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Alexandra Rönnlund-Ruths 

Felicia Gregory 

Sofia Thorén 

Region Västerbotten 
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Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Frånvarande  

Kalyani Vishwanatha 

Jenny Holmberg 

 

Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

74 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

75 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Leila Kantola att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

76 Föregående protokoll Protokollet från maj 2021 fastställdes. 

77 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Inga ärenden förelåg. 

78 Meddelanden Ansökan om flytt av kurs/del av kurs utanför terminstid 

Ordförande föredrog och informerade att vi skickat in ansökan till 

dekan gällande VFU 3 kursen. Dekanbeslut 2021-06-07. 

 

Programrådsordförande HT 21 

Ordförande informerade att Fredrik Karlsson tillträder som ny 

programrådsordförande fr om 1 oktober. 

 

Rapport från lärarmötet 9 juni 2021 

Ordföranden informerade att en tydligare plan för hantering av 

kursutvärderingar enligt medicinska fakultetens uppdaterade 

handläggningsordning ska tas fram. På institutionen för språkstudier 

har man sett att kapaciteten hos studenternas egna datorer kan vara 

avgörande för att använda vissa programvaror. Lärarna informerades 

om att frågan om att eventuellt bli ett distansprogram i samband med 

ny utbildningsplan är lyft i olika forum.  
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Rapport från examenshögtid och programutvärdering 

Ordförande informerade att examenshögtiden 3 juni genomfördes för 

andra året i rad via Zoom, med solosånger och tal enligt tradition. 

Programutvärderingen med kurs 13 är genomförd, där hälften av 

studenterna deltog och ytterligare några har kommit in med skriftliga 

kommentarer.  

 

79 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

80 Studentärenden 

 

Anmälningar om studieavbrott 

Veronica Lindberg föredrog och informerade att fyra anmälningar om 

studieavbrott inkommit, två i kurs 14 och två i kurs 15. Studieavbrott 

registreras i Ladok. 

 

Disciplinärende 

Veronica Lindberg föredrog att institutionen för klinisk vetenskap 

(logopedi) har anmält en student om misstanke om vilseledande vid 

prov. Disciplinnämnden beslutade att stänga av studenten i 6 veckor. 

Studenten har överklagat till Förvaltningsrätten. 

 

81 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

82 Utbildningsplan  

ny HT23 

 

Distansprogram- fortsatt diskussion 

Ordförande föreslog att programledningen tar fram ett underlag som 

skickas ut till berörda inför slutgiltigt beslut i PRLP. Programrådet 

enades om att beslut om distansprogram tas i september och att ett 

underlag skickas ut efter sommarledigheten. 

 

83 Uppdrag från fakultet Uppföljning av aktiviteter i programanalysen sid 13 

Ordförande föredrog aktiviteterna och hur långt vi har kommit. 

Bilaga pkt 83. 

 

84 Uppdrag från 

universitetet 

 

Inga ärenden förelåg. 

 

85 Rapport från UN Ordförande rapporterade om att i förslaget för Riktlinjer för etisk 

granskning av studentarbeten på Medicinsk fakultet ska prefekt på 

handledande institution ge etiskt godkännande av examensarbeten, 

utifrån givet underlag. Alla programråd ska inkomma med synpunkter 

i september. Ordförande ska diskutera riktlinjerna med kursansvarig 

för Examensarbete. Fortsatt arbete med att utveckla gemensamma 

IPL-moment pågår. 

 

86 

 

Rapport från Vårdsam Veronica Lindberg rapporterade om påbörjat arbete med att se över 

hur vårdutbildningarna förbereder studenterna inför omställningen till 

”God och nära vård”. Logopedprogrammet kommer att prova att 

använda det webbaserade VFU-verktyget PRAXIA i liten skala i höst, i 

samarbete med Region Västerbotten.  



Protokoll 

Programrådet för logopedprogrammet 

Sammanträdesdatum 2021-06-10 

 

2021-06-18 

Sid 3 (3)  

 

 Institutionen för klinisk vetenskap/Logopedi 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

87 Rapport från RIU 

 

Inget att rapportera. 

 

88 Övriga frågor Inga ärenden förelåg. 
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