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Övriga närvarande 
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Malin Andersson Sekreterare 
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa 
föredragningslistan. 

160.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Åsa Hörnsten att 
jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.  

161.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll, bilaga 161, till handlingarna. 

162.  Pris för bästa examensarbete vt 20 Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar att tilldela pris för bästa 
examensarbete till samtliga nominerade i 
bilaga 162. 

163.  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) 3OM367 Sjuksköterskans 
profession – introduktion 

Dnr FS 3.1.4-2448-20 

d) 3BM391 Anatomi och fysiologi 

Dnr FS 3.1.4-2569-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 163 
a-d. 

164.  Senareläggning av provtillfälle för att 
minska smittspridning av covid-19 

a) 3OM371 Omvårdnadens 
metoder och procedurer 

Dnr FS 3.1.4-1153-20 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 164 
a-b. 
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b) 3OM372 Omvårdnad i olika 
livsfaser, del I 

Dnr FS 3.1.4-2551-20 

165.  Programanalyser 2020 

a) VYDIS 

b) VYONK 

c) VYINT 

d) VYÄLD 

e) VYAMB 

Dnr FS 1.6.2-2237-20 

Ordföranden och Helena Antonsson 
föredrar programanalyserna. 

PRS beslutar att med vissa justeringar 
fastställa programanalyserna enligt bilaga 
165 a-e. 

166.  Revidering av kursplaner VYBAR from 
ht 21 

a) 3OM422 Reproduktiv och 
perinatal hälsa 

Dnr FS 3.1.4-2034-18 

b) 3OM423 Gynekologisk och 
sexuell hälsa 

Dnr FS 3.1.4-2035-18 

c) 3OM424 Kvinno- och 
familjehälsa I - utgår 

Dnr FS 3.1.4-2036-18 

d) 3OM425 Förlossningskonst I - 
utgår 

Dnr FS 3.1.4-2037-18 

Margareta Persson föredrar kursplanerna 
166 a-b. 

PRS beslutar med smärre justeringar om 
revidering av kursplanerna enligt förslag i 
bilaga 166 a-b. 

Ärende 166 c-d utgår. 

167.  Äskande av medel Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar att bevilja medel för 
kvalitetsarbete enligt bilaga 167. Punkten 
förklaras omedelbart justerad. 

168.  Clinicum Betula Ordföranden föredrar ärendet enligt bilaga 
168. 

PRS beslutar att Mitzie Nordh utses som 
PRS representant i arbetsgruppen 
Clinicum Betula. 

169.  Programutvärdering VYBAR vt 20 Margareta Persson presenterar och 
kommenterar programutvärderingen för 
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barnmorskeprogrammet (VYBAR), bilaga 
169. 

Diskussion. 

PRS beslutar att lägga utvärderingen till 
handlingarna. 

170.  Kursutvärderingar 

a) 3OM367 Sjuksköterskans 
profession-introduktion, Umeå 
& Distans ht-20 (VYSJS) 

b) 3OM368 Kroppen och 
omvårdnad, Campus ht-20 
(VYSJS) 

c) 3OM377 Palliativ omvårdnad, 
Distans vt-20 (VYSJS) 

d) 3OM263 Ledarskap och 
professionell utveckling ht-19 
(VYRÖN) 

e) 3OM303 Radiografi, 
självständigt arbete för magister 
samt 3OM208 Omvårdnad, 
självständigt arbete för 
magister, vt-20 (FRIST/valbar) 

f) 3OM415 Kliniska bedömningar 
inom distriktssköterskans 
verksamhetsområde, vt-20 
(VYDIS) 

g) 3OM386 Forskningsmetoder 
samt kliniska bedömningar 
inom vård av äldre ht-20 
(VYÄLD) 

h) 3OM411 Hälsofrämjande 
omvårdnad och 
hälsokommunikation ht-20 
(VYDIS) 

i) 3OM421 Omvårdnad, 
examensarbete med inriktning 
mot hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar vt-20 
(VYBAU) 

j) 3OM425 Förlossningskonst I 
vt-20 (VYBAR) 

Christina Juthberg presenterar och 
kommenterar kursutvärderingarna för 
VYSJS (170 a-c). 

