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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa föredragningslistan 
med tillägg av en övrig punkt 80 revidering av 
kursplan 3OM368 Kroppen och omvårdnad 

63.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Julia Andersson att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

64.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll till handlingarna. 

Bilaga 64 

65.  Revidering examinatorer 2020 

a)  3BM031 Fysiologi med 
inriktning mot akutsjukvård 

b) 3OM288 Klinisk bedömning 

 

Dnr FS 1.2.3-685-19 

Ordföranden är föredragande 

a) Michael Druzin föreslås ersätta Staffan 
Johansson som examinator 

b) Lena Jutterström föreslås ersätta Margareta 
Persson som examinator 

PRS beslutar att revidera examinatorer i 
kurserna enligt förslag 

Bilaga 65 
 

66.  Examinatorer 2021 

Dnr FS 1.2.3-1176-20 

 

Punkten utgår 

 

67.  Corona- aktuellt läge Ordföranden informerar om: 

- förlängning av Rektors beslut med 
anledning av Covid-19 
https://www.umu.se/covid-
19/rektorsbeslut/ 

 
- planera för campusundervisning – var 

beredd på distans Ht20 
https://www.umu.se/covid-
19/rektorsbeslut/rektors-brev-till-
studenter-och-medarbetare/ 
 

- planering för VFU Ht20 
 

- UKÄ utvärderingar har flyttats fram. För 
Sjuksköterskeprogrammet och 

https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/
https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/
https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/rektors-brev-till-studenter-och-medarbetare/
https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/rektors-brev-till-studenter-och-medarbetare/
https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/rektors-brev-till-studenter-och-medarbetare/
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specialistsjuksköterskeprogrammen 
innebär det start ht 21. 

 
- nationell enkät initierad av Göteborgs 

universitet om hur studenter upplevt sina 
studier under Covid-19 har skickats ut 

 
- studie som genomförs av Högskolan 

Dalarna där sjuksköterskestudenter i 
termin 5 och 6 deltar med anledning av 
Covid-19. Bland annat skattar de sin 
kompetens och grad av oro inför det 
kommande arbetslivet. 

 
- Studenthälsan – oro kopplat till covid-19 

https://www.umu.se/student/forandringar-
pa-grund-av-covid-19/hantera-oro-
kopplad-till-covid-19/ 
 

- reflektioner vid träff med övriga 
programrådsordföranden vid medicinska 
fakulteten 
 

- att frågan ska drivas centralt hur HST och 
HPR budget för 2020 ska följas upp då krav 
och mål kan vara svåra att uppfylla under 
rådande läge. 

Bilaga 67 

 

68.  Avsteg från kursplan för att förhindra 
spridning av covid-19  

a) 3OM338 Omvårdnadens 
organisation och ledning del I 

Dnr FS 3.1.4-939-20 

b) 3OM340 Sjuksköterskans 
profession - tillämpning 

Dnr FS 3.1.4-1123-20 

c) 3OM361 Omvårdnad med 
inriktning mot 
operationssjukvård och 
operationsteknik 

Dnr FS 3.1.4-1120-20 

d) 3OM368 Kroppen och 
omvårdnad, distans 

Dnr FS 3.1.4-916-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avstegen enligt bilaga 68 a-k. 

 

https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/hantera-oro-kopplad-till-covid-19/
https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/hantera-oro-kopplad-till-covid-19/
https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/hantera-oro-kopplad-till-covid-19/
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e) 3OM369 Biomedicin och 
omvårdnad 

Dnr FS 3.1.4-1119-20 

f) 3OM392 Etik och 
kommunikation 

Dnr FS 3.1.4-1043-20 

g) 3OM394 Radiografi II  

FS 3.1.4-1044-20 

h) 3OM413 Läkemedelsbehandling 
och förskrivningsrätt för 
sjuksköterskor 

Dnr FS 3.1.4-1121-20 

i) 3OM415 Kliniska bedömningar 
inom distriktssköterskans 
verksamhetsområde 

Dnr FS 3.1.4-1042-20 

j) 3OM434 Omvårdnad vid 
diabetes I 

Dnr FS 3.1.4-1122-20 

k) 3OM371 Omvårdnadens 
metoder och procedurer 

Dnr FS 3.1.4-1153-20 

 

69.  Avsteg från utbildningsplan och/eller 
flytt av kurstillfälle samt senareläggning 
av provtillfälle. 

a) 3BM031 Fysiologi med 
inriktning mot akutsjukvård 

Dnr FS 3.1.4-921-20 

b) 3OM335 Omvårdnad vid olika 
livsfaser, del I 

Dnr  FS 3.1.4-1175-20 

c) 3OM353 Omvårdnad med 
inriktning mot 
ambulanssjukvård 

Dnr FS 3.1.4-922-20 

d) 3OM354 Omvårdnad och 
ambulanssjukvård vid 
skadehändelser och katastrofer 

Ordföranden föredrar avstegen 

 

PRS beslutar om avstegen enligt bilaga 69 a-h 
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Dnr FS 3.1.4-923-20 

e) 3OM355 Verksamhetsförlagd 
utbildning inom 
ambulanssjukvård 

Dnr FS 3.1.4-924-20 

f) 3OM361 Omvårdnad med 
inriktning mot 
operationssjukvård och 
operationsteknik 

Dnr FS 3.1.4-1120-20 

g) 3OM394 Radiografi II  

FS 3.1.4-1044-20 

h) 3OM371 Omvårdnadens 
metoder och procedurer 

Dnr FS 3.1.4-1153-20 

 

70.  Praxia - aktuellt läge Christina Juthberg, Julia Andersson och Linnea 
Jonsson informerar om att systemet har sina 
begränsningar än så länge.  

