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Närvarande  

Fredrik Karlsson Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Katarina Olofsson Adjungerad professor, institutionen för klinisk vetenskap 

Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

Anita Brestovci Studeranderepresentant, blivande suppleant 

  

Frånvarande  

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

Fanny Hjälte Studeranderepresentant, suppleant 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Annika Vikström Umeå kommun 

Ärende Beslut/Åtgärd 

137 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av två ärenden under punkten 151. 

138 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Görel Sandström att jämte ordförande justera 

protokollet.  

139 Föregående protokoll Protokollen från september och oktober 2022 fastställdes. 

 

140 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Uppföljning av uppdraget att genomlysa av programmet utifrån utfrån 

ett hållbarhetsperspektiv 

Ordförande föredrog. Institutionen för psykologi och Institutionen för 

språkstudier ansvarar för att genomlysa undervisningen inom 

programmet som ges vid dessa instutioner utifrån hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030. Motsvarande genomlysning av medicinska fakultetens 

undervisning samt av programmet i stort genomförs av 

programledningen. Rapport ska lämnas in till Utbildningsstrategiska 

nämnen (UN) senast 31 december.  

 

141 Meddelanden Reviderad arbetsordning för Medicinska fakulteten 

Ordförande föredrog. 

 

142 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

143 Studentärenden 

 

 

Anmälan om studieavbrott 

Maud Normark föredrog om två anmälningar om studieavbrott i kurs 

18. Studieavbrott registreras i Ladok. 

 

Beviljat studieuppehåll PRLP 21 september 2022 

Maud Normark föredrog. Beviljat studieuppehåll har ändrats till 

studieavbrott vilket innebär att studenten inte har platsgaranti vid 

återupptagande av studierna. Studenten söker till senare del av 

program när hen vill återuppta studierna på programmet.  
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144 Kursplaner 

 

Läs- och skrivsvårigheter, revidering 

Bordläggs till nästa möte. 

 

Professionellt förhållningssätt, revidering 

Bordläggs till nästa möte. 

 

145 Uppdrag från fakultet Programanalys 2022 
Ordförande föredrog. Programanalysen ska skickas in senast 28 
februari 2023. 

 
Hybrid-föreläsningar inom programmet och utskick kring detta  

Orförande föredrog.Viktigt att kursansvarig informerar studenterna 

vid kursstarten. 

 

146 Uppdrag från 

universitetet 

Inga ärenden förelåg. 

 

 

147 Rapport från UN Inget att rapportera. 

 

148 Rapport från VårdSam Inget att rapportera. 

 

149 Rapport från RIU Inget att rapportera. 

 

150 Definition av 

genomgången kurs 

 

Ordförande föredrog. Förslag att studenten ska ha deltagit vid mer än 

hälften av de examinerade momenten. 

 

151 Övriga frågor Hjälp med undertextning på undervisningsfilmer 

Ordförande föredrog. 

 

Internationella röstdagen 16 april 2023 

Görel Sandström föredrog. Två representanter från institutionen för 

språkstudier kan ingå i en arbetsgrupp för att uppmärksamma 

röstdagen. Ordförande kontaktar ansvarig för kursen i röststörningar. 
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