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Ärende  Beslut/Åtgärd 

21.  Fastställande av föredragningslistan 

   

Ordföranden öppnar mötet, som hålls digitalt 
via Zoom, och hälsar Carlos Tejera välkommen 
som ny ledamot.  

Ordförande presenterar föredragningslistan. 
Ärende 25 b bordläggs och PRS beslutar att 
fastställa föredragningslistan. 

22.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Pia Hedberg att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 

23.  Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötes 
protokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående mötes 
protokoll, bilaga 23, till handlingarna. 

24.  Revidering av kursplaner  

a) 3OM375 Omvårdnadens 
organisation och ledning del I, 
VYSJS, ht 21 

Dnr FS 3.1.4-1988-18 

b) 3OM440 Disaster and 
Emergency Nursing 

Dnr FS 3.1.4-1039-19, FRIST, 
ht 21 

c) 3OM399 Radiografi V, 
VYRÖN, ht 21 

Dnr FS 3.1.4-2011-18 

Christina Juthberg föredrar kursplanerna 
3OM375 och 3OM440. 

Carlos Tejera föredrar kursplanen 3OM399. 

PRS beslutar om revidering av kursplanerna 
3OM375 samt 3OM399 enligt förslag i bilaga 24 
a och c. Vidare beslutar PRS att med vissa 
justeringar av förslaget i bilaga 24 c revidera 
kursplan 3OM440. 

Besluten tas med omedelbar justering. 

 

25.  Programutvärderingar 

a) VYSJS ht 20 

b) VYANE ht 20 

a) Ordföranden föredrar 
programutvärderingen för 
sjuksköterskeprogrammet ht 20. 
Svarsfrekvensen var låg på den skriftliga 
delen men deltagandet på den muntliga 
delen var god. 
 
PRS beslutar att lägga 
programutvärderingen till handlingarna. 
 

b) Bordläggs 
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26.  Corona - aktuellt läge Ordföranden informerar om det senaste 
angående covid-19 vaccinationer för studenter. 
Mer information kommer från fakulteten kring 
detta. 

Magnus Börlin informerar om vilken fas 
kommunen är i gällande vaccination av 
vårdtagare och personal.  

Han informerar även om att munskydd nu ska 
användas i alla kommunala verksamheter. 

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

a) 3OM392 Etik och 
kommunikation, VYRÖN vt 21 

Dnr FS 3.1.4-1043-20 

b) 3OM394 Radiografi II, VYRÖN 
vt 21 

Dnr FS 3.1.4-1044-20 

c) 3OM423 Gynekologisk och 
sexuell hälsa, VYBAR vt 21 

Dnr FS 3.1.4-403-21 

d) 3OM428 Förlossningskonst 
III, VYBAR vt 21 

Dnr FS 3.1.4-404-21 

Ordföranden föredrar avstegen. 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 27 a-d. 

28.  Sammanträdesdatum ht 21 

 

Ordföranden föreslår sammanträdesdatum för 
återstående mandatperiod. 

PRS beslutar om sammanträdesdatum 26/8-
21 och 23/9-21. 

 

29.  Examensmål i VYSJS - visa kunskap 
om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer 

Stina Hermansson och Maria Nilsson Jatko 
informerar om examensmålet, resurser och stöd 
som finns att tillgå för undervisning i dessa 
frågor. Nationellt har det lyfts in i NKSE (T6) 
och i vårt sjuksköterskeprogram har målet 
specifikt lagts till FRS i kursen Omvårdnad i 
olika livsfaser del 1 (T3) 

Diskussion 
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Konsensus att ämnet är viktigt och behöver 
arbetas vidare med i olika forum. 

30.  Garantiplatser basår Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar att uppdra till ordföranden att 
meddela fakulteten inriktningsbeslutet om att 5 
platser vardera på röntgen- och 
sjuksköterskeprogrammet kan tänkas att 
upplåtas som garantiplats. 

31.  VFU psykiatri termin 4 VYSJS Ordföranden informerar om situationen kring 
VFU-placeringen på psykiatri i termin 4 i 
Västernorrland. 

32.  Studentmedverkan  Ordföranden informerar om problematiken 
med brist på studentmedverkan och att ingen 
återkoppling skett från studierådet. 
Ordföranden har kontaktat ordförande i 
medicinska studentkåren som tar frågan vidare. 

33.  VårdSam Ordföranden informerar kort från 
sammanträdet och att protokollet finns för 
genomläsning. 

34.  Information – Internationalisering Annika Bay och Pia Hedberg informerar om 
arbetet kring internationalisering och hoppas på 
att möjlighet ges för utresande studenter ht 21, 
utöver sjuksköterskeprogrammet finns 
intresserade även från ambulans- och 
barnmorskeprogrammet. 

De informerar om pågående samarbeten samt 
den nytillkomna partnern i Umeånätverket 
Høgskolen i Østfold 

Det student- och lärarutbytet mellan 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård och Tromsös 
paramedicinutbildning som planerats till ht 21 
skjuts fram pga. pandemin. 

35.  Information FN Åsa Hörnsten informerar från FN och särskilt 
om platserna till forskaraspirantprogrammet.  

36.  Information UN Pga tidsbrist hänvisar Helena Antonsson till att 
senaste protokollet finns för genomläsning 
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37.  Information från verksamheten Magnus Börlin informerar om att 
sjuksköterskestudenterna på T6 har fungerat 
mycket bra på den VFU de nu avslutar i veckan. 

Både kommunen och regionen har haft svårt 
med rekryteringen till sommarens bemanning 
och önskar hjälp med att nå ut till studenterna. 
Möjlig orsak kan vara att ingen mässa för 
rekrytering har hållits pga. pandemin. 

Christina Juthberg ska samarbeta med Magnus 
Börlin och Marilene Liström i frågan  

38.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Studentrekrytering VYONK 

Ordföranden anmäler beslut enligt förteckning 
38a och informerar om den annonsering som 
gjorts i Vårdfokus för studentrekrytering till 
specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot onkologisk vård. Länk till 
annons. 

PRS beslutar att lägga anmälan av beslut 
bilaga 38 a till handlingarna 

39.  Övriga frågor  Inga övriga frågor 

40.  Mötet avslutas  

 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

 

Kerstin Viglund     Madeleine Åberg Svensk 

      

 

Pia Hedberg 

https://www.e-magin.se/latestpaper/cgzs6fsx/paper#/paper/c9f9rk6k/70
https://www.e-magin.se/latestpaper/cgzs6fsx/paper#/paper/c9f9rk6k/70

