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Närvarande 

Annika Bay Ledamot 

Christina Juthberg Ledamot 

Frida Hansson Ledamot, studeranderepresentant 

Helena Antonsson Ledamot, vice ordförande 

Julia Andersson Ledamot, studeranderepresentant, deltar p 104-116 

Karin Bölenius Ledamot 

Kerstin Viglund Ordförande 

Lev Novikov Ledamot 

Magnus Börlin Adj. verksamhetsföreträdare kommun, deltar p 104-112 och p 116-118 

Margareta Persson Ledamot 

Marilene Liström Ledamot 

Pia Hedberg Ledamot 

Solveig Engman Ledamot 

  

Övriga närvarande 

Karolina Kaloteka Deltar p 116 

Madeleine Åberg Svensk Sekreterare 

Malin Andersson Sekreterare 

 
Ej närvarande 

Merja Ylioikarainen Adj. Medicinska biblioteket 

Åsa Hörnsten Ledamot  
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa 
föredragningslistan. 

105.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Marilene 
Liström att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll.  

106.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående 
mötes protokoll och noterar att Julia 
Andersson kommer att fortsätta att 
ingå som ledamot i PRS. 

PRS beslutar att lägga föregående 
mötes protokoll, bilaga 106, till 
handlingarna. 

107.  PRS besluts- och delegationsordning 

Dnr FS 1.1-1790-17 

Ordföranden föredrar ärendet. 
Utifrån att Medicinska fakultetens 
Besluts- och delegationsordning 
(dnr FS 1.1-50-19) har reviderats 
presenteras förslag på revidering av 
PRS besluts- och delegationsordning 
enligt bilaga 107. 

PRS beslutar att revidera Besluts- 
och delegationsordning enligt 
förslag. 

108.  Revidering av utbildningsplan VYBAR 

Dnr FS 3.1.3-1706-20 

Margareta Persson föredrar ärendet. 

PRS beslutar att tillstyrka 
revidering av utbildningsplanen 
inklusive behörighetskravet enligt 
förslag och förklarar punkten 
omedelbart justerad.  

Bilaga 108 

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

- 3OM413 Läkemedelsbehandling och 
förskrivningsrätt för sjuksköterskor 
(VYDIS/FRIST) 

Ordföranden föredrar avsteget. 

PRS beslutar om avsteg enligt 
bilaga 109. 
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Dnr FS 3.1.4-1119-20 

110.  Corona- aktuellt läge Ordföranden informerar om att man 
väntar på beslut om hur våren ska 
planeras. 

Christina Juthberg informerar om 
hur terminsstarten, främst för 
termin 1, fungerat i 
grundutbildningen under rådande 
läge.  

111.  Kursutvärderingar 
a) 3OM414 Barns och ungdomars hälsa och 

livsvillkor vt 20, VYBAU 

b) 3OM338 Omvårdnadens organisation 
och ledning del I vt 20, VYSJS 
campus och distans 

Helena Antonsson presenterar och 
kommenterar kursutvärderingen 
enligt bilaga 111 a. 

Christina Juthberg presenterar och 
kommenterar kursutvärderingen 
enligt bilaga 111 b. 

PRS beslutar att lägga 
kursutvärderingarna till 
handlingarna. 

112.  Information - Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg 
informerar om att två lärare från 
Marseille är på besök och att två 
studenter därifrån är här på utbyte i 
höst. Man planerar för att både in- 
och utresande utbyte med Marseille 
ska kunna erbjudas från och med vt 
21, antingen genom Erasmusavtal 
eller som free movers. 

Studentutbyten för termin 4 i 
grundutbildning planeras att kunna 
genomföras under senare delen av vt 
21.  

Information från RIU: 

− Angående utlysta 
internationaliseringsmedel – 
pga pandemin är det nu endast 
möjligt att söka medel för 
utveckling av kurser på 
engelska. 

