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Närvarande 
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Christina Juthberg Ledamot 

Frida Hansson Ledamot, studeranderepresentant 

Helena Antonsson Ledamot, vice ordförande 

Karin Bölenius Ledamot, deltar p 87-102 

Kerstin Viglund Ordförande 

Lev Novikov Ledamot 

Magnus Börlin Adj. verksamhetsföreträdare kommun, deltar p 81-87 och 91 b-102 

Margareta Persson Ledamot 

Marilene Liström Ledamot 

Merja Ylioikarainen Adj. Medicinska biblioteket 

Pia Hedberg Ledamot 

Solveig Engman Ledamot 

Åsa Hörnsten Ledamot, deltar p 81-91 b 

  

Övriga närvarande 

Linda Wahlqvist Utbildningssamordnare Medicinska fakulteten, deltar p 84 

Madeleine Åberg Svensk Sekreterare 

Malin Andersson Sekreterare 

 
Ej närvarande 

Julia Andersson Ledamot, studeranderepresentant 
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa 
föredragningslistan. 

82.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Helena Antonsson 
att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

83.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll, bilaga 83, till handlingarna. 

84.  Praxia-aktuellt läge Linda Wahlqvist informerar om det nya VFU-
placeringssystemet Praxia och ger en 
presentation av vyn för lärarrollen, som nu är 
färdigutvecklad i systemet. Möjlighet finns att 
logga in med sitt Umu-ID för att titta på 
miljön.  

Programmet kommer i första hand att 
användas för VFU i grundutbildning. För 
program på avancerad nivå är Praxia inte ett 
optimalt system. 

Komplettering med AssCe och portfolio i 
systemet är på gång (lanseras troligtvis till vt 
21). VFU-samordnare Nina Smulter är den 
som kontinuerligt får uppdateringar om 
utvecklingen av systemet. 

De fördelar som Linda ser med Praxia är att 
det är rättssäkert, förenklar 
ekonomiadministrationen, ger VFU-
samordnare i verksamheterna bättre kontroll 
och att studenterna får samlad information på 
ett ställe. 

85.  Revidering av examinator ht 20 i kursen 
3OM369 Biomedicin och omvårdnad 
(VYSJS) 

Dnr FS 1.2.3-685-19 

Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar att revidera examinator from ht 
20 enligt förslag i bilaga 85. 

86.  Examinatorer 2021 

Dnr FS 1.2.3-1176-20 

Ordföranden föredrar ärendet.  
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PRS beslutar om examinatorer 2021 enligt 
bilaga 86. 

87.  Corona- aktuellt läge Ordföranden informerar om hur universitet 
förberett sig inför höstterminen, med bland 
annat anpassning av lokaler, ändrade rutiner 
för salstentamen och KTC-undervisning, samt 
en FAQ-sida för studenter. 

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten 
kommer proaktiv testning för covid-19 bland 
studenter och medarbetare att göras i 
samband med terminsstarten. 

Bilaga 87 

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

a) 3OM335 Omvårdnad vid olika 
livsfaser, del I 
Dnr FS 3.1.4-1175-20 

b) 3OM254 Radiografi IV 
Dnr FS 3.1.4-1464-20 

c) 3OM257 Radiografi VII 
Dnr FS 3.1.4-1465-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 88 a-c. 

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

a) 3OM254 Radiografi IV 
Dnr FS 3.1.4-1464-20 

b) 3OM338 Omvårdnadens 
organisation och ledning del I 

Dnr FS 3.1.4-939-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 89 a-b. 

90.  Mötestider PRS vt 2021 PRS beslutar om följande mötestider för vt 
2021: 

28/1 13.00-16.30 

25/2 13.00-16.30 

23/3 13.00-16.30 

22/4 13.00-16.30 

27/5 09.30-16.30 

91.  Revidering av kursplan  a) Ordföranden och Christina Juthberg 
föredrar kursplanen. Diskussion. 
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a) 3OM368 Kroppen och 
omvårdnad 13,5 hp 
Dnr FS 3.1.4-1981-18 
 

b) 3OM373 Omvårdnad i olika 
livsfaser del II 
Dnr FS 3.1.4-1986-18 

 

PRS beslutar med vissa justeringar om 
revidering av 3OM368 from vt 21 enligt 
bilaga 91 a. Uppföljning av övergång till 
webb-tentamen kommer att genomföras 
efter vt 21. 

b) Ordföranden och Christina Juthberg 
föredrar kursplanen. Diskussion. 

