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Närvarande 

Annika Bay Ledamot 

Christina Juthberg Ledamot 

Frida Hansson Ledamot, studeranderepresentant p 119–132 

Helena Antonsson Ledamot, vice ordförande 

Julia Andersson Ledamot, studeranderepresentant 

Karin Bölenius Ledamot 

Kerstin Viglund Ordförande 

Lev Novikov Ledamot 

Magnus Börlin Adj. verksamhetsföreträdare kommun p 119–132 samt p134-135 

Margareta Persson Ledamot 

Marilene Liström Ledamot deltar p 119–126 samt p 129–132 

Merja Ylioikarainen Adj. Medicinska biblioteket 

Pia Hedberg Ledamot 

Solveig Engman Ledamot 

Åsa Hörnsten Ledamot p 119–126 samt p 128–132 

  

Övriga närvarande 

Anneli Ivarsson Deltar p 135 

Anna Lundberg Deltar p 135 

Chatrin Persson Deltar p 135 

Madeleine Åberg Svensk Sekreterare 

Malin Andersson Sekreterare 

Wasif Ali Deltar p 135 
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

119.  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 
Handläggningsordning kurs- och 
programutvärderingar Medicinska fakulteten 2020. 

120.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Magnus Börlin att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll.  

121.  Föregående mötesprotokoll Ordföranden anmäler föregående mötesprotokoll.  

PRS beslutar att lägga föregående mötesprotokoll, 
bilaga 121, till handlingarna. 

122.  Revidering examinatorer from vt 21 

Dnr FS 1.2.3-1176-20 

Ärendet utgår. 

123.  Covid- 19 aktuellt läge Ordföranden informerar om aktuellt läge och 
beslut 
- rektorsbeslut FS 1.1-2057-20 att förlänga 

nuvarande åtgärder med anledning av 
pandemin tom 23 mars. Beslut om ytterligare 
förlängning fattas 18 januari 
 

- Hantering vid uppgift om förekomst av smitta 
av Covid-19 
 

- Regel för personal som tillhör riskgrupper samt 
användande av skyddsutrustning med 
anledning av covid-19 

 

Frida Hansson lyfter frågan om man som student 
ska stanna hemma från VFU om anhörig är sjuk.  

PRS uppmanar studenterna att hålla sig 
uppdaterade då riktlinjerna kan se olika ut för olika 
län. Man skiljer på sjuk och positivt Covid-19 
besked. Dialog mellan VFU handledare, student 
och klinisk lärare uppmuntras. 

Länk till frågor & svar samt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer 

Magnus Börlin kompletterar informationen med 
att i Vårdhygiens riktlinjer för Västerbottens län 

file://gemfilyta.ad.umu.se/gem$/omvardnad/PRS/Samarbetsmapp/Sammantr%C3%A4den/201022/Beslut%20med%20anledning%20av%20covid-19%20avseende%20inledande%20del%20av%20v%C3%A5rterminen%202021
https://www.umu.se/covid-19/anstallning/hantering-vid-uppgift-om-forekomst-av-smitta-av-covid-19/
https://www.umu.se/covid-19/anstallning/hantering-vid-uppgift-om-forekomst-av-smitta-av-covid-19/
https://www.umu.se/regelverk/lokaler-it-och-miljo/regel-for-personal-som-tillhor-riskgrupper-samt-anvandande-av-skyddsutrustning-med-anledning-av-covid-19/
https://www.umu.se/regelverk/lokaler-it-och-miljo/regel-for-personal-som-tillhor-riskgrupper-samt-anvandande-av-skyddsutrustning-med-anledning-av-covid-19/
https://www.umu.se/regelverk/lokaler-it-och-miljo/regel-for-personal-som-tillhor-riskgrupper-samt-anvandande-av-skyddsutrustning-med-anledning-av-covid-19/
https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/vanliga-fragor-och-svar/
https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/vanliga-fragor-och-svar/
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finns i dagsläget inga regler om att anhörig behöver 
vara hemma när familjen är sjuk.  

