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Ärende  Beslut/Åtgärd 

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

PRS beslutar att fastställa 
föredragningslistan med tillägg av en övrig 
fråga p 61 gällande ekonomiskt bidrag till den 
senarelagda nationella lärarträffen 
röntgensjuksköterskeprogrammet. 

47.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Annika Bay att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 

48.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll till handlingarna. 

Bilaga 48 

49.  Schabloniserade VFU-kostnader Ordföranden föredrar ärendet 

Diskussion 

PRS beslutar att uppdra till ordföranden att 
besvara frågan från UN utifrån framkomna 
åsikter. 

Bilaga 49 

50.  Kollegiala granskare & frågeställning- 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulans (VYAMB) 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot barn och ungdom 
(VYBAU) 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot (VYPSV) 

Ordföranden föredrar ärendet 

PRS beslutar att med utgångspunkt från 
presenterat underlag, bilaga 50, uppdra till 
ordförande och utbildningsansvarig att i 
samråd med programansvariga tillfråga och 
färdigställa förslaget. 

Bilaga 50 

51.  Programutvärdering VYSJS Ht-19 

 

Ordföranden anmäler och går igenom 
programutvärderingen. 

Diskussion 

PRS beslutar att lägga 
programutvärderingen till handlingarna. 

Bilaga 51 
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52.  Kursutvärderingar 
a) 3OM298 Vård vid kronisk 

hjärtsvikt ht-19 (VALBAR) 

b) 3OM383 Omvårdnad med fokus 

på det goda åldrandet Umeå ht-19 

(VYÄLD) 

c) 3OM350 Självständigt arbete i 

sexuell och reproduktiv hälsa II 

(VYBAR) 

d) 3OM231 Omvårdnad, 

självständigt arbete med 

inriktning mot intensivvård ht-19 

(VYINT) 

e) 3OM232 Omvårdnad, 

självständigt arbete med 

inriktning mot ambulanssjukvård 

ht-19 (VYAMB) 

f) 3OM227 Omvårdnad, 

självständigt arbete med 

inriktning mot 

operationssjukvård ht-19 

(VYOPE) 

g) 3OM314 Omvårdnad, 

examensarbete med inriktning 

mot distriktssköterska ht-19 

(VYDIS) 

h)  

Helena Antonsson anmäler och kommenterar 
kort kursutvärderingarna. 

PRS beslutar att lägga kursutvärderingarna 
till handlingarna 

Bilaga 52 a-g 

53.  Överföring till Canvas Ordföranden informerar var man kan hitta 
aktuell information om Canvas och anmäla sig 
för nyhetsbrev. 

 

54.  Praxia-aktuellt läge Christina Juthberg informerar om att lärare 
förmodligen kommer att få tillgång till Praxia 
ht-20 

 

https://www.aurora.umu.se/om-universitetet/universitetsgemensamma-projekt/canvas---ny-larplattform/
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55.  Corona- aktuellt läge Med anledning av aktuellt läge informerar 
Ordföranden om  

- att söktrycket för ht-20 är högre än normalt 

- att studenter numera är försäkrade även för 
Covid-19 vilket inte ingick tidigare.  

- hur studenters frånvaro vid VFU ska 
hanteras.  

- vad som gäller vid ID kontroll då 
examination sker på distans 

- möjlighet att bevilja dispens för praktiska 
moment för vissa utbildningar ( FS 2020/677) 

- möjlighet till avsteg från utbildningsplan och 
flytt av kurstillfällen med anledning av Covid-
19 ( FS 2020/806) 

- möjlighet till senareläggning av provtillfällen 
med anledning av Covid-19 (FS 2020/946) 

- återkallelseförbehåll på UmUs 
antagningsbesked 

- att planering påbörjas för att kunna bedriva 
utbildning på distans även ht-20 och 
välkomstbrev bör av den anledningen göras i 
två varianter. 