Kliniska lärare har ännu inte tillgång till 
systemet. 

  

71.  Antagning till senare del – ny rutin Monika Krenchel informerar om den 
förändrade administrativa rutinen vid 
institutionen för omvårdnad.  

 

72.  Revidering av utbildningsplan VYBAR – 
avstämning nuläge 

Margareta Persson ger en lägesrapport kring 
arbetet med revidering och utökat 
barnmorskeprogram. 

Förutom det pågående arbetet med utformning 
av programmet, kurser, samordning, VFU 
förläggning och avtal har man: 

- lämnat in underlag för omklassificiering av 
programmets kurser 

-ansökt om medel för pedagogiskt 
utvecklingsarbete gällande KTC och klinisk 
OSCE. 

Vidare lyfter Margareta problematiken kring 
bristen på kvalificerade handledare. Karin 
Bölenius kommer informera Enheten för 
utbildning om behovet. 
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73.  Programutvärderingar 

a) VYOPE, ht 19 

b) VYBAR, ht 19 

 
a) Helena Antonsson presenterar 

programutvärderingen för 
operationsprogrammet.  

PRS beslutar att lägga utvärderingen bilaga 73 
a till handlingarna 

b) Utgår 

 

74.  Kursutvärderingar 
a) 3OM338 Omvårdnadens 

organisation och ledning del I, 

ht 19, VYSJS 

b) 3OM253 Radiografi III, ht 19, 

VYRÖN 

c) 3OM256 Radiografi VI, ht 19, 

VYRÖN 

d) 3OM287 Omvårdnad vid 

diabetes II, ht 19, valbar/fri 

e) 3OM233 Omvårdnad, 

självständigt arbete med 

inriktning mot 

anestesisjukvård, ht 19, VYANE 

f) 3OM347 Förlossningskonst II, 

ht 19, VYBAR 

g) 3OM384 Demenssjukdom och 

personcentrerad omvårdnad, ht 

19, VYÄLD/valbar/fri 

h) 3OM413 Läkemedelsbehandling 

och förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor, ht 19, VYDIS/fri 

i) 3OM436 Samtal med kognitivt 

förhållningssätt vt 20, valbar/fri 

 

Christina Juthberg presenterar och 
kommenterar kursutvärderingarna för 
grundnivå (74 a-c) 

Helena Antonsson presenterar och 
kommenterar kursutvärderingarna på 
avancerad nivå (74 d-i) 

Karin Bölenius kommenterar kursutvärderingen 
74 e i egenskap av kursansvarig 

Margareta Persson kommenterar 
kursutvärderingen 74 f i egenskap av 
kursansvarig 

En fråga som lyftes angående utformningen av 
den föregående  kursutvärderingsmallen är att 
svarsalternativen vänder vid 
diskrimineringsfrågorna så att risk för 
missförstånd finns. 

PRS beslutar att lägga kursutvärderingarna till 
handlingarna 

 

Bilaga 74 a-i 

75.  Information - Internationalisering Annika Bay informerar att  

Förhoppningsvis kommer de finska inresande 
studenterna till höstterminen. 

I dagsläget är endast fem studenter aktuella för 
utresande till Tanzania och Seychellerna i 
november. 

Umeånätverket har beviljats medel för en 
Nordplus intensivkurs 2021 i Umeå för 
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sjuksköterskestudenter med temat transsexuell 
hälsa samt mobility. 

Freja och VAUM har beviljats medel för 
mobility. 

Christina Juthberg informerar att för 
Nordradiografi (nordiskt samarbete för 
röntgensjuksköterskeutbildning) har medel 
beviljats för bl.a. intensivkurs för 
röntgensjuksköterskestudenter (Umeå är 
medsökande)  

 

76.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN utifrån 
bilaga 76 

 

77.  Information från verksamheten Merja Ylioikarainen presenterar sig eftersom 
det är hennes första PRS sammanträde. 

Hon informerar om att biblioteket förbereder 
sig för både campus och distansundervisning till 
hösten 2020. 

Karin Bölenius informerar från Enheten för 
utbildning att man ser över möjligheterna om 
hälsocentralerna Backen, Anderstorp och 
Storuman kan ta emot fler studenter och bli 
undervisningsmottagningar 

I April 2022 kommer VFU konferensen 
anordnas i Umeå vilket sker i samarbete med 
Umeå kommun, region Västerbotten, 
Institutionen för Omvårdnad och Svensk 
sjuksköterskeförening.  

78.  Information från studenter Linnea Jonsson presenterar inkomna 
studentberättelser gällande hur de känner sig 
drabbade av närvarokravet vid VFU.  

Upplevelser beskrivs och efterföljs av 
diskussion. 

PRS tar till sig av informationen och 
uppmuntrar Studierådets fortsatta arbete kring 
dessa frågor.  

Bilaga 78 

79.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Dekanbeslut - Flytt av kurs eller 
del av kurs utanför ordinarie 
terminstid 

 
Ordföranden anmäler beslut enligt förteckning 
bilaga 79 a och informerar om beslut enligt 
bilaga 79 b. 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 
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80.  Övriga frågor 

Revidering kursplan 3OM368 Kroppen 
och omvårdnad 13,5 hp 
Dnr FS  

 

Lenita Lindgren föredrar kursplanen 
 

PRS beslutar att återremittera kursplanen 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Madeleine Åberg-Svensk  
    

 

Julia Andersson 