Inom äldrevård och omvårdnadsboende i Umeå 
kommun ska personal och besökande använda 
munskydd vilket innefattar studenter. Detta gäller i 
dagsläget oktober ut. 

Marilene Liström informerar om att regionen är 
förberedd vid eventuella rekommendationer/krav 
på munskydd ska användas inom vid vård av 
riskgrupper. 

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

a) 3OM369 Biomedicin och 
omvårdnad ht 20 
Dnr FS 3.1.4-1119-20 
 

b) 3OM394 Radiografi II 
Dnr FS 3.1.4-1044-20 
 

c) 3OM419 Omvårdnad med 
inriktning mot pediatrik  
Dnr FS 3.1.4-2061-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 124 a- c med 
justering av giltighetstiden så att besluten sträcker 
sig tom 23 mars i enlighet med rektorsbeslutet FS 
1.1-2057-20 

Åsa Hörnsten föreslog att göra en undersökning 
om studenternas resultat på tentamen påverkats av 
övergång till digital webtentamen. Ordföranden tar 
med sig frågan. 

125.  Revidering av kursplaner Programrådet beslutar att meningen ”Antalet 
provtillfällen är begränsade till totalt fem.” stryks i 
samtliga kursplaner i bilaga 125 med en mindre 
justering. Examinationer som inte berörs av 
beslutet är verksamhetsförlagd utbildning, där 
maximalt två examinationstillfällen kommer att 
kvarstå.  

Programrådet beslutar även om revidering av 
formaliatext i dessa kursplaner.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

126.  Antal sammankomster i kursplaner Programrådet beslutar att ta bort information om 
antalet sammankomster och deras längd i samtliga 
kursplaner i bilaga 126 samt ersätta aktuell text 
med en mer generell formulering om att 
sammankomst på studieort/motsvarande 
förekommer i kursen.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

file://gemfilyta.ad.umu.se/gem$/omvardnad/PRS/Samarbetsmapp/Sammantr%C3%A4den/201022/Beslut%20med%20anledning%20av%20covid-19%20avseende%20inledande%20del%20av%20v%C3%A5rterminen%202021
file://gemfilyta.ad.umu.se/gem$/omvardnad/PRS/Samarbetsmapp/Sammantr%C3%A4den/201022/Beslut%20med%20anledning%20av%20covid-19%20avseende%20inledande%20del%20av%20v%C3%A5rterminen%202021
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127.  Programutvärderingar 

a) VYSJS vt 20 

b) VYRÖN vt 20 

a) Ordföranden presenterar och kommenterar 
programutvärderingen för 
sjuksköterskeprogrammet (VYSJS).  

Diskussion 

PRS beslutar att lägga utvärderingen till 
handlingarna. 

b) Punkten bordläggs 

128.  Kursutvärderingar 
a) 3OM370 Omvårdnadens 

teorier och vetenskapliga 
grund, vt 20, distans, 
VYSJS 
 

b) 3OM339 
Omvårdnadsvetenskap teori 
och tillämning, vt 20, 
distans, VYSJS 

 
c) 3OM431 Evidensbaserad 

vård och omsorg, vt 20, 
Magister- och 
masterprogram & 
fristående 

 
d) 3OM425 Förlossningskonst 

I, vt 20, VYBAR 
 

Christina Juthberg presenterar och kommenterar 
kursutvärderingarna för grundnivå (128 a-b). 

Karin Bölenius presenterar och kommenterar 
kursutvärderingen 128 c 

Margareta Persson presenterar och kommenterar 
kursutvärdering 128 d. 

PRS beslutar att lägga kursutvärderingarna till 
handlingarna. 

129.  Information FN Åsa Hörnsten informerar från senaste FN 
sammanträdet att strategiska satsningar inom 
forskning med universitetsgemensamt avsatta 
medel föreslås strykas från budget vilket skulle vara 
ogynnsamt för berörda forskningsområden, 
ärendet är inte beslutat utan återremitterades. 

