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Närvarande

Alva Hasselmark Ledamot, studeranderepresentant

Annika Bay Ledamot

Carlos Tejera Ledamot

Christina Juthberg Ledamot

Helena Antonsson Ledamot, vice ordförande

Hiam Saleh Ledamot, studeranderepresentant

Karin Bölenius Ledamot deltar from p 65

Kerstin Viglund Ordförande

Lev Novikov Ledamot

Magnus Börlin Adj. verksamhetsföreträdare kommun deltar p 75-80

Margareta Persson Ledamot

Pia Hedberg Ledamot 

Åsa Hörnsten Ledamot

Övriga närvarande

Lillemor Lyrén Adj. Medicinska biblioteket

Madeleine Åberg Svensk Sekreterare

Mitzie Nord Adj. Institutionen för omvårdnad deltar p 77

Sabine Björk                         Adj. Institutionen för omvårdnad deltar p 65 a 

Ej närvarande

Vakant Ledamot Region Västerbotten
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Ärende Beslut/Åtgärd

61. Fastställande av 
föredragningslistan

Ordföranden öppnar mötet, som hålls digitalt via 
Zoom.

De nya studentrepresentanterna Alva Hasselmark och 
Hiam Saleh välkomnas och ges en kort 
presentationsrunda av PRS.

Ordförande presenterar föredragningslistan.

PRS beslutar att fastställa föredragningslistan med 
tillägg av en övrig informationspunkt av ordföranden 
79 d.

62. Justeringsperson PRS beslutar att utse Margareta Persson att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll.

63. Föregående mötes protokoll Ordföranden anmäler föregående mötesprotokoll.

PRS beslutar att lägga föregående mötesprotokoll, 
bilaga 63, till handlingarna.

64. Mötes protokoll 210225 Ordförande föredrar ärendet.

PRS beslutar om föreslagna justeringar och att lägga 
mötesprotokoll, bilaga 64, till handlingarna.

65. Revidering av kursplaner 

a) 3OM396 Vetenskaplig 
teori och metod II, 
VYRÖN
Dnr FS 3.1.4-2008-18

b) 3OM380 Palliativ 
omvårdnad och vård vid 
livets slutskede, VYONK
Dnr FS 3.1.4-1993-18

c) 3OM938 Omvårdnad 
vid allergi, astma och 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, del I, 
Uppdragsutbildning
Dnr FS 3.1.4-880-21

Sabine Björk föredrar kursplanen 3OM396 
Vetenskaplig teori och metod II. 

Ordföranden föredrar kursplanerna 3OM380 Palliativ 
omvårdnad och vård vid livets slutskede och 3OM938 
Omvårdnad vid allergi, astma och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, del I. 

PRS beslutar om revidering av kursplanerna enligt 
förslag.

Punkterna 65 a och c förklaras omedelbart justerade.

66. Programrådsbudget Ordföranden föredrar ärendet.
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PRS beslutar att tillstyrka programrådsbudgeten och
uppdrar till ordförande att skicka in äskandet till 
fakulteten.

67. Revidering av kursplaner -
nya föreskrifter om  
särskild behörighet

FS Dnr 3.1.4-882-21

Ordföranden föredrar ärendet.

PRS beslutar om revidering enligt förslag

68. Revidering av utbildningsplan 
VYSJS & VYRÖN - nya 
föreskrifter om särskild 
behörighet

FS Dnr 3.1.3-885-21 
FS Dnr 3.1.3-886-21

Ordföranden föredrar ärendet.

PRS beslutar om revidering enligt förslag.

69. Garantiplatser basår - besluta 
om platser

Ordföranden föredrar ärendet.

PRS beslutar enligt tidigare inriktningsbeslut att