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Närvarande  

  

Veronica Lindberg Vice ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

Katarina Olofsson, pkt 53-64 Adjungerad universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap 

Annika Vikström Umeå kommun 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Frånvarande  

Fredrik Karlsson Ordförande 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

50 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

51 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Görel Sandström att jämte ordförande justera 

protokollet. 

52 Föregående protokoll Protokollet från mars 2022 fastställdes. 

 

53 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Basal HLR på logopedprogrammet 

Vice ordförande föredrog och föreslog att en 4 timmars HLR kurs ges 

före VFU 2 kursen på termin 5 och att studenterna som läser termin 7 i 

höst får erbjudande om att delta i HLR kursen. Programrådet 

samtyckte till förslaget. 

 

54 Meddelanden Mediastudio vid Medicinska fakulteten 

Vice ordförande föredrog. Mer information finns på Aurora.  

 

Datum för uppsamlingsprov i augusti – beslut nästa PRLP 

Vice ordförande informerade att ett förslag på datum kommer att 

skickas till ledamöterna innan nästa programråd så att beslut kan tas 

vid programrådets möte i maj.  

 

Anmälningsstatistik hösten 22 

Vice ordförande informerade att det var 160 som sökt till programmet 

(varav 35 som prio 1) när webbanmälan stängdes den 19 april. Av de 

som sökt till senare del av program är det några som är behöriga att 

återuppta studierna på termin 3, termin 5 och termin 7. Vi håller öppet 

för sen anmälan till programmet och till senare del av program. 

 

55 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 
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56 Studentärenden 

 

Inga ärenden förelåg. 

 

57 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

58 Programanalys 2022 

 

Vice ordförande informerade att ordförande varit på programdialog 

med fakultetsledningen. Samtalet fokuserades mest på tillgång till VFU 

platser samt att vi har en lägre bemanning av lärare och personal än 

andra logopedprogram i Sverige. 

 

59 Uppdrag från fakultet Garantiplatser Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår) 

Vice ordförande föredrog. Programrådet beslutade om tre 

garantiplatser enligt förslag från UN. 

 

Dokumentering av betygsunderlag i Ladok 

Vice ordförande föredrog.  

 

60 Uppdrag från 

universitetet 

Inga ärenden förelåg. 

 

 

61 Rapport från UN Vice ordförande rapporterade att logopedprogrammet fått mycket 

beröm för att vi använder TimeEdit vid schemaläggning. Förslag på 

skrivningar som hanterar situation där mottagande verksamhet vägrar 

ta emot studenter på grund av förkunskaper om studenten har 

diskuterats i UN. Ordförande får i uppdrag att ta reda på mer om 

bakgrunden. 

 

62 Rapport från VårdSam Inga ärenden förelåg. 

 

63 Rapport från RIU Inga ärenden förelåg. 

 

64 Övriga frågor Studentrepresentant efterfrågade tydlighet från PRLP vilka ärenden 

som ska tas upp i Studierådet. Studentärenden/personliga ärenden 

hålls inom PRLP. 
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