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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa föredragningslistan 
med tillägg fyra övriga frågor, 32: 

a) Hemsjukvård 
b) Senare del av program ht 20 
c) Granskning av genus- och 

hållbarhetsaspekter i 
utbildningsplanerna 

d) Information projekt Skellefteå 
kommun 

17.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Karin Bölenius att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

18.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll till handlingarna. 

Bilaga 18 

5. Revidering kursplan - återremitterade 
från 200130 

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 

Christina Juthberg föredrar kursplanerna enligt 
bilaga 5 a och b. 

PRS diskuterar föreslagna revideringar och 
beslutar att med en mindre justering i 
3OM372 revidera kursplanerna enligt förslag. 

19.  Revidering kursplan 

a) 3OM336 Omvårdnad i olika 
livsfaser del II , VYSJS, ht 20 

Dnr FS 3.1.4-1986-18 

b) 3OM413 Läkemedelsbehandling 
och förskrivningsrätt för 
sjuksköterskor, VYDIS/FRI, ht 
20 

Dnr FS 3.1.4-2025-18 

a) Christina Juthberg föredrar kursplanen 
3OM336 enligt bilaga 19 a 

PRS diskuterar föreslagna revideringar och 
beslutar att med vissa justeringar revidera 
kursplanen enligt förslag. 

b) Ärendet utgår 
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20.  Revidering av examinator i kursen 
3OM299 Ledarskap och yrkesmässig 
handledning (VAOMM/FRI) 

Dnr FS 1.2.3-685-19 

Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar om revidering av examinator i 
3OM299 enligt förslag i bilaga 20. 

21.  Nybörjarenkät 2019 Ordföranden redogör för resultatet av 
nybörjarenkäten. När det gäller 
sjuksköterskeprogrammet hade en stor andel av 
studenterna bestämt sig långt innan de sökte 
utbildningen. En stor andel anser också att 
ämnesområdet, yrket i sig och 
arbetsmarknaden haft betydelse för deras val. 
Det framkommer också att 
sjuksköterskestudenter har sökt sig till Umeå 
universitet för att lärosätet har bra rykte och ett 
bra utbildningsutbud. PRS noterar inget i 
enkäten som kräver åtgärd från PRS sida.  

Bilaga 21 

22.  Programutvärderingar 

a) VYAMB, kull vt 19 

b) VYANE, kull vt 19 

Helena Antonsson redogör för inkomna 
programutvärderingar enligt bilaga 22 a och b. 

PRS diskuterar programutvärderingarna och 
uppdrar åt Karin Bölenius att komplettera 
programutvärderingarna med utvärdering 
kopplad till examensarbeteskurserna samt till 
Pia Hedberg att komplettera 22 b med IPL för 
röntgen- och anestesisjuksköterskestudenter 
som möjligt förbättringsområde i programmet. 

Programutvärderingarna läggs därefter till 
handlingarna 

23.  Kursutvärderingar 

a) 3OM319 Omvårdnadens teori 
och vetenskapliga grund, ht 19, 
VYSJS campus 

b) 3OM320 Omvårdnadens 
metoder och procedurer, ht 
19,VYSJS distans 

c) 3OM336 Omvårdnad i olika 
livsfaser del II, ht 19, VYSJS 
distans 

d) 3OM339 Omvårdnadsvetenskap 
- teori och tillämpning, ht 19, 
VYSJS campus 

e) 3OM341 Omvårdnadens 
organisation och ledning del II, 

Christina Juthberg redogör för inkomna 
kursutvärderingar inom VYSJS och VYRÖN 
enligt bilaga 23 a-g och informerar om hur 
kursteamen/arbetsgrupper ska arbeta vidare 
med utvalda områden. Svarsfrekvensen på 
skriftliga utvärderingar är överlag låg. 

Vidare redogör Helena Antonsson för inkomna 
kursutvärderingar på avancerad nivå enligt 
bilaga 23 h-k. 

PRS diskuterar kursutvärderingarna som 
därefter läggs till handlingarna. 
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ht 19, VYSJS campus och 
distans 

f) 3OM036 Biomedicin och 
allmän farmakologi, vt 19, 
VYRÖN 

g) 3OM259 Omvårdnad, vt 19, 
VYRÖN 

h) 3OM237 Omvårdnad och 
ambulanssjukvård vid 
skadehändelser och katastrofer, 
ht 19, VYAMB 

i) 3OM238 Verksamhetsförlagd 
utbildning inom 
ambulanssjukvård, ht 19, 
VYAMB 

j) 3OM352 Omvårdnad med 
inriktning mot akutsjukvård, ht 
19, VYAMB och VYINT 

k) 3OM418 Folkhälsoarbete bland 
barn och ungdomar, ht 19, 
VYBAU 

24.  Förenklad kursutvärdering Christina Juthberg informerar om förslag till en 
förenklad kursutvärdering enligt bilaga 24. 
Bakgrunden till förslaget är att den utvärdering 
som används idag innehåller ett omfattande 
antal frågor och att svarsfrekvensen är generellt 
låg. Tanken är att utvärderingen ska vara ett 
levande dokument, med möjlighet att lägga till 
kursspecifika frågor. Mallen har presenterats på 
lärarträff och institutionsråd och kommer att 
införas under vt 20. En uppföljning planeras 
under tidig höst för att utvärdera om mallen ska 
fortsätta användas under ht 20. 

