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Ärende  Beslut/Åtgärd 

33.  Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet, som hålls digitalt 
via Zoom, och presenterar föredragningslistan. 

PRS beslutar att fastställa föredragningslistan. 

34.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Margareta Persson att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

35.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll till handlingarna. 

Bilaga 35 

36.  Pris för bästa examensarbete Ordföranden föredrar ärendet. 

Helena Antonsson och Linnea Jonsson anmäler 
jäv och deltar inte i omröstningen. 

PRS beslutar att tilldela pris för bästa 
examensarbete enligt betygskommittéernas 
nomineringar, bilaga 36. 

37.  Revidering av PRS 
handläggningsordning för praktik och 
studieresor 

Dnr: FS 1.1-920-18 

UN beslutade 200204 att revidera Regler och 
handläggningsordning för praktik och 
studieresor vid Medicinska fakulteten enligt 
bilaga 37. 

PRS beslutar att revidera PRS 
handläggningsordning för praktik och 
studieresor i enlighet med revideringar i 
fakultetens handläggningsordning och uppdrar 
åt programrådshandläggare att färdigställa 
revideringen. 

38.  Corona- aktuellt läge Ordföranden informerar om åtgärder som 
vidtagits från universitets sida med anledning 
av rektors beslut att undervisning ska ges på 
distans from den 18 mars. 

Vidare diskuterades vilken påverkan den 
rådande situationen har på studenternas VFU-
placeringar. Christina Juthberg informerar om 
att dialog förs med Region Västerbotten och 
Västernorrland. 

Bilaga 38 

39.  Internationalisering – utresande 

Dnr FS 1.3.2-784-20 

Dnr FS 1.3.2-785-20 

Annika Bay & Pia Hedberg informerar om in- 
och utresande studenter under vt 20. Utifrån 
rådande läge med Covid-19 har utbyten för 
totalt nio inresande och 12 utresande ställts in. 
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De utresande studenterna (free movers) har 
beviljats 5500 kr i resebidrag och Annika lyfter 
frågan om bidraget ska återbetalas. Studenterna 
har gjort utlägg för vaccinationer, visum och 
resor och det finns inga försäkringar som täcker 
dessa kostnader.  

PRS beslutar att inte kräva återbetalning av 
resebidraget om studenten kan uppvisa 
underlag på kostnader som överstiger 5500 kr. 

Angående utresande hösten 2020 har de 
internationella samordnarna i samråd med 
International Office gjort bedömningen att 
studenter kommer att kunna resa ut på VFU. 16 
studenter från grundutbildningen, varav tio free 
movers, samt två studenter på avancerad nivå 
har ansökt om utbyte.  

PRS beslutar att preliminärt bevilja resebidrag 
till samtliga sökande, under förutsättning att 
resa blir av samt att studenterna är i fas med 
sina studier. 

40.  HST- och programrådsbudget 2021 Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar att fastställa HST-äskandet för 
2021 enligt förslag samt att tillstyrka 
budgetäskandet för programrådet enligt förslag 
i bilaga 40. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

41.  Information FN Åsa Hörnsten meddelar att under FN:s senaste 
sammanträde låg fokus på situationen kring 
Covid-19. 

42.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN: 

- Programråd ansvarar för kontakt med 
kursansvariga på berörda institutioner om 
en kurs inom programrådets 
ansvarsområde tex ställs in 

- Schablonbaserade VFU-kostnader – 
kommer att tas upp på PRS under våren 

- Breddad rekrytering inför UKÄs 
granskning. Ordföranden har skickat 
programrådets svar till fakulteten 

Bilaga 42 

43.  Information från verksamheten Magnus Börlin informerar från Umeå kommun 
att det råder stabsläge inom kommunens vård 
och omsorg och att ett intensivt arbete med 
förberedelser kring Covid-19 pågår. Stor 
personalfrånvaro gör att läget är utmanande 
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redan nu. Kommunen tar fortfarande emot 
studenter i VFU. 

Marilene Liström informerar om att inom 
Region Västerbotten pågår också omställning 
och beredskapsarbete inför att hantera Covid-
19 och situationen ändras från dag till dag. 
Regionen planerar för att studenterna ska 
kunna fullgöra sin VFU. När det gäller NKSE 
meddelar Christina Juthberg att det pågår 
arbete med ett förslag på hur NKSE ska kunna 
anpassas för att kunna genomföras under 
våren. 

44.  Information från studenter Frida Hansson informerar om att 
sammanfattning av Studierådets 
studentundersökning i 
sjuksköterskeprogrammet pågår. 
Undersökningen kommer att presenteras på 
PRS i maj. 

Linnea Jonsson lyfter frågan angående 
Studierådets möjlighet till lokal efter flytten till 
Biologihuset. Ordföranden informerar om att 
Studentkårens lokaler på Villan ska vara 
tillgängliga för Studierådet. 

45.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Anmälningsstatistik VIFY ht20 

c) Ny upplaga av Rättssäker 
examination 

d) Invigning av KTC 21 augusti kl. 
11-13 

a) Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning bilaga 45 a 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna.  

b) Ordföranden redogör för och kommenterar 
anmälningsstatistiken 

c) Information om att en ny upplaga av 
Rättssäker examination har getts ut 

d) Invigning av nya KTC på NUS planeras den 
21 augusti kl 11-13 

Bilaga 45 a-b 

46.  Övriga frågor Inga övriga frågor 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson 

 

Margareta Persson 
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