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Protokoll Programrådet för läkarutbildning (PRL) 
 
Tid: Tisdagen den 12 jan 2021 kl. 13.00-16.00 
Plats: Digitalt via Zoom 
 

Närvarande: 
Ahlm, Clas 
Edlund, Oscar 
Fahlström, Martin 
Gylfe, Åsa  
Hofer, Anders 
Holmberg, Monica 
Hultin, Magnus  
Ingvarsson, Jens 
Karling, Pontus 
Naumburg, Estelle 
Sandström, Maria 

 
Suppleant, utsedd av regionerna i norra regionen 
Suppleant, utsedd av Sveriges läkarförbund 
Ledamot, Institutionen för klinisk vetenskap 
Ledamot, Institutionen för klinisk mikrobiologi 
Ledamot, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik 
Ledamot, Institutionen för medicinsk biovetenskap 
Ordförande, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 
Suppleant, utsedd av Umeå medicinska studentkår 
Vice ordförande, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,  
Ledamot, Institutionen för klinisk vetenskap 
Ledamot, Institutionen för strålningsvetenskap 

 

 
Frånvarande 
Edman, Birgit 
Enroth, Linn 
Mickelsson, Malin 
Tsiaklides, Philippos 
Ljungberg, Christina,  
Pettersson Kymmer, Ulrika 
 

 
 
Ledamot, utsedd av regionerna i norra regionen 
Ledamot, utsedd av Umeå medicinska studentkår 
Ledamot, utsedd av Umeå medicinska studentkår 
Suppleant, utsedd av Umeå medicinska studentkår 
Ledamot, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 
Ledamot, Institutionen för integrativ medicinsk biologi 

Övriga närvarande 
Forsgren, Peter 
Lämås, Kristina, ärende 5 
Ronström, Eva 
 

 
Sekreterare, fakultetssamordnare vid fakulteten för medicin 
Avdelningschef, Clinium Betula 
Områdeschef vid kansliet för medicin 
 

Ärende Anmärkning 

01 Fastställande av föredragningslistan Rådet beslutar  
- att fastställa föredragningslistan  

02 Protokollsjustering Rådet beslutar  
- att utse Clas Ahlm att jämte 

ordförande justera protokollet  

03 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar Ordförande informerar om fattade beslut 
 
Ad acta  

04 Föregående protokoll från 2020-12-08 
 
Bilaga 4 

Ad acta  
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05 Presentation: Clinicum Betula (kl 13.30) 
 
Bilaga 5a och 5b 

Kristina Lämås informerar om 
verksamheten på Clinicum Betula enligt 
bilaga 5b. 

06 Beslut: System för digitala examinationer 
 
Bilaga 6 

Programrådet beslutar att  
- fortsätta förstudierna med ITS 

med mål att få en 
kostnadsöverblick för en egen 
framtagen och driftad lösning 

- genomföra ett test-projekt under 
vt21, ht21 och vt22 med Ortrac. 
Licens tecknas via UmUs 
befintliga ramavtal. Kostnaden 
konteras till 75% 
utvecklingsmedel för klinisk 
utbildning och till 25% 
kunskapsprovet. 

- preliminär projektrapport ska 
presenteras för PRL januari 
2022 

07 Beslut: Förlängning av Krister Tanos 
förordnande som koordinator inom 
kompletterande utbildning vt21 

Programrådet beslutar att 
- utse Krister Tano på 

Institutionen för klinisk 
vetenskap till koordinator inom 
kompletterande utbildning för 
utländska läkare under 
tidsperioden 2021-01-31 – 2021-
06-30 till en omfattning om 
16,5% 

08 Beslut: Revidering av kursplan Attack och 
försvar 
 
Bilaga 8a och 8b 

Programrådet beslutar 
- att fastställa kursplanen enligt 

bilaga 8a och 8b  

09 Beslut: Utbyten inom läkarprogrammet Programrådet beslutar 
- att öppna för möjlighet att söka 

utbyten förutsatt att Umeå 
universitets regelverk så medger 
samt att mottagande universitet 
öppnat för ansökan, samt det 
inte omfattas av avrådan från UD 

10 Utse referensgrupp till läkarprogrammets 
arbete med Canvas.  

Programrådet utser Philippos Tsiaklides, 
Maria Sandström och Pontus Karling att 
ingå i referensgruppen för införandet av 
canvas inom läkarutbildningen.  
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11 Uppdrag från UN gällande 
internationalisering av utbildningar. 
 
Bilaga 11a och 11b 

Ordförande informerar om uppdraget 
som inkommit från UN enligt bilagor 11a 
och 11b. Stora delar av arbetet är 
genomfört i och med U2021. Det som 
återstår är att etablera aktiv samverkan 
med utländskt universitet. 
 

12 Ansökan om medel för infrastruktur 2021 
 
Bilaga 12 

Ordförande informerar om möjligheten 
att söka medel för infrastruktur enligt 
bilaga 12.  

13 Uppdrag till PRL avseende lärarbemanning 
inom läkarprogrammet 
 
Bilaga 13 

Ordförande informerar om uppdraget 
avseende lärarbemanning inom 
läkarprogrammet enligt bilaga 13. 
 
Programrådet beslutar  

- att utse Ordförande, 
representant från RV, Anders 
Hofer, Pontus Karling, Estelle 
Naumburg och Jens Ingvarsson 
att utarbeta ett förslag till svar 
och återrapportera till 
kommande sammanträde. 

14 Avstämning Covid-19 
 

Ordförande informerar om det aktuella 
Covid-läget.  

- OSCE inom utbildningen har 
skjutits till vårterminen 

- UGL är förskjuten till efter 
vårterminens slut. 

15 Diskussion i grupp: Nytt normalläge? 
Utmaningar och lärdomar utifrån Covid-19.   

Gruppdiskussion gällande lärdomar 
utifrån senaste årets utmaningar.  

16 Remissvar: Underlag för bedömning av 
behov av etikprövning vid examensarbeten 
på grund- och avancerad nivå 
 
Bilaga 16 a och b 

Programrådet beslutar 
- att ställa sig bakom remissvar i 

enlighet med bilaga 16b 
 

17 Övrig information: 
- Information från ordförande 
- Information från 

studieortssamordnare 
- Information från regionerna 
- Information från studenter 
- Kunskapsprovet 
- Kompletteringsutbildning 

Punkten bordläggs 
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- Information om glesbygdsspåret 

18 Övriga frågor Inga övriga frågor rapporteras.  

 
Justeras 
 
 
 
Magnus Hultin 
 
 
 
Clas Ahlm 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Peter Forsgren 

 