Bilaga 129 

130.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN 

Bilaga 130 

131.  Information från verksamheten Marilene Liström informerar om att alla ledamöter 
från regionen som sitter i olika programråd 
kommer träffas regelbundet vilket är mycket 
positivt för samverkan. 

Magnus Börlin informerar att han from 1 oktober 
har en ny befattning som Samordnade Enhetschef 
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Hälso och sjukvård äldre på Umeå kommun vilket 
innebär att han bla ansvarar för all VFU.  

Vidare informerar han att kommunens 
sommarrekryteringen är igång för 2021. 

Merja Ylioikarainen informerar om att biblioteket 
nu har öppet som före Covid-19 men att de arbetar 
enligt rekommendationerna.  

Karin informerar om ny organisation i region 
Västerbotten för FoU direktörskapet vilket delas 
upp i två uppdrag. Det blir en FoU direktör 
Beatrice Melin som blir direktställd under Brita 
Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i region 
Västerbotten, och så blir det en FoU chef för staben 
Göran Larsson. 

132.  Information från studenter Studierådet arbetar med en sammanfattning av 
rapporten som presenterades på förra PRS  

Studierådet har nu fått en representant från 
sjuksköterskeprogrammet på distans som går 
termin 2 i Skellefteå. Totalt består rådet nu av 8 
studenter och representation finns från samtliga 
terminer på sjuksköterskeprogrammet med 
undantag av termin 1. 

133.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Anmälningsstatistik 
nationell omgång vt 21 

c) VårdSam 

a) Ordföranden anmäler beslut enligt förteckning 
bilaga 133 a. 

b) Ordföranden redogör för anmälningsstatistiken 
enligt bilaga 133 b. 

c) Ordföranden informerar från VårdSam 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 

134.  Information - Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg önskar rådgöra om 
vårens utbyten där sista anmälningsdatum är 30 
mars. 

Intresset är stort bland studenterna för utbyte vt 21 
men flera mottagande länder har sagt nej.  

PRS beslutar att med bakgrund av rådande läge 
och rektorsbeslut (FS 1.1-2057-20 med giltighet 
tom 23 mars) inte bevilja medel till utresande 
studenter vt-21. 

Justeras i p 140 PRS sammanträde 201119: Beslutet 
gäller utbyten vt-21 inte enbart medel. 
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135.  RIU - Fakultetens 
internationalisering 

Annelie Ivarsson, Chatrin Persson, Anna Lundberg 
& Wasif Ali från RIU gästar PRS. 

PRS ombeds läsa RIUs rapport ”Vilken erfarenhet 
av internationalisering har studenterna – och vad 
tycker de?” inklusive appendix som under 
sammanträdet skickas ut till ledamöterna. 

Rapporten kan vara ett bra underlag för fortsatta 
diskussioner om utveckling av 
internationaliseringsarbetet. Delar kan även 
användas i programanalyserna på program där 
svarande finns. 

Områden som lyftes: 

Vikten av att Kurser och moment på engelska bör 
utvecklas lyfts fram och att möjlighet finns att söka 
medel. Momentet Katastrofmedicin och kursen 
Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet som 
ges av institutionen för omvårdnad lyfts fram. 

Förslag att fler kurser och/eller moment på 
avancerad nivå ska ges på engelska. 

Att utveckla internationalisering på hemmaplan 
genom att belysa möjligheter att samarbeta 
virtuellt med andra länder vilket görs i kursen 
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad där  
föreläsare från Calgary, Kanada medverkar. Att 
bjuda in föreläsare via nätet är en möjlighet man 
bör ta fasta på. 

136.  Övriga frågor  

a) Handläggningsordning kurs- 
och programutvärderingar 
Medicinska fakulteten 2020 

Helena Antonsson informerar om den föreslagna 
handläggningsordningen och får med sig en fråga 
till UN gällande studentmedverkan. 

Bilaga 136 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Madeleine Åberg Svensk  
    

 

Magnus Börlin p 119–132 samt p134-135 
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Solveig Engman p 133 & 136 


