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Ärende  Beslut/Åtgärd 

41.  Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet, som hålls 
digitalt via Zoom, och informerar om att 
Marilene Liström avsagt sig sin plats som 
ledamot i programrådet och att vi än inte fått 
besked om ersättare från Region 
Västerbotten. 

Ordförande presenterar föredragningslistan.  

PRS beslutar att fastställa 
föredragningslistan med tillägg av två övriga 
punkter 59 a-b 

a) Anhållan om nollintag till VYONK t21 
b) Fakultetsaudit 

42.  Justeringsperson 

 

PRS beslutar att utse Lev Novikov att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll.  

43.  Föregående mötesprotokoll Ordföranden anmäler föregående 
mötesprotokoll. 

PRS beslutar att lägga föregående 
mötesprotokoll, bilaga 43, till handlingarna. 

44.  Programutvärdering VYANE ht 20 

 

Pia Hedberg föredrar programutvärderingen 
för specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi. 

PRS beslutar att lägga 
programutvärderingen bilaga 44 till 
handlingarna. 

45.  Revidering av kursplaner  

a) 3OM358 Omvårdnad med 
inriktning mot anestesisjukvård 
och anestesiolog (VYANE) 
Dnr FS 3.1.4-1971-18 
 

b) 3OM359 Omvårdnad med 
inriktning mot anestesisjukvård 
verksamhetsförlagd utbildning 
(VYANE)  
Dnr FS 3.1.4-1972-18 

 
c) 3OM360 Omvårdnad, 

examensarbete med inriktning mot 

Pia Hedberg föredrar kursplanerna. 

PRS beslutar att revidera kursplanerna 
med en mindre justering i 3OM358, enligt 
förslag Bilaga 45 a-f 
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anestesisjukvård (VYANE) 
Dnr FS 3.1.4-1973-18 
 

d) 3OM361 Omvårdnad med 
inriktning mot operationssjukvård 
och operationsteknik (VYOPE) 
Dnr FS 3.1.4-1974-18 
 

e) 3OM362 Omvårdnad med 
inriktning mot operationssjukvård, 
verksamhetsförlagd utbildning 
(VYOPE) 
FS 3.1.4-1975-18 

 
f) 3OM363 Omvårdnad, 

examensarbete med inriktning mot 
operationssjukvård (VYOPE) 
Dnr FS 3.1.4-1976-18 

 

46.  Revidering av examensbeskrivning 

a) Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot anestesi 
(VYANE)  
Dnr FS 3.1.5-532-21 

b) Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot operation 
(VYOPE) 
Dnr FS 3.1.5-533-21 

 

Pia Hedberg föredrar 
examensbeskrivningarna. 

PRS beslutar att tillstyrka revideringarna av 
examensbeskrivningarna enligt förslag. 
Beslutet tas med omedelbar justering och 
uppdrar till ordföranden att anmäla ärendet 
till FN/UN för tillstyrkan inför rektorsbeslut. 

Bilaga 46 a-b 

 

47.  Information - Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg informerar om ett 
stort intresse för både ut- och inresande ht 
21. 

PRS beslutar om resebidrag för de 
studenter som sökt och är i fas med sina 
studier. 

5 studenter till Marsielle 

4 studenter Tanzania 

4 studenter Seychellerna 

Ev 1-2 Ghana 

 

Vidare berättar Annika och Pia om arbetet 
med internationalisering på hemmaplan 
utifrån svårigheten att resa ut pga pandemin. 
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Det zoom-seminarium som arrangerades för 
sjuksköterskestudenter i termin 5 som sökt 
utbyte ht 21 blev lyckat. Ämnet var: ”Att vara 
sjuksköterskestudent under pågående 
pandemi” och förutom svenska 
sjuksköterskestudenter deltog studenter från 
Indien, Island och Frankrike. Även lärare 
från Island och Frankrike deltog. 

48.  Uppdragen - Internationalisering Annika Bay & Pia Hedberg återrapporterar 
de två uppdragen från UN kring 
internationalisering. 

PRS uppdrar till Annika och Pia att 
färdigställa underlaget och insända svar till 
UN.medfak@umu.se. senast den 15 april.  

49.  Pris för bästa examensarbete Ordföranden föredrar nominerade 
examensarbeten. 

Programrådet beslutar att tilldela pris för 
bästa examensarbete till samtliga 
nominerade enligt bilaga 49. 

50.  

