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Ledamöterna i Programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. 
 
Tid: Tisdagen den 11 maj 2021, kl. 13.00-16.00 
Plats: Digitalt via Zoom https://umu.zoom.us/j/65675631209 
 
Närvarande:  
Alhamdan, Modar  Suppleant, utsedd av Sveriges läkarförbund 

Binnermark, Felix, ej p56-57 Suppleant, utsedd av Umeå medicinska studentkår 

Fahlström, Martin Ledamot, Institutionen för klinisk vetenskap 

Gylfe, Åsa Ledamot, Institutionen för klinisk mikrobiolog 

Hofer, Anders Ledamot, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik 

Hultin, Magnus Ordförande, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 

Ingvarsson, Jens Suppleant, utsedd av Umeå medicinska studentkår 

Karling, Pontus Vice ordförande, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 

Ljungberg, Christina Ledamot, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 

Mickelsson, Malin Ledamot, utsedd av Umeå medicinska studentkår 

Naumburg, Estelle Ledamot, Institutionen för klinisk vetenskap 

Pettersson Kymmer, Ulrika, ej p56-57 Ledamot, Institutionen för integrativ medicinsk biologi 

Sandström, Maria, ej p60 Ledamot, Institutionen för strålningsvetenskap 

Tsiaklides, Philippos Ledamot, utsedd av Umeå medicinska studentkår 

 

Frånvarande: 

Edman, Birgit Ledamot, utsedd av regionerna i norra regionen 

Holmberg, Monica Ledamot, Institutionen för medicinsk biovetenskap 

Larsson, Göran Ledamot, utsedd av regionerna i norra regionen 

 

Övriga närvarande 

Forsgren Peter Sekreterare, fakultetssamordnare vid kansliet för medicin 

Olsson Olov Programvägledare vid kansliet för medicin  

Ylioikarainen Merja p54 Fakultetssamordnare vid kansliet för medicin  

Wahlqvist Linda p54 Utbildningssamordnare vid kansliet för medicin 

Johannesson Gauti p57 Biträdande universitetslektor vid enheten för Professionell utveckling 

  

Ärende Anmärkning 

50 Fastställande av föredragningslistan Föredragande: Ordförande 
 
Rådet beslutar  

- att fastställa 
föredragningslistan 

51 Protokollsjustering Ordförande föredrar ärendet 
 
Rådet beslutar  

- att utse Philippos Tsiaklides att 
jämte ordförande justera 
protokollet  
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52 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar 
 

Ad acta  

53 Föregående protokoll från 2021-04-06 
 
Bilaga 53 

Ad acta  

54 Beslut: Införande av Praxia 
 
Bilaga 54 a och b 

Föredragande: Linda Wahlqvist och 
Merja Ylioikarainen 
 
Rådet beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget:  

- att systemstödet för 
verksamhetsförlagd utbildning, 
Praxia, implementeras på 
termin 9 höstterminen 2021 
inom neurologi, psykiatri, ögon 
och öron-näsa-hals, studieort 
Umeå. 

55 Beslut: Införande av Canvas 
 
Bilaga 55 

Föredragande: Merja Ylioikarainen  
 
Ärendet skjuts till PRL 8 juni. 

56 Beslut: Fördelning av oförbrukade medel från 
kunskapsprovet 
 

Föredragande: ordförande 
 
Det finns en ackumulerande behållning 
omfattande 4 540tkr för 
kunskapsprovet under perioden 2016-
2020.  
 
Programrådet beslutar  

- att avsätta 100tkr till en studie 
kring bakgrundsfaktorer för att 
klara kunskapsprovet. 

- att avsätta medel för att köpa in 
120 nya datorer inklusive 
datavagnar. 

- övriga kvarvarande medel 
tilldelas institutionerna enligt 
beslutad nyckel för utfört 
arbete inom kunskapsprovet. 

57 Beslut: Justering av budgetram UGL 
 
Bilagor 57a-d 

Föredragande: Gauti Johannesson 
 
Programrådet beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget: 

- att acceptera föreslagen 
justering av arvodet för UGL-
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handledare till 23 000 kr. I 
justeringen har hänsyn tagits 
till att reseersättningar inte kan 
betalas ut för inställelseresa 
samt att den normala 
arbetsveckan för UGL-
handledare i närtid kommer att 
justeras till att inkludera även 
aktiviteter under 
fredagseftermiddagen.  

- att justera ramen för UGL-
kostnaderna så att de från 
2021-06-01 inkluderar 
ovanstående justering av 
arvodet samt att inkludera de 
kurser som flyttats från 2020 
till 2021.  

58 Diskussion: Programrådets framtida 
organisation 

Föredragande: Ordförande 
 
Programrådet fortsätter diskussionen 
kring programrådets kommande 
organisation. Underlag för beslut ska 
tas fram till programrådets 
sammanträde 8 juni.   

59 Presentation och diskussion kring 
avhandlingen: ”Är det bara jag? Om sexism 
och rasism i läkarutbildningens vardag: 
erfarenheter, förklaringar och strategier bland 
läkarstudenter”. – Ärendet skjuts till juni-
mötet 
 
Länk till avhandlingen 

Föredragande: Emelie Kristoffersson 
 
Ärendet skjuts till PRL 8 juni. 

60 Övrig information: 
- Information från ordförande 
- Information från 

studieortssamordnare 
- Behov av förnyad handledarutbildning 
- Information från regionerna 
- Information från studenter 
- Kunskapsprovet 
- Kompletteringsutbildning 
- Nationella mötet 7-8 oktober i Umeå 

Föredragande: Ordförande  
 

61 Övriga frågor 
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Justeras 
 
 
Magnus Hultin 

 
Philippos Tsiaklides 

Vid protokollet 
 
 
Peter Forsgren 

 


