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Programrådsmöte 2021-01-26 
 
Närvarande  
Malin Brundin Universitetslektor, tandläkarprogrammet, ordförande 
Katarina Konradsson Universitetslektor, tandhygienistprogrammet 
Catharina Österlund Universitetslektor, tandläkarprogrammet 
Per Stål Professor, Integrativ medicinsk biologi 
Per Oscarsson Verksamhetschef, Region Västerbotten 
Afsaneh Shamshiri Studeranderepresentant, tandteknikerprogrammet 
  
Övriga närvarande  
Sari Korva Programsekreterare 
Dirk Prüss Studievägledare 
Jon Anders Lindgren Utbildningstandvården, Region Västerbotten 
Tomas Lindh Internationell koordinator, odontologi 
Lillemor Lyrén Universitetsbibliotekarie p. 4 
  
Ej närvarande  
Vakant Studeranderepresentant, tandhygienistprogrammet 
Roxana Azin Studeranderepresentant, tandläkarprogrammet 
Anders Berglund  Universitetslektor, tandläkar- och tandtekniker-

programmet, vice ordförande  
 
Ärende  Beslut/Åtgärd 
1 Fastställande av 

föredragningslista 
och utse justerare 

Programrådet beslutade att fastställa 
föredragningslistan och utse Katarina Konradsson 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

2 Föregående 
protokoll 

Protokollet från 2020-12-22 fastställdes 
 
 

3 Beslut fattade på 
rådets vägnar 

Bilaga p 3 
Ad acta 
 

4 Meddelanden Lillemor Lyrén, Universitetsbibliotekarie 
informerade om den service de kan tillhandahålla för 
personal och studenter via Medicinska biblioteket. 

Ordförande informerade om: 
Tandläkarprogrammet flyttar från Cambro till 
Canvas höstterminen 2021 då tandhygienist- och 
tandteknikerprogrammet flyttar över. 
 
Antagningsstatistiken för tandläkare- och 
tandhygienistprogrammet presenterades. 
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5 Rapport från 

programmen 
Tandläkarprogrammet 

En student vid programmet har testat positivt för  
covid-19. Rutiner för smittspårning finns och vi 
samarbetar med RV kring detta. 

Tandteknikerprogrammet 

Tre studenter har tagit avbrott från programmet 
inför våren 2021. 

Tandhygienistprogrammet 

Två vikarierande lektorer i Oral hälsa, 50 %, har 
anställts och tillsättning av en lektor 100% i Oral 
hälsa pågår. 

VFU- avtalet för tandhygienistprogrammet mellan 
UmU och Norra sjukvårdsregionerna  är klart. 

6 Kursplaner och 
kurslitteratur 

Ordförande föredrog ärendet. 

Programrådet beslutade att fastställa 
revideringen av kursplanen samt fastställa 
kurslitteraturlistan för  
tandhygienistprogrammet: 

Oral hälsa i olika livsfaser, 22,5 hp FS 3.1.4-
2307-20 

7 Studentfrågor 
 

Tandteknikerprogrammet 
Studenterna undrar om klinikbesök kommer att 
hållas till våren. Frågan skickas till 
programansvarig för att ge återkoppling till 
studenterna. 

8 Övriga frågor Inga övriga frågor förekom. 
 
Diskussionspunkter: 
 
Upplägg av revidering av kursplaner på tandläkar- 
och tandteknikerprogrammet. 
Alla kursplaner och dess poängfördelning bör ses 
över som en del i fakultetens kvalitetsarbete. 
Malin Brundin, Cahtarina Österlund och Anders 
Berglund ska tillsammans se över kurserna 
Endodonti och Klinisk oral fysiologi som ett  
första steg innan arbetet fortsätter  med de övriga 
kursplanerna inom tandläkarprogrammet. 
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Kommunikationsvägar för studenter-  
Hur ska vi kunna få studenterna till att våga 
berätta om sina upplevelser i 
undervisningsmoment? De signalerar att de inte  
vågar vända sig till berörda (kursgivare) för att de 
är rädda för repressalier? 
Basår- 
Ledarmötena diskuterade om hur de ser på basåret 
som en antagningskvot till programmen. 

 
 

Justeras Vid protokollet 

Malin Brundin (ordförande) 
 
 
 
 
Katarina Konradsson (justerare) 

Sari Korva (programsekreterare) 

 