 

Avsteg - Senareläggning av provtillfälle 

 a) 3OM424 Kvinno- och familjehälsa I vt 
21 

Dnr FS 3.1.4-609-21 

Ordföranden föredrar avsteget. 

PRS beslutar om avsteget enligt förslag 
bilaga 50 a. 

51.  HST äskande 2022 Ordföranden föredrar HST äskandet. 

PRS beslutar att tillstyrka äskandet och 
uppdrar till ordföranden att tillsända 
fakulteten för beslut.  

Bilaga 51 

52.  Information från verksamheten  

  

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

För Umeå kommuns del är Coronaläget just 
nu hanterbart. För Lycksele, Skellefteå samt 
Region Västerbotten är läget svårare.  

Den sänkning med 8 VFU platser Umeå 
kommun gjort (VYSJS T2) är dock 
coronarelaterad. 

 

Sommarrekryteringen är i fokus med lägre 
söktryck än normalt och sökande T6 

mailto:UN.medfak@umu.se
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studenter (VYSJS) har högre lönekrav. 
Kommunen har infört ett bonussystem som 
är mer fördelaktigt än tidigare år. 

53.  Corona - aktuellt läge Ordföranden informerar kort om det aktuella 
läget nationellt.  

Magnus Börlin informerar att studenter som 
gör sin VFU i kommunen har vaccinerats, 
men alla har inte fått dos 2. 

54.  VårdSam Ordföranden informerar om det 
utbildningsdirektiv som Region Västerbotten 
tagit fram. 

55.  Information FN         Åsa Hörnsten informerar kort från FN 

56.  Information UN Helena Antonsson informerar från UN.  
Speciellt lyfts studentkårsskrivelsen där 
återkoppling på kursutvärderingar är en 
punkt Institutionen för Omvårdnad kommer 
att följa upp mer kontinuerligt. 

Bilaga 56 

57.  Information från fakultetsdialogen Ordföranden informerar om de punkter som 
lyftes på fakultetsdialogen och gäller 
samtliga program inom PRS ansvarsområde: 

 Brist på VFU platser 
 Handläggningsordning för 

kursutvärderingar 
 Krav på kurs /moment på engelska i 

programmet.  

Christina Juthberg berättade om 
problematiken i sjuksköterskeprogrammet 
gällande VFU. Hon informerade även om 
den ändrade rutinen kring kursutvärderingar 
samt att man ser över var engelskspråkig 
kurs/moment kan vara lämpligt i 
programmet. 

Carlos Tejera informerade om några av 
Röntgensjuksköterskeprogrammets punkter 
som lyftes. Projekt Nordradiografi, 
implementering av AI och önskan om 
uppdaterad utrustning i utbildnings Lab:et 
på NUS, i samarbete med Region 
Västerbotten. 
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Helena Antonsson informerade om några av 
de punkter som lyftes för programmen på 
avancerad nivå. 

Undersöka möjligheten om en urvalsgrupp 
med en kvot för studenter som inte redan har 
en specialistutbildning då trend finns att 
studenter läser flera utbildningar och inte 
arbetar i yrket.  

Kan bristen på VFU vara kopplat till kravet 
på handledaren? Hur erfaren ska en 
handledare vara? 

Masterprogrammet – nya inslag i form av 
hållbar utveckling och global hälsa både för 
internationalisering och fördjupning. 

 

58.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut 

b) Anmälningsstatistik VIFY ht-21 

c) Antagningstal VIFY ht-21 
 

Ordföranden anmäler beslut enligt 
förteckning och informerar om att den stora 
andelen avbrott beror på en genomgång 
administrationen gjort av inaktiva studenter 
de senaste åren. 

PRS beslutar att lägga anmälan av beslut 
bilaga 58 a till handlingarna. 

Ordförande presenterar anmälningsstatistik 
och antagningstal för VIFY ht-21 enligt 
bilaga 58 b-c. 

59.  Övriga frågor  

a) Anhållan om nollintag på     
VYONK ht21 

 

 
b) Fakultetsaudit 

 

 

a) Helena Antonsson föredrar 
ärendet.  
Efter diskussion drar Institutionen 
tillbaka anhållan. 
 

b) Helena Antonsson föredrar 
ärendet.  
Ledamöter uppmanas att skicka 
reflektioner kring hur fakulteten 
skulle kunna kvalitetsutvecklas till 
Helena inför UN på måndag den 29 
mars. 

60.  Mötet avslutas  
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Justeras       Vid protokollet 

 

 

Kerstin Viglund     Madeleine Åberg Svensk 

      

 

Lev Novikov 

 