25.  Praxia Helena Antonsson föredrar ärendet. Exempel 
på brister som förs fram är att studenter och 
handledare har svårt att orientera sig i det nya 
VFU-placeringssystemet Praxia. Kliniska lärare 
har inte tillgång till Praxia. Listor på VFU-
samordnare och kliniska lärare samt 
blanketthanteringen fungerar bristfälligt. 
Region Västerbotten har via Vårdsam signalerat 
att systemet inte fungerar tillfredsställande för 
verksamheten och Magnus Börlin lyfter att 
problemen även märks av i kommunen. En 
tydlig plan för implementeringen av systemet 
har saknats. 
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PRS diskuterar ärendet och beslutar att 
framföra inkomna synpunkter till 
fakultetsledningen. 

26.  Information från FN Ärendet utgår. 

27.  Information från UN Helena Antonsson informerar från UN: 

- Definitioner av övrig praktik har fastställts 
- Beslut om att inte påbörja arbete med 

fakultetsgemensamt masterprogram 

Bilaga 27 

28.  Utlysning av medel UN Ordföranden informerar om att UN utlyst 
medel för pedagogiskt utvecklingsarbete samt 
för programutveckling och för pedagogisk 
sabbatical. 

Bilaga 28 

29.  Information från verksamheten Magnus Börlin informerar från Umeå kommun: 

- NKSE-rutinerna under VFU ses över. 

- Ev öppnas korttidsboende till hösten som 
skulle kunna generera VFU-platser. 

Karin Bölenius informerar från Region 
Västerbotten: 

- Utbildningsdirektivet, vars syfte är att 
tydliggöra utbildningsuppdraget för alla 
enheter inom Region Västerbotten, 
kommer troligtvis att ges ut i mars. 

- Information om innehållet i 
Introduktionsåret, som kommer att införas 
i september 2020. Utbildningen kommer 
att vara obligatorisk för nyanställda 
sjuksköterskor som arbetat mindre än 12 
månader i yrket. Målet är att regionen 
bättre ska stödja sjuksköterskorna in i sin 
yrkesroll, stödja deras hälsa och att behålla 
de sjuksköterskor som anställts inom 
regionen. 

30.  Information från studenter Linnea Jonsson informerar från Studierådet 

- Angående närvaro under VFU föreslår 
studenterna att upphäva kravet på antal 
närvarotimmar och att måluppfyllelse 
istället ska ligga till grund för 
godkännande. Linnea kommer att 
sammanställa de synpunkter som kommit 
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in till Studierådet och ärendet tas upp igen 
vid nästa PRS sammanträde.   

- Gäller samma regler för närvaro vid 
Studierådets möten under VFU som vid 
PRS sammanträden? Ordföranden ska 
undersöka vad som gäller och meddela 
Studierådet. 

31.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut  

 

a) Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning bilaga 31 a 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 

32.  Övriga frågor 

a) Hemsjukvård 

b) Senare del av program ht 20 

c) Granskning av genus- och 
hållbarhetsaspekter i 
utbildningsplanerna 

d) Information projekt Skellefteå 
kommun 

a) Karin Bölenius presenterar nyutkommen 
kurslitteratur inom hemsjukvård, vars 
innehåll skulle kunna beröra flera kurser i 
sjuksköterskeprogrammet och även VYDIS.  

b) Ordföranden informerar om att rutinen för 
ansökan till senare del av program håller på 
att ses över och att alternativa vägar till 
återupptagande av studier kommer att 
diskuteras med Antagningen och 
studievägledare. 

c) Margareta Persson arbetar med revidering 
av barnmorskeprogrammets 
utbildningsplan och lyfter att en granskning 
av genus- och hållbarhetsaspekter i 
utbildningsplanen bör göras. Kan extern 
expertis anlitas om vi inte har intern 
kompetens för detta? PRS avsätter medel 
för kvalitetsutveckling av program och 
kurser, vilka skulle kunna användas för en 
sådan granskning. 

d) Christina Juthberg informerar om ett 
projekt inom Skellefteå kommun, som 
kommer att involvera studenter i termin 6, 
VYSJS under ht 20 och vt 21. 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson 

   

Karin Bölenius 

 


