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Närvarande 

Annika Bay Ledamot 

Christina Juthberg Ledamot 

Helena Antonsson Ledamot, vice ordförande 

Kerstin Viglund Ordförande 

Lev Novikov Ledamot 

Linnea Jonsson Ledamot, studeranderepresentant 

Magnus Börlin Adj. verksamhetsföreträdare kommun 

Margareta Persson Ledamot, deltar p 1-6 

Marilene Liström Ledamot 

Pia Hedberg Ledamot 

Solveig Engman Ledamot 

  

Övriga närvarande 

Madeleine Åberg Svensk Sekreterare 

Malin Andersson Sekreterare 

Maria Persson Deltar p 5 a 

 
Ej närvarande 

Julia Andersson Ledamot, studeranderepresentant 

Karin Bölenius Ledamot 

Margareta Sundin Adj. Medicinska biblioteket 

Åsa Hörnsten Ledamot 
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet och presenterar 
föredragningslistan. 

PRS beslutar att fastställa föredragningslistan 
med tillägg av fyra punkter: 

15 a) Antagning på avancerad nivå – införa krav 
på svarsbesked? 

15 b) Påverka Regionen i beslut om 
tjänstledighet och studielön? 

15 c) Examinator 3OM393 Biomedicin och 
allmän farmakologi, VYRÖN 

15 d) Återinförande av OSCE i 
grundutbildningen? 

2.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Linnea Jonsson att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

3.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll till handlingarna. 

Bilaga 3 

4.  Rapport från konferens om det 
nationella målet -”visa kunskap om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer”   

Ärendet bordläggs. 

5.  Revidering kursplan 

a) 3OM372 Omvårdnad i olika 
livsfaser del 1, VYSJS start ht-20 
Dnr FS.3.1.4-1985-18 
 

b) 3OM370 Omvårdnadens teori 
och vetenskapliga grund , 
VYSJS start ht-20 
Dnr FS 3.1.4-1983-18 

Maria Persson föredrar kursplanen 3OM372 
och Christina Juthberg föredrar kursplanen 
3OM370 enligt bilaga 5 a och b. 

PRS diskuterar föreslagna revideringar och 
beslutar att återremittera kursplanerna, som 
kommer att tas upp igen på PRS sammanträde i 
februari. 

6.  Programanalyser 2019 

a) VYSJS 

b) VYBAR 

Dnr FS 1.6.2-294-19 

Christina Juthberg föredrar programanalysen 
för VYSJS och Helena Antonsson och 
Margareta Persson föredrar programanalysen 
för VYBAR. 
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PRS beslutar att med vissa justeringar 
fastställa programanalyserna enligt 6 a-b och 
uppdrar till ordföranden att färdigställa dem. 

7.  Revidering antal examinationstillfällen i 
sjuksköterskeprogrammet, VYSJS, och 
röntgensjuksköterskeprogrammet, 
VYRÖN 

Dnr FS 3.1.3-189-20 

Ordföranden föredrar förslag till beslut om 
revidering av antal examinationstillfällen enligt 
bilaga 7. 

PRS beslutar om revidering enligt förslag. 

8.  Antagningsstatistik vt-20 Ordföranden presenterar antagningsstatistiken 
för vt 20. I nuläget är antalet studieplatser på 
samtliga program fyllda eller så gott som fyllda. 

Bilaga 8 

9.  Programutvärdering VYINT Helena Antonsson redogör för inkommen 
muntlig programutvärdering enligt bilaga 9. 

PRS diskuterar programanalysen och uppdrar 
åt utbildningsansvarig att ta upp synpunkter 
som framkommit med berörda lärare. 

10.  Kursutvärdering 3OM320 
Omvårdnadens metoder och 
procedurer, ht-19, VYSJS 

Christina Juthberg redogör för inkommen 
kursutvärdering enligt bilaga 10. 

PRS diskuterar kursutvärderingen som därefter 
läggs till handlingarna. 

11.  Internationalisering Annika Bay informerar från sin resa till 
Bangalore, Indien, där det finns 300 
sjuksköterskeutbildningar. Annika har besökt 
några av dem - St Marthas’s College of Nursing 
och universitetet Acharya, ett universitet där 
studenter från sjuksköterskeprogrammet kan 
göra sin VFU, samt ett annat universitet med 
Ayur Vedisk inriktning. Annika berättar om och 
visar bilder från utbildningarna, KTC och 
avdelningar på sjukhus hon besökt. 

