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Programrådsmöte 2021-03-23 
 
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 
Anna-Lena Rosendahl Verksamhetschef, Region Västerbotten (p.18-24) 
Roxana Azin Studeranderepresentant, tandläkarprogrammet  
  
Övriga närvarande  
Sari Korva Programsekreterare 
Dirk Prüss Studievägledare 
Jon Anders Lindgren Utbildningstandvården, Region Västerbotten 
  
Ej närvarande  
Vakant Studeranderepresentant, tandhygienistprogrammet 
Afsaneh Shamshiri Studeranderepresentant, tandteknikerprogrammet 
Tomas Lindh Internationell koordinator, odontologi 
  

 
Ärende  Beslut/Åtgärd 
18 Fastställande av 

föredragningslista 
och utse justerare 

Programrådet beslutade att fastställa 
föredragningslistan och utse Catharina Österlund 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

19 Föregående 
protokoll 

Protokollet från 2021-02-25 fastställdes 
 
 

20 Beslut fattade på 
rådets vägnar 

Bilaga p 20 
Ad acta 
 

21 Meddelanden Ordförande informerade om: 
Inkommen skrivelse om stress av termin 7, 
programansvarig kommer att göras en översyn av 
arbetsbelastningen för studenterna. 
Tandläkarprogrammets utbildningsplan behöver 
förnyas, arbetet pågår med de övriga 
utbildningsorterna. 
Pandemin är inget giltigt skäl för att examineras 
på annan ort. Andra särskilda skäl skall anges i 
ansökan om examination på annan ort. 
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När Covid 19 vaccinet blir tillgängligt kommer 
studenterna i patientnära verksamhet påbörjas att 
vaccineras, tidigast under vecka 15. 
 
Anders Berglund informerade om: 
AUDIT- en extern granskning av utbildningar. 
 
Jon Lindgren och Anna-Lena Rosendahl 
informerade om: 
En utredning av högkostnadsskydd har skickats ut 
på remiss till Regionen. Chefsgruppen kommer att 
läsa igenom remissen. Jon och Anna-Lena 
kommer att återkoppla till programrådet. 
Målsättningen är att det ska vara på plats 2027. 
 

22 Rapport från 
programmen 

Tandläkarprogrammet 

Några studenter på termin 5 ligger efter i sina 
studier vilket kan innebära att det blir färre 
studenter till termin 6 till hösten 2021 än 
beräknat. 

Tandteknikerprogrammet 

Inget att rapportera. 

Tandhygienistprogrammet 

Inget att rapportera. 

23 Studentfrågor 
 

Inga studentfrågor förekom. 

 
24 Platser från 

basåret till 
OYTHY 

Ordförande föredrog ärendet. 
Programrådet beslutade att öronmärka 5 platser 
(garantiplatser) för studenter som antagits till 
basåret att antas till tandhygienistprogrammet. I 
fösta hand en prövoperiod under ett år. 
 

25 Övriga frågor Inga övriga frågor förekom. 

Diskussionspunkter: 
 
Revision av Tandläkarprogrammets kursplaner: 
Anders Berglund, Catharina Österlund och Malin 
Brundin ska träffs och se över sina kursplaner för 
att skapa en mall som kan skickas ut till de övriga 
kursansvariga inom programmet. 
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Inkommen fråga från RIU  
RIU har inkommit med en fråga om institutionen 
har undervisande personal som övergått till 
engelska, försökt att undervisa på engelska men 
gått tillbaka till svenska och någon som har 
övervägt att undervisa på engelska som känner sig 
med bekväm med det. 
Frågan har skickats ut till alla kursansvariga inom 
programmen. 
 
Frågan lyftes i programrådet om man idag 
undervisar något på engelska och man kunde 
identifiera att visa delar på 
tandhygienistprogrammet ges på engelska. 
Tandläkarprogrammet ger en kurs på engelska för 
internationella utbytesstudenter. 
Tandteknikerprogrammet har inga kurser som ges 
på engelska men man har haft en dialog med 
fakulteten om det och har en idé på var de kan 
undervisa i engelska. 
 
Examensmålet-Våld i nära relationer 
Är lärarna utbildade inom området? 
Tandhygienistlärarna har gått kurs inom ämnet. 
Det är viktigt att lärare vid Tandläkarprogrammet 
gör det också. En idé kan vara att man samkör 
utbildning med Regionen, det finns personer inom 
Regionen som jobbar inom detta. 
Programordförande lyfter detta med prefekten. 
 
Flytt av dissektionssalar – hur förhåller vi oss till 
detta gällande Tandläkarprogrammet? 
Frågan diskuterades hur stort behovet av salar för 
anatomisk dissektion är inom 
Tandläkarprogrammet. Läkarprogrammet har 
kanske större behov av dessa salar. Frågan utreds 
av fakulteten. 
 

 
 

Justeras Vid protokollet 
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Malin Brundin (ordförande) 
 
 
 
 
Catharina Österlund (justerare) 

Sari Korva (programsekreterare) 

 


