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Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  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 19 
Litteraturlistor. 

2.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Karin Bölenius att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

3.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll, bilaga 3, till handlingarna. 

4.  Revidering av kursplaner  

a) 3OM424 Kvinno- och 
familjehälsa I  
Dnr FS 3.1.4-2036-18 
 

b) 3OM425 Förlossningskonst I  

Dnr FS 3.1.4-2037-18 

Margareta Persson föredrar kursplanerna. 

PRS beslutar med smärre justeringar om 
revidering av kursplanerna enligt förslag i 
bilaga 4 a-b. Beslutet tas med omedelbar 
justering. 

5.  Programanalyser 2020 

a) VYRÖN 

b) VYSJS  

c) VYBAR 

d) VYPSV 

e) VAOMM 

Dnr FS 1.6.2-2237-20 

Solveig Engman föredrar programanalys 5 a, 
Christina Juthberg 5 b, Margareta Persson 5 c, 
ordföranden 5 d och Helena Antonsson 5 e. 

PRS beslutar att med vissa justeringar 
fastställa programanalyserna enligt bilaga 5 a-e. 

6.  Corona - aktuellt läge Ordföranden informerar om att nya beslut finns 
på universitetets hemsida. 

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

a) 3OM422 Reproduktiv och 
perinatal hälsa (VYBAR) 

FS 3.1.4-63-21 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 7 a-d. 
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b) 3OM393 Biomedicin och allmän 
farmakologi (VYRÖN) 

FS 3.1.4-917-20 

c) 3OM371 Omvårdnadens metoder 
och Procedurer 

FS 3.1.4-1153-20 

d) 3OM414 Barns och ungdomars 
hälsa och livsvillkor 

FS 3.1.4-78-21 

8.  Senareläggning av provtillfälle för att 
förhindra spridning av covid-19 

− 3OM433 Omvårdnad med 
inriktning mot neonatal 
intensivvård. 

FS 3.1.4-77-21 

Ordföranden föredrar avsteget. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 8. 

9.  Ny ledamot 

Dnr FS 1.2.2-159-21 

Ordföranden föredrar ärendet enligt bilaga 9. 

Solveig Engman anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

PRS beslutar att tillstyrka att Carlos Tejera 
ersätter Solveig Engman som ledamot i PRS 
återstående mandatperiod, tom 210930 och 
tillsänder FN ärendet för beslut. Punkten 
förklaras omedelbart justerad.  

10.  Planering termin 4 
sjuksköterskeprogrammet - information 

Christina Juthberg presenterar det förslag till 
förändring i termin 4, 
sjuksköterskeprogrammet, som arbetats fram 
utifrån synpunkter som lyfts i kurs- och 
programutvärderingar. Förslaget har 
presenterats i Institutionsrådet vid 
Institutionen för omvårdnad, som stödjer ett 
fortsatt arbete. Förslaget var tänkt att 
presenteras i PRS för studerande- och 
verksamhetsrepresentanter för möjlig 
fortsättning. Då ingen av dessa är närvarande 
kommer informationen att delges dem skriftligt. 

Programrådet stödjer fortsatt arbete med 
förslaget. 

Bilaga 10 
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11.  UNs utlysning av medel för infrastruktur 
inom utbildning 2021 

Ordföranden informerar om de medel som kan 
sökas från UN för investeringar och/eller 
upprustning av utrustning inom utbildningarna. 

Bilaga 11 

12.  Uppdrag till programmen kring 
internationalisering av utbildningar 

Ordföranden föredrar ärendet. 

Internationella samordnare vid Institutionen 
för omvårdnad har påbörjat att bereda underlag 
och kommer att lämna svar till UN senast den 
15/4. Detta ska redovisas vid PRS sammanträde 
i mars. 

Bilaga 12 

13.  Garantiplatser basår - information Ordföranden informerar om att regeringen 
avsatt medel för platser på Tek-Nats basår och 
att fakulteten ställt en förfrågan till flera av 
programråden om intresse finns att avsätta 
garantiplatser för basårsstudenter till 
grundutbildningsprogrammen. Diskussion 
kring något oklart syfte och möjlig påverkan i 
program med högt söktryck. Intresse uttrycktes 
och eventuell fortsättning kan bli aktuell. 