Pia Hedberg presenterar Umeå universitets 
internationaliseringsstrategi och vad som står 
skrivet i VYSJS utbildningsplan angående 
internationalisering.  

Pia lyfter också att Institutionen för omvårdnad 
har Erasmus-avtal i flera europeiska länder 
men att avtalen tyvärr bara kan nyttjas åt 
ena hållet, dvs för inresande studenter. 
Orsaken är att termin 4 och 6, när 
studenterna skulle ha haft möjlighet att 
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resa ut, är upplagda på ett sätt som inte gör 
det möjligt att uppfylla de krav ett 
Erasmus-utbyte ställer.  

12.  Information från verksamheten Magnus Börlin informerar om att 
sommarrekrytering pågår i kommunen och att 
de även i år kommer att betala ut bonus till de 
som jobbar minst tio veckor under sommaren. 

Marilene Liström informerar om att även 
Region Västerbotten påbörjat rekrytering inför 
sommaren. Hon berättar också att många 
sjuksköterskor söker specialistutbildningar. 

13.  Information från studenter Linnea Jonsson informerar om att många 
studenter är oroliga över sjukfrånvaro under 
VFU och därmed är på sin VFU-placering trots 
att de är sjuka. 

Christina Juthberg informerar om att en 
individuell bedömning görs vid sjukdom under 
VFU. 

Linnea tar också upp att studenterna upplever 
att VFU-placeringarna i termin 4 är för täta.  

Studierådet har lämnat förslag till kåren att 
Frida Hansson ska ersätta Karolina Kaloteka 
som ordinarie studentrepresentant i PRS. 

14.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut  

b) Anmälan av Per Capsulambeslut 

Dnr FS 1.2.3-685-19 

a) Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning bilaga 14 a 

b) Ordföranden anmäler per capsulam beslut 
gällande tillfällig examinator i 3OM369 
Biomedicin och omvårdnad, VYSJS, enligt 
bilaga 14 b 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 

Bilaga 14 a-b 

15.  Övriga frågor 

a) Antagning på avancerad nivå –
införa krav på svarsbesked? 

b) Påverka Regionen i beslut om 
tjänstledighet och studielön? 

c) Examinator 3OM393 
Biomedicin och allmän 
farmakologi, VYRÖN 

a) Den tidigarelagda antagningsomgången, 
som programmen på avancerad nivå ingår 
i, innebär att antagna studenter inte 
behöver tacka ja till sin studieplats, vilket 
vore önskvärt för att i större utsträckning 
kunna kalla reserver innan upprop. 

PRS uppdrar åt Ordföranden att lyfta 
frågan med antagningen. 
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Dnr FS 1.2.3-685-19 

d) Återinförande av OSCE i 
grundutbildningen? 

b) Även arbetsgivarnas sena besked om 
tjänstledighet och studielön har betydelse 
för reservantagningen. 

PRS uppdrar åt ordföranden att lyfta 
frågan i Vårdsam. 

Marilene Liström och Magnus Börlin 
sprider i sina kanaler vikten av att i tid ge 
besked om tjänstledighet och ersättningar 
samt att det finns goda chanser att komma 
in på specialistsjuksköterskeprogrammen 
som reserv. 

c) Ordföranden föredrar ärendet.  Examinator 
för 3OM393 Biomedicin och allmän 
farmakologi, VYRÖN, är sjukskriven och 
ordföranden föreslår Annika Berghemmer 
som ersättare. 

PRS beslutar om revidering av examinator 
vt 20 enligt förslag. 

d) Annica Bay föredrar ärendet. En sjunkande 
trend har uppmärksammats, att studenter 
tränar mindre på amanuenstiderna, på KTC 
och även att studenterna blivit mer osäkra 
på praktiska moment. Att återinföra OSCE i 
grundutbildningen skulle sannolikt vara 
kvalitetshöjande. 

PRS diskuterar frågan och ser inga hinder 
för att återinföra OSCE och överlåter till 
Institutionen för omvårdnad att behandla 
om det är genomförbart kostnads- och  
personalmässigt. 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson 

 

Linnea Jonsson 

 


