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Tid: 15:00 
Lokal: möte via Zoom 
 
 

Ledamöter Närvarande Frånvarande 

Per Gustafsson, ordförande x  

Kristina Lindvall x  

Bertil Forsberg  x 

Maria Nordin x  

Sun Sun  x 

Martin Andersson x  

   

Studentrepresentanter   

James Atwine x  

Michael Mokwenye  x 

Obinna Princewill Anyatonwu x  

Sergio Flores Jimenez x  

   

Övrigt närvarande   

Marie Lindkvist, adjungerad x  

Helene Johansson, adjungerad x punkt 7 och 11  

Angelica Johansson, sekreterare x  

Wasif Ali, adjungerad x  

Raman Preet, lika villkor representant x  

 

 

 

 

 

    
 Ärende Anmärkning Föredragande 

 

1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. Ordf.  

2. 

 

Föregående protokoll 

Bilaga p 2 

Protokoll från 201216 fastställs. Ordf. 

3. Per capsulam beslut 

 

Inga per capsulam beslut har fattats.  Ordf. 

4. Utseende av justerare PRPH beslutar utse Maria att jämte 
ordföranden justera protokollet. 
 

Ordf. 
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5. 

 

Fastställande av 
föredragningslista 

Bilaga p 5 

PRPH beslutar att fastställa 
föredragningslistan med justeringen att 
punkt 7 kommer att tas innan punkt 11 
övriga frågor. 
 

Ordf. 

6. Rapporter Marie meddelar att allt flyter på. I och 
med omständigheterna så försöker man 
följa upp studenterna oftare genom tätare 
studentrådsmöten och en ny aktivitet 
”tutorial gropus” där personal och 
studenter möts i små zoomgrupper och 
diskuterar det aktuella läget och 
studenternas mående. 
 
Marie informerar att uppsatskursen 
startar nästa vecka och att alla studenter 
har blivit tilldelade en handledare. 
 

Marie. 

  Sergio rapporterar att man inte hittat 
något stipendium/bidrag att ansöka om 
för SNIH konferensen som ska arrangeras 
av studenterna från Umeå universitet. 

James meddelar att förstaårsstudenterna 
använt plattformen Canvas för första 
gången på kursen Hälsoekonomiska 
utvärderingsmetoder. De tycker att det 
verkar vara en bättre plattform än Cambro 
men att det var svårt och de hade önskat 
en genomgång av plattformen innan man 
började använda den. 

Obinna informerar att de studenter som 
de pratat med angående ”tutorial groups” 
uppskattar möjligheten att kunna mötas i 
ett nytt forum och diskutera sociala 
aspekter under pågående pandemi. 

Studentrepresentanterna 

  Wasif rapporterar att programmen i 
folkhälsovetenskap har fler sökande än 
förra året. 

Wasif 
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  Per meddelar att programdialogerna som 
man har efter inlämningen av 
programanalyserna kommer att 
genomföras under v 12 för både MPH och 
ALOHA. Programdialogerna genomförs 
med representanter från programmen, 
Kristina Lejon och Anna Fahlgren från 
fakulteten. 

Per informerar om den fakultetsaudit som 
ska genomföras under 2021 på 
Medicinska fakulteten. UN. har skickat en 
förfrågan till programråden om det är 
något särskilt som programråden vill att 
man granskar/genomlyser inom 
utbildningen under denna fakultetsaudit. 
Förslag ska i så fall skickas till Per senast 
den 28 mars. 

Ordf. 

7. Ge kursen 3AH002 

Kommunikation och 

konsultativt arbetssätt, 

som fristående kurs med 

start VT2022 

Helene föredrar ärendet. Då man ännu 
inte sett några resultat från 
kursutvärderingen så vill Helene avvakta 
tills den är sammanställd  innan beslut 
om att ge kursen som fristående kurs 
fattas. 
  
PRPH beslutar bordlägga detta ärende till 
nästa möte.. 
 

Helene. 

8. Uppdrag till programmen 
kring internationalisering 
av utbildningar 

Bilaga p 8 

 

Per föredrar ärendet och lämnar över 
ordet till Wasif som informerar om 
bakgrunden till detta uppdrag. Fakulteten 
har länge velat öka internationaliseringen 
på programmen inom fakulteten. I 
verksamhetsplanen för 2020-2022 så är 
lika villkor, hållbar utveckling och 
internationalisering särskilda mål som ska 
lyftas. 
 
Eventuella kommentarer/synpunkter till 
det bifogade utkastet ska skickas till Per. 
 

Ordf. 

Wasif. 

9 Förlängning av mötestider Per föredrar ärendet. Tidigare var 
ordinarie mötestid en och en halv timme, 
från 15:00 – 16:30. Det senaste året har 
detta ändrats till en timme och det kan bli 
lite väl kort om vi har många kursplaner 
att ta upp och lämnar väldigt lite tid för 
diskussioner. 
 
PRPH beslutar att mötestiden ska vara en 
och en halv timme.. 
 

Ordf. 
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10. Lika villkor Raman Preet Raman föredrar ärendet och håller en 
presentation av Lika villkor och lyfter 
bland annat olika strategier för att 
inkludera lika villkorsarbetet i 
utbildningen. 

Raman 

11. Övriga frågor 

Examensbeskrivning 
ALOHA och engelsk 
översättning av 
huvudområdet arbetsliv 
och hälsa 

Helene föredrar ärendet. ALOHA kom till 
för att försörja företagshälsovården med 
kompetens. När nu programmet 
reviderades så ville man nå en bredare 
grupp och valde då att ändra den engelska 
översättningen av arbetsliv och hälsa till 
Working Life and Health istället för 
Occupational Health som användes 
tidigare. Det står i nuvarande 
utbildningsplan att examen utfärdas i 
huvudområdet arbetsliv och hälsa 
(Working Life and Health). Efter samtal 
med Examensenheten så uppdagades det 
att det inte är möjligt i nuläget att utfärda 
en examen med den nya översättningen 
(Working Life and Health). Enligt 
delegationsordningen så är det endast 
Rektor som kan fatta beslut om en ny 
översättning av huvudområdet. Så 
antingen måste ett nytt ärende skapas där 
förfrågan följer den aktuella 
handlingsordningen för inrättande av nytt 
huvudområde eller så måste 
utbildningsplanen och de nya 
kursplanerna revideras och man återgår 
då till den tidigare översättningen 
Occupational Health. 
 
Wasif och Angelica får i uppdrag att kolla 
upp hur detta kan lösas. 
 

Helene 

 

 

 Justeras 

 

 

Per Gustafsson 
Ordf. 
 

Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Angelica Johansson 
Sekr. 

 

 Justeras 
 
 
 
 
 
 
Maria Nordin 

  

 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


		2021-03-23T19:22:46+0000


		2021-03-24T06:58:38+0000


		2021-03-24T14:58:17+0000