Bilaga 13 

14.  Information - Internationalisering Annika Bay informerar om det nya 
Erasmusavtalet med Tromsö, som kommer att 
möjliggöra student- och lärarutbyte mellan 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård och Tromsös 
paramedicinutbildning. Utbytet är tänkt att 
starta från och med ht 21. 

Pia Hedberg informerar om arbete med 
internationalisering på hemmaplan utifrån att 
studenter inte kan resa ut p g a pandemin. Ett 
Zoom-seminarium kommer att arrangeras för 
de studenter som sökt utbyte ht 21 i termin 5 
sjuksköterskeprogrammet. Till seminariet har 
även sjuksköterskestudenter från Indien, 
Island, Danmark, Frankrike och Finland bjudits 
in. 

Vidare informeras om att de krav på karantän 
som finländska studenter har vid återkomst har 
gjort att endast en av de inresande studenterna 
kommer att resa hit för utbyte. 
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Kanada har efter ett långt samarbete valt att 
lämna samarbetet med Institutionen för 
omvårdnad. Annika och Pia ser över 
möjligheterna för ny samarbetspartner för 
utbyte i Kanada. 

15.  Information FN Information från FN:s senaste protokoll.  

Bilaga 15  

16.  Information från verksamheten Lillemor Lyrén informerar att bibliotekets 
öppettider har begränsats till följd av 
pandemin. Studenterna ges inte heller 
möjlighet att studera i lokalerna. 

Nästa vecka startar ett projekt med att utforma 
Canvas-moduler när det gäller generella 
kompetenser, utifrån tidigare diskussioner i 
PRS kommer Lillemor att ta upp akademiskt 
skrivande med arbetsgruppen. 

Vidare informeras om att personal från 
biblioteket har möjlighet att undervisa i de stöd 
som finns gällande att hitta evidensbaserat 
material. Detta tas upp mycket kortfattat i vissa 
kurser men skulle kunna göras mer integrerat 
med olika typer av övningar och kopplat till 
VFU. 

Information om digital seminarieserie som ges 
av biblioteket för studenter, forskare och 
anställda (Zoom In). 

Ordföranden redogör för information som 
skickats från Marilene Liström: 

- Covid-19 vaccinationer har kommit igång 
som planerat inom ambulans, förlossningsvård, 
akutmottagning och IVA. Studenterna är inte 
medräknade i det antal doser som levereras, 
vårdpersonalen prioriteras. 

- Förfrågningar om VFU-platser har kommit 
direkt till avdelningschefer på NUS från 
enskilda studenter som inte fått plats på sin 
studieort. Det är oklart hur många 
studenter/verksamheter det gäller. VFU-
planering ska ske via VFU-samordnare, och 
Christina Juthberg tar det som framkommit 
vidare till VFU-samordnare vid Institutionen 
för omvårdnad och fakulteten. 
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17.  Information från studenter Ordföranden informerar om att Julia 
Andersson och Frida Hansson har avsagt sig 
sina uppdrag som studentrepresentanter i PRS. 
Leila Khasjimdsjanova har avsagt sig sitt 
uppdrag som suppleant. 

18.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Antagningsstatistik efter urval 2 
nationell omgång 

c) Nya föreskrifter om ändrad 
behörighet 

Ordföranden 

a) anmäler beslut enligt förteckning 

b) redogör för antagningsstatistiken 

c) informerar om de nya föreskrifterna från 
UHR 

Bilaga 18 a-c 

19.  Övriga frågor  Solveig Engman lyfter att obligatorisk litteratur 
inte framgår i litteraturlistor, vilket skapar vissa 
problem. Då litteraturlistor inte tas upp i PRS, 
bör rutinen tydliggöras på institutionen. 
Christina Juthberg informerar om att rutiner 
håller på att ses över vid institutionen. 

20.  Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

 

Kerstin Viglund     Malin Andersson   
   

 

Karin Bölenius 