- att remiss ”Konsekvensanalys gällande 
distansstudier” inkommit från 
planeringsenheten med sista svarsdag 29 april 
2020. 

- att platsgaranti kan ges till studenter som 
avbryter sina studier för att tex återgå till 
arbete i vården. 

Bilaga 55 

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

3OM368 Kroppen och omvårdnad  
Dnr: FS 3.1.4-916-20 

3OM393 Biomedicin och allmän 
farmakologi 
Dnr: FS 3.1.4-917-20 

3BM031 Fysiologi med inriktning mot 
akutsjukvård 

Dnr: FS 3.1.4-921-20 

3OM353 Omvårdnad med inriktning mot 
ambulanssjukvård 

Ordföranden föredrar inkomna ärenden 
gällande avsteg från kursplan för att förhindra 
spridning av Covid-19. 

PRS beslutar om avstegen enligt förteckning 
bilaga 56 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/examination-corona/umu-gdpr-undervisning-och-examination-pa-distans-20200402.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/examination-corona/umu-gdpr-undervisning-och-examination-pa-distans-20200402.pdf
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Dnr: FS 3.1.4-922-20 

3OM357 Pre- och intraoperativ 
omvårdnad 

Dnr: FS 3.1.4-934-20 

3OM358 Anestesi och anestesiologisk 
omvårdnad 

Dnr: FS 3.1.4-919-20 

3OM364 Omvårdnad med inriktning mot 
intensivvård och medicinsk vetenskap 

Dnr: FS 3.1.4-935-20 

57.  Information-Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg informerar om att 
några av de studenter som beviljats 
resestipendie av PRS till ht-20 funderar på att 
dra tillbaka sina ansökningar pga det osäkra 
läget. Vidare informeras om att 
anmälningstiden för inresande studenter har 
förlängts.  

58.  Information från verksamheten Marilene Liström informerar om  

- att två nya avdelningar ska öppna på NUS 
för att hantera den ökade tillströmningen 
av patienter 

- att det i dagsläget finns skyddsutrustning  
- att sommarsemestrar inte kan beviljas i 

nuläget. 

Magnus Börlin informerar om 

- att de inte ser någon större spridning 
inom kommunens äldreboenden men att 
de är restriktiva med sommarsemester till 
personalen. 

- Länsstyrelsens uppdrag om samordning 
av skyddsutrustning för Umeå och 
kringliggande kommuner för att bygga 
upp ett lager. 

 

Margareta Sundin informerar om  

- att biblioteket har öppet 4 timmar per dag 
för nödvändiga aktiviteter såsom 
kopiering, lån och återlämnande.  

- att de övergått till digital undervisning 
vilket fungerar bra. 
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- att detta blir hennes sista PRS möte och 
hennes ersättare som fortsättningsvis ska 
kallas heter Merja Ylioikarainen. 

59.  Information från studenter Studenterna har ingen information denna gång 

60.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Beslut Per Capsulam - anmälan 

Dnr: FS 1.2.3-685-19 

c) Anmälningsstatistik nationell 
omgång ht-20 

d) Antagningsstatistik VIFY ht-20 

 

 

a) Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning bilaga 60 a 

PRS beslutar att lägga anmälda beslut 
till handlingarna.  

b) Ordförande anmäler beslut Per Capsulam 
bilaga 60 b  

PRS beslutar att lägga beslutet till 
handlingarna. 

   c-d)    Ordföranden redogör för statistiken 
 

Bilaga 60 a-d 

61.  Övriga frågor  

Nationell lärarträff för lärosäten som ger 
röntgensjuksköterskeprogrammet. 

Solveig Engman lyfter frågan om det bidrag på 
12tkr PRS beviljat (p 112 a 190926) för 
anordnandet av lärarträffen 2020 kan 
användas 2021 istället då årets träff ställdes in 
med anledning av Covid-19. 

PRS beslutar att bevilja bidraget för 2021.   

 

 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

Kerstin Viglund      Madeleine Åberg-Svensk 

 

Annika Bay 


