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Programrådsmöte 2021-02-25 
 
Närvarande  
Malin Brundin Universitetslektor, tandläkarprogrammet, ordförande 
Anders Berglund Universitetslektor, tandläkar- och tandtekniker-

programmet, vice ordförande 
Katarina Konradsson Universitetslektor, tandhygienistprogrammet 
Catharina Österlund Universitetslektor, tandläkarprogrammet 
Per Stål Professor, Integrativ medicinsk biologi 
Per Oscarsson Verksamhetschef, Region Västerbotten (p. 9-12) 
Roxana Azin Studeranderepresentant, tandläkarprogrammet p. 9-12, 

p. 16) 
  
Övriga närvarande  
Sari Korva Programsekreterare 
Dirk Prüss Studievägledare 
Jon Anders Lindgren Utbildningstandvården, Region Västerbotten 
Tomas Lindh Internationell koordinator, odontologi 
  
Ej närvarande  
Vakant Studeranderepresentant, tandhygienistprogrammet 
Afsaneh Shamshiri Studeranderepresentant, tandteknikerprogrammet 
  

 
Ärende  Beslut/Åtgärd 
9 Fastställande av 

föredragningslista 
och utse justerare 

Programrådet beslutade att fastställa 
föredragningslistan och utse Anders Berglund att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

10 Föregående 
protokoll 

Protokollet från 2021-01-26 fastställdes 
 
 

11 Beslut fattade på 
rådets vägnar 

Bilaga p 11 
Ad acta 
 

12 Meddelanden Ordförande informerade om: 
Prefekt och programordförande har träffat OUR-
representanterna. 
Fakultetsgemensamma dagen den 9 mars. 
Vaccination Covid till studenterna i klinisk 
verksamhet. 
Studenter som missar anmäla sig till kurser 
Termin 5 som är en stor kull 
Revision av kursplaner inom 
Tandläkarprogrammet. 
 



Protokoll 
Programrådet för tandhygienist-,  
tandläkar- och tandtekniker-
programmen 

 

Sid 2 (3) 

 

Programrådet för tandhygienist-, tandläkar-  
och tandteknikerprogrammen 

www.umu.se               901 87 Umeå 

 

 
13 Rapport från 

programmen 
Tandläkarprogrammet 

VFU kursen från hösten 2020 har utvärderats och 
studenter och Regionen är nöjda överlag. 

Tandteknikerprogrammet 

En lärare har anställts från den 15 mars till 
programmet 

Fredrik från C-labb är inne några gånger/termin 
och hjälper till i kurser där han har 
specialkompetens. 

Laboratorier hör av sig och önskar få studenter 
från oss för att göra sin praktik hos dom. 

Tandhygienistprogrammet 

En diskussion pågår om VFU till hösten mellan 
Norrlands tandvårdsakademi, NTA och Anna-Maria 
om hur man ska möta de nationella målen för 
patientbehandling. 

Programmet har öppnat upp för ansökan till 
senare del av program hösten 2021 till termin 4.  

Ett nytt lektorat har tillsatts inom programmet. 

14 Vårens kurslistor 
och scheman 

Ordförande föredrog ärendet. 

Programrådet beslutade att fastställa vårens 
kurslistor och scheman. 

15 Avsteg från 
kursplan 

Ordförande föredrog ärendet. 

Under rådande pandemi beviljar programrådet 
avsteg från följande kurser enligt inkomna 
underlag: 

Professionell utveckling, 3ME062 FS 3.1.4-270-
21 

 
16 Studentfrågor 

 
Tandläkarprogrammet 

Studenterna önskar att programmen går ut med en 
påminnelse om användandet av munskydd samt 
att man håller avstånd framförallt under raster. 
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Det råder stor brist på patienter inom endodonti 
och extraktioner. Man har kännedom om 
problemet och man jobbar med att få in fler 
patienter. 

Termin 9 önskar en tentamensutlämning som inte 
bara är på onsdagar då de mest har digitala 
föreläsningar och inte har någon möjlighet att 
hämta tentor. Administrationen ska se över en 
ytterligare dag för utlämning av tentamen. 

 
17 Övriga frågor Jon Lindgren informerade om: 

En incident har rapporterats på kliniken där en 
tandsköterska inte uppträtt lämpligt gentemot 
studenter. Denna fråga har löst sig tillsammans 
med prefekt, Regionen och de berörda. 

Ordförande föredrog ärendet. 

Programrådet diskuterade förslag om att kunna 
öronmärka ett antal platser för de studenter som 
läst basåret. Utbildningsstrategiska nämnden 
(UN) önskar ett inriktningsbeslut från 
programrådet. 
Programmet bordlade frågan till nästkommande 
möte. 
 

 
 

Justeras Vid protokollet 

Malin Brundin (ordförande) 
 
 
 
 
Anders Berglund (justerare) 

Sari Korva (programsekreterare) 

 