Solveig Engman presenterar och 
kommenterar kursutvärdering för VYRÖN 
(170 d). 

Karin Bölenius presenterar och 
kommenterar kursutvärdering 170 e, 170 i 
och 170 k på avancerad nivå. 

Margareta Persson presenterar och 
kommenterar kursutvärdering för VYBAR 
(170 j). 

Helena Antonsson presenterar och 
kommenterar övriga kursutvärderingar på 
avancerad nivå (170 f-h och 170 l). 

PRS beslutar att återremittera 
kursutvärdering 170 b till kursteamet samt 
att lägga kursutvärderingarna 170 a och 
170 c-l till handlingarna. 
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k) 3OM431 Evidensbaserad vård 
och omsorg vt-20 
(FRIST/valbar) 

l) 3OM353 Omvårdnad med 
inriktning mot 
ambulanssjukvård, vt 20 
(VYAMB) 

171.  Ohållbar situation gällande 
genomförande av kurs - 3OM372 
Omvårdnad vid olika livsfaser I 

Christina Juthberg föredrar ärendet 
utifrån kursteamets skrivelse i bilaga 171. 

PRS beslutar att uppdra till Christina 
Juthberg att se över möjligheten att flytta 
ett av kursens moment till en tidigare kurs 
i programmet. 

172.  Information från verksamheten Marilene Liström informerar om läget med 
Covid-19 i Region Västerbotten.  

Infektion har lagt ned hela sin 
studentverksamhet och studenterna har 
fått flytta till andra avdelningar.  

Nyutbildade sjuksköterskor har i större 
utsträckning behövt nyttjas som 
handledare då många ordinarie 
handledare varit sjukskrivna. 

Nya Covid-19 riktlinjer har tagits fram för 
verksamheterna och ansvar läggs på 
studenterna att hålla sig informerade om 
gällande riktlinjer. Denna information har 
också lagts ut i Moodle till våra studenter. 

173.  Information från studenter Julia Andersson informerar om att 
Studierådets sammansättning troligtvis 
kommer att förändras under vårterminen. 

174.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Antagningsstatistik nationell 
omgång vt-21 

c) Hantering av kurs-och 
programutvärderingar 
Medicinska fakulteten 

Ordföranden 

a) anmäler beslut enligt förteckning 

b) redogör för antagningsstatistiken 

c) informerar om fakultetens nya 
handläggningsordning för kurs- och 
programutvärderingar 

Bilaga 174 a-c 

175.  Corona - aktuellt läge Ordföranden informerar om att rektor idag 
har tagit beslut med anledning av Covid-19 
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avseende vt 21 samt kvarvarande del av ht 
20.  

176.  Information - Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg informerar om 
att två röntgenstudenter från Finland har 
ställt in sitt utbyte som skulle ha skett 
under våren. 

Ordföranden informerar om det uppdrag 
som inkommit från UN till programråden, 
där ett antal frågor kring 
internationalisering inom programmen 
ska besvaras senast 15 april. Ärendet 
kommer att tas upp på något av PRS 
kommande sammanträden. 

177.  Information FN Åsa Hörnsten informerar kort från FN:s 
senaste sammanträde, bilaga 177. 

178.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN:s 
senaste möte den 2 december. 

Bilaga 178 

179.  Övriga frågor  

- VFU termin 6 VYSJS distans – 
anhållan från VFU-samordnare 

Ordföranden föredrar ärendet enligt bilaga 
179. 

PRS beslutar att studenter i termin 6 
VYSJS distans ges möjlighet att ansöka om 
VFU utanför avtalsområdet den första 
VFU-perioden inom äldreomsorg och 
hemsjukvård ht 21. Plats söks av studenten 
själv. Plats utifrån ansökan kan inte 
garanteras. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

180.  Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson   
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