PRS beslutar om fastställande av 
kursplanen 3OM373 med anledning av 
ändrad betygsskala att gälla from vt 21. 

92.  Revidering av utbildningsplan VYBAR-
nuläge 

Margareta Persson informerar om arbetet 
med utbildningsplanen inför revideringen 
som kommer att tas upp vid nästa PRS 
sammanträde. De viktigaste förslagen till 
ändringar gäller studieplanen, där den 
inbördes ordningen på kurserna kommer att 
variera, samt att krav på yrkeserfarenhet tas 
bort från behörighetskravet.  

Bilaga 92 

93.  Examensbeskrivning VYBAR Ärendet utgår. 

94.  Programutvärderingar 

a) VYPSV vt-20 

b) VYBAU vt-20 

Helena Antonsson presenterar 
programutvärderingarna. 

PRS beslutar att lägga utvärderingarna till 
handlingarna. 

Bilaga 94 a-b 

95.  Kursutvärderingar 
a) 3OM368 Kroppen och 

omvårdnad vt20-Campus 

b) 3OM336 Omvårdnad i olika 

livsfaser II 

c) 3OM371 Omvårdnadens 

metoder och procedurer 

d) 3OM422 Reproduktiv och 

perinatal hälsa 

e) 3OM424 Kvinno- och 

familjehälsa 

Christina Juthberg presenterar och 
kommenterar kursutvärderingarna för 
grundnivå (95 a-c) 

Helena Antonsson presenterar och 
kommenterar kursutvärderingarna på 
avancerad nivå (95 d-e) 

PRS beslutar att lägga kursutvärderingarna 
till handlingarna 

Bilaga 95 a-e 

96.  Information - Internationalisering Pia Hedberg informerar om studentutbyten 
under hösten. Inga utresande på grundnivå 
pga covid-19. Däremot kommer två inresande 
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studenter från Frankrike samt fyra från 
Finland, varav två barnmorskestudenter.  

Inför våren har mottagande universitet 
meddelat att de inte kommer att ta emot T6-
studenter (som går ut på VFU tidigt på 
terminen). Förhoppningsvis kommer utbyten 
att kunna genomföras för termin 4 senare 
under vårterminen. 

Annika Bay informerar om: 

− att Internationella gruppen kommer att 
arbeta för att öka internationalisering på 
hemmaplan. 

− att IKOM utlyst 
internationaliseringsmedel som kan sökas 
för lärarutbyte och även för utveckling av 
moment på engelska i kurser 

− Annelie Ivarsson från RIU önskar besöka 
programråden under hösten 

97.  Information FN Ordföranden presenterar protokoll från FN:s 
senaste möte, bilaga 97. 

98.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN:s 
senaste möte, bilaga 98. 

99.  Information från verksamheten Merja Ylioikarainen informerar om 
bibliotekets anpassningar för att hindra 
smittspridning av covid-19. 

Marilene Liström informerar om att regionen 
förväntar sig ett ökande antal akuta besök till 
följd av covid-19 spridning i höst. 
Studenternas VFU under hösten förväntas 
flyta på. 

Magnus Börlin informerar om att 
sommarbemanningen fungerat bra. VFU 
under hösten planeras på samma sätt som 
under våren men det finns viss oro för 
smittspridning. 

100.  Information från studenter Frida Hansson informerar om att Julia 
Andersson lämnar sitt uppdrag som 
studeranderepresentant i PRS och övergår till 
UN. Studierådet arbetar med att få ersättare. 

101.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning bilaga 101 a och informerar om 
beslut enligt bilaga 101 c-e. 



Protokoll 

Programrådet för 

sjuksköterskeprogram (PRS) 

Sammanträdesdatum 2020-08-25  

2020-08-25 

Sid 6 (6)  

18  

 Medicinska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se   
 

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

c) Beslut kollegiala granskare 
VYAMB, VYBAU och VYPSV 

d) Medicinska fakultetens 
budgetförslag 

e) Omklassificering av 
programkurser gällande 
utbildningsområde, 
barnmorskeprogrammet 

f) UPL ger workshop om 
Kursvärderingar i Canvas 8 
december, kl. 10-12 i N200 

Ärende 101 b utgår. 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 

 

 

 

102.  Övriga frågor  PRS sammanträden under hösten kommer att 
hållas digitalt via Zoom i linje med rektors 
rekommendation. 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson   
   

 

Helena Antonsson 


