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Närvarande  
Karin Brunnegård Ordförande 
Maud Normark Programsekreterare 
Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 
Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 
Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 
Alexandra Rönnlund-Ruths Region Västerbotten 
Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 
Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 
  
  
Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 
föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 
av ärende under punkt 14. 

2 Utseende av 
justeringsperson 

Programrådet utsåg Kalyani Vishwanatha jämte ordförande fastställa 
protokollet. 

3 Föregående protokoll Protokollet från november och december 2020 fastställdes. 

4 Uppföljning/redovisning 
från föregående 
sammanträden 

Utbildningsplan HT 22 
Programledningen planerar överlämning av ramar för nya 
utbildningsplanen till de två andra inblandade fakulteterna så de kan 
se över sina delar utifrån de nya förutsättningarna, men en del internt 
arbete återstår innan detta. 
 
Marknadsföring 
Ordförande rapporterade från arbetsgruppens första möte. 
 

5 Meddelanden Inlägg i Logopeden om 5-årigt logopedprogram 
Ordförande informerade att den nationella arbetsgruppen som har 
arbetat för ett 5-årigt logopedprogram har fått besked från Svenska 
Logopedförbundet att de inte är intresserad av en förlängning av 
programmet. Ett inlägg kommer att publiceras i tidningen Logopeden.  
 
Covid vaccination studenter i VFU 
Ordförande informerade att Region Västerbotten erbjuder Covid 
vaccination till studenter. 
 

6 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 
 

7 Studentärenden Anmälan om studieavbrott 
Veronica Lindberg föredrog. En anmälan om studieavbrott i kurs 16 
har inkommit. Studieavbrott registreras i Ladok. 
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Konstaterat studieavbrott 
Veronica Lindberg föredrog och programrådet konstaterade 
studieavbrott för två studenter (kurs 10 och 11) som har möjlighet att 
söka till senare del av program när de vill återuppta sina studier på 
programmet igen. Studieavbrott registreras i Ladok. 
 

8 Kursplaner 
 

Inga ärenden förelåg. 

9 Uppdrag från fakultet Programanalys utkast 
Ordförande presenterade ett utkast till programanalys 2021 och 
synpunkter framfördes.  
 
IPL-datumförslag 
Ordförande föredrog och skickar in svar till fakulteten. 
 

10 Uppdrag från 
universitetet 
 

Inga ärenden förelåg. 

11 Rapport från UN Ordförande rapporterade om basår med garantiplatser på vård-
utbildningar på medicinska fakulteten. En sammanfattning och analys 
av de förändringar som har genomförts i utbildningarna 2020 pga 
pandemin ska dokumenteras. 
 

12 
 

Rapport från Vårdsam Veronica Lindberg rapporterade att införandet av det webbaserade 
VFU-verktyget PRAXIA har flyttats fram. 
 

13 Rapport från RIU 
 

Inget att rapportera. 
 

14 Övriga frågor Ordförande informerade att programrådsordföranden/-direktörerna 
för logopedprogrammen i Sverige har diskuterat om det finns moment 
som kan ges gemensamt på programmen. Nu när alla är vana att 
undervisa via videoteknik så bör man kunna hitta större eller mindre 
inslag att samarbeta kring. 
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