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Programrådsmöte 2021-04-22 
 
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  
Roxana Azin Studeranderepresentant, tandläkarprogrammet  
Afsaneh Shamshiri Studeranderepresentant, tandteknikerprogrammet 
Övriga närvarande  
Sari Korva Programsekreterare 
Dirk Prüss Studievägledare 
Jon Anders Lindgren Utbildningstandvården, Region Västerbotten 
Pamela Hasselöf Internationell koordinator, odontologi 
Ej närvarande  
Vakant Studeranderepresentant, tandhygienistprogrammet 

 
Ärende  Beslut/Åtgärd 
26 Fastställande av 

föredragningslista och 
utse justerare 

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

27 Föregående protokoll Protokollet från 2021-03-23 fastställdes 
 
 

28 Beslut fattade på 
rådets vägnar 

Bilaga p 28 
Ad acta 
 

29 Meddelanden Ordförande informerade om: 
Den fakultetsgemensamma dagen kommer att 
skötas centralt inom kursen professionell 
utveckling på läkarprogrammet. 
Riktlinjerna för resebidrag för utlandsstudier 
har fastställts av fakulteteten. 
Jon Lindgren informerade om: 
Vaccinationer mot Covid i klinisk 
verksamhet.  
Pamela informerade om vad man arbetar med 
i RIU 
Man ska till hösten arbeta fram ett 
seminarium/workshop för de lärare som 
önskar ge kurs på engelska. 
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Film för utresenade studenter har gjorts och 
man ha feedback på den. 
3 utbytesstudenter har ansökt om att få följa 
termin 8 under hösten 2021. 
 
 
 

30 Rapport från 
programmen 

Tandläkarprogrammet 

Kursplanerna har skickats ut till kursgivare för 
översyn. 
På termin 5 finns fler studenter än antalet 
platser, ett antal studenter uppfyller idag inte 
de förkunskapskrav som krävs för att påbörja 
termin 6. 
 
 

Tandteknikerprogrammet 

Den nyanställda instruktionstandteknikern är en 
är en bra tillgång för programmet. 

Tandhygienistprogrammet 

38 studenter har ansökt till senare del av 
programmet. 

31  
 

Höstens 
sammanträdestider 

Programrådet beslutade att fastställa följande 
sammanträdestider för hösten 2019: 

16 september kl. 8:15 

21 oktober kl. 13:00 

26 november kl. 8:15 

14 december kl. 8:15 
 

32 Revidering av 
behörighetskrav av 
kursplan och 
utbildningsplaner 
enligt nytt beslut 

Ordförande föredrog ärendet. 
Områdesbehörigheterna som används för 
utbildning på grundnivå för nybörjare upphör 
att gälla från 31 maj 2022. De nya 
föreskrifterna innebär att de tidigare 
områdesbehörigheterna tas bort och att 
förkunskapskraven ska uttryckas enligt 
nuvarande gymnasieskolas ämnen/kurser. 
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Programrådet beslutade att ändra 
behörigheterna enligt det nya beslutet för 
utbildningsplanerna: 
Tandläkarprogrammet FS 3.1.3-921-21 
Tandteknikerprogrammet FS 3.1.3-922-21 
Tandhygienistprogrammet FS 3.1.3-923-21 
Samt kursplan för: 
Introduktion Oral Hälsa, 30 hp FS 3.1.4-918-
21 
 

33 Handläggningsordning 
för 
kursutvärderingarna 

Ordförande föredrog ärendet. 
Programrådet beslutade att revidera 
handläggningsordningen för 
kursutvärderingar. 
 

34 Studentfrågor 
 

Tandläkarprogrammet 
På termin 3 i kursen OKB har fått dubbla 
budskap om resultatet på tentamen. Man hade 
gjort ett misstag från kursadministrationen 
och detta är nu åtgärdat. 

 
35 Övriga frågor Katarina Konradsson frågade om vilken kanal 

man ska använda sig av för 
facklig samverkan. Rutinen är att man skickar 
ärendet vidare till kursrepresentanterna. 
 
Catharina Österlund hade frågor om 
examination vid ÖP. Det finns ett regelverk 
vad som gäller vid tentamen vid ÖP. 
 
 
 

 
 

Justeras Vid protokollet 

Malin Brundin (ordförande) 
 
 
 
 
Katarina Konradsson (justerare) 

Sari Korva (programsekreterare) 
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