− Pågående kartläggning av kurser 
och moment på engelska i de 
kurser som ges vid 
institutionerna. 
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113.  Information FN Information från FN:s senaste 
protokoll, bilaga 113 

114.  Information UN Helena Antonsson informerar 
utifrån bilaga 114 från UN:s senaste 
möte. 

115.  Information från verksamheten Marilene Liström informerar om att 
Region Västerbotten den senaste 
veckan ser en ökning av förekomsten 
av Covid-19 hos provtagna. Hon 
meddelar också att VFU-
verksamheten ser ut att flyta på bra. 

Introduktionsåret har varit 
uppskattat bland de sjuksköterskor 
som deltagit. 

116.  Information från studenter 

− Studierådets studentundersökning vt 20 

Karolina Kaloteka presenterar 
resultatet av den 
studentundersökning som 
Studierådet genomförde under vt 
20. Studien har fokuserat på 
studenternas (T2-T5 Umeå) 
upplevelser och erfarenheter av 
sjuksköterskeprogrammet, bilaga 
116. Presentationen följs av 
diskussion. 

PRS är eniga om att det finns frågor 
att arbeta vidare med, vilket 
kommer att ske i samarbete med 
Studierådet. 

117.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Anmälningsstatistik VIFY vt 21 

c) Prognos och uppdaterat budgetäskande 
HST 

d) Prognos och uppdaterad 
programrådsbudget 

e) Rektorsbeslut fördelning av medel för 
bristkompetensutbildningar 

f) Remissvar Reglering av 
undersköterskeyrket 

g) Programtillfällen läsåret 21/22 

Ordföranden  

a) anmäler beslut enligt 
förteckning 

b) redogör för 
anmälningsstatistiken 

c-d)   informerar om inlämnad 
prognos för 2020 och 
uppdaterat äskande för 2021 

e) informerar om rektorsbeslutet 

f) informerar om remissvaret 

g) presenterar programutbud för 
läsåret 21/22 

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/beslut/nyheter/Lists/Anslag/Post.aspx?List=02c3e9b9%2D991d%2D4189%2Daa81%2Dcc9f2ef6263a&ID=176&Web=19cd4c4b%2D245d%2D4699%2Dbd96%2Db76d78bb5f0e
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/beslut/nyheter/Lists/Anslag/Post.aspx?List=02c3e9b9%2D991d%2D4189%2Daa81%2Dcc9f2ef6263a&ID=176&Web=19cd4c4b%2D245d%2D4699%2Dbd96%2Db76d78bb5f0e
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h) Nya direktiv gällande kursplaner för 
uppdragskurser 

h) informerar om att PRS från och 
med ht 2020 ska besluta om 
kursplaner för de kurser som 
har uppdragsutbildningsplatser. 
Dessa kursplaner måste ha en 
egen kurskod, även om de sett 
till innehåll helt motsvarar den 
ordinarie kursen. Bakgrunden 
är att CSN ska kunna skilja ut 
vilka studenter som är 
studiemedelsberättigade 

PRS beslutar att lägga anmälda 
beslut till handlingarna. 

Bilaga 117 a-d och 117 f-g 

118.  Övriga frågor 

a) Fastställande av uppdragskurs 3OM939 
Omvårdnad vid allergi, astma och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom del II, 7,5 hp. 

Dnr FS 3.1.4-1907-20 

b) Vaccinationskostnad Hepatit 

c) Information från Svensk 
sjuksköterskeförening 

a) Ordföranden föredrar 
kursplanen. 

PRS beslutar att fastställa 
kursplanen enligt bilaga 118 a 
och förklarar punkten 
omedelbart justerad. 

b) Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar om 
kostnadsersättning enligt förslag 
i bilaga 118 b. 

c) Karin Bölenius informerar från 
Svensk sjuksköterskeförenings 
årsstämma. 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson   
   

 

Marilene Liström 

 


