marie Eliasson, sekreterare 
Lars Berglund, föredragande, punkt 4 
Annika Toots, föredragande, punkt 4 
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Typ 
(I, B, 
D) 

Ärende Föredragande/ 
ansvarig 

B § 1 Utseende av justeringspersoner 
Nina Lindelöf utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

Ordf 

B § 2 Godkännande av föredragningslista 
Den förslagna föredragningslistan godkändes.  

Ordf 
 

I § 3 Föregående protokoll:  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna (bil p 3) 

Ordf 

B § 4 Kursplaner  
a) Fysioterapi vid nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen, 

3FT311 (bil p 4 a). Föredragande: Nina Lindelöf 
Beslut: Kursplanen godkändes.  

b) Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa samt 
vetenskaplig metod, 3FT312 (bil p 4 b). Föredragande: Lars Berglund 
Beslut: Kursplanen godkändes 

c) AT: Forskningsmetodik – kvantitativ och kvalitativ metodik, 3AT521 
(bil p 4 c). Föredragande: Annika Toots 
Beslut: Kursplanen godkändes med de smärre förändringsförslag som 
lades fram vid mötet.  

d) Arbetsterapi – examensarbete, 3AT522 (bil p 4 d). Föredragande: 
Annika Toots 
Beslut: Kursplanen godkändes med det smärre förändringsförslag som 
lades fram vid mötet.  

e) Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 3AT523 
(bil p 4 e). Föredragande: Ulla Nygren 
Beslut: Kursplanen ska justeras ytterligare enligt förslag vid mötet och 
beslutas därefter av programrådets ordförande. 

 

D § 5 Diskussionspunkter: 
a) Kommunikationsplan och kommunikationsstrategi. Hur ska man 

förhålla sig till vem som lämnar officiell information i t.ex. sociala 
medier?  Bil p 5 a).  
Apostolos Theos berättade om det policydokument som Umeå 
universitet har framtagit och som man på Idrottsmedicin har gjort 
anpassningar för. Frågan diskuteras inom respektive program. e 
  

 

I § 6 Ordförandebeslut Ordf  
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Ordföranden har beslutat om: 

a) Godkännande av kursplanerna 3ID301, 3ID302, 3ID303, 3ID203, 3ID204 (bil p 
6 a)  

b) Avsteg med anledning av pandemin för kursplanerna 3FT601, 3ID102, 
3ID104, 3ID049, 3ID050, 3ID204 redovisades (Bil. p 6 b) 

c) Avslutade kursplaner som stängs i Selma (Bil. p 6 c) 
 

B § 7 Examinatorer 
Beslut: Examinatorer för VT-21 redovisades och beslutades med de smärre 
förändringsförslag som föreslogs vid mötet (bil p 7). Föredragande: Apostolos 
Theos, Birgit Enberg, Ulla Nygren.  

Program-
ansvariga 

I § 8 Meddelande/information 
a) Fastställande av självvärdering vid Umeå universitet (bil p 8 a) 

b) Ny regel för miljö- och hållbarhetsarbete (bil p 8 b). En handlingsplan för 
miljö- och hållbarhetsarbete vid Umeå universitet håller på att utarbetas.  

c) Studenter som vid sin praktik kommer att medverka i aktiviteter där barn 
medverkar ska själva begära ut ett utdrag ur belastningsregistret som de ska 
presentera vid praktikplatsen. Studenterna ska informeras om detta inför 
sin verksamhetsförlagda utbildning.  

d) Information från UN: 

• Programanalyserna betraktas som programrådens 
verksamhetsplaner.  

• Programbudgetering kommer att bli obligatoriskt vid Umeå 
universitet.  

e) Information med anledning av Corona-läget: 

• Covid-smittad personal och/eller studenter redovisas till 
universitetet.  

• Riskanalyser för kursernas genomförande utförs kontinuerligt, och 
detta är ett värdefullt verktyg för att säkerställa att kurserna 
genomförs på ett smitt- och rättssäkert sätt. Även i de fall 
arbetssituationen för lärare påverkas av pandemin ska detta 
beaktas i riskanalyserna.  

• Birgit informerade om en digital lösning för auskultation.  

f) Höstterminens gemensamma termin-1-dag om bemötande ska ges digitalt. 
Referensgruppen har föreslagit att eventuell omtenta ska ges på en lördag. 
Beslut om formerna för kursträffen tas av UN.  
 

Ordf m fl. 

I/B § 9 Studentfrågor 
a) Ny studeranderepresentant för Fysioterapi: Stina Johansson 

kommer att ersätta Morgan Poopuu. Representanterna från FT 

Ordf/Stud.repr/. 
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och AT meddelade att undervisningen löper på som planerat.  
 
Studenter som ska ut på praktik ska vaccineras, men ännu finns 
inte klara besked om hur detta ska gå till. Förberedande arbete 
pågår för att få fram en lösning.  

b) Sammanställda kursutvärderingar från flera kurser redovisades. 
(bil p 9 b).  

I § 10 Frågor från fältet 
•  Andreas Ågren meddelade att möjligheterna att ta emot studenter i 

barn- och ungdomsidrotterna är begränsade p.g.a. pandemin, och att 
det även är svårt att i nuläget ta emot praktikstudenter till 
elitidrottsklubbarnas verksamheter.  

• Maria Sehlin meddelade att studenter ska vaccineras om de är ute på 
praktik på där vaccination ges och om vaccinationsdagar och plats 
sammanfaller med VFU-placeringen.  

• Maria Sehlin gav information om att kunskapsstyrning, god och nära 
vård och FVIS (framtidens vårdinformationssystem) i hög grad 
påverkar arbetssättet inom vården, och Helena Millkvist och Maria 
Sehlin erbjöd sig informera om detta. Programrådet ska vid mötet den 
15 april ges en översiktlig information om kunskapsstyrning och god 
och nära vård, och AT och FT kan ges möjlighet till fördjupad 
diskussion i samband med lärarmöten.  

Yrkeslivsrepr. 

I § 11 Ekonomi 
•  En ny modell för gemensamma kostnader ska tas fram vid Umeå 

universitet.  

Ordf 

B § 12 Internationaliseringsfrågor 
• I nuläget har aktiviteter för utresande studenter vid med fak lagts på 

is. Möjlighet finns att söka medel för internationalisering.  

 

Ordf/interna-
tionaliserings-
ansvarig 

I/D § 13 Nästa möte 
Nästa möte: 18/3 kl. 13.30-16.00. 

 

 

B/I § 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg vid mötet 
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Vid protokollet 

   

   
Britt-Marie Eliasson 
 

  

Justeras 
 

 Justeras 

   
Ann Sörlin, ordförande  Nina Lindelöf 
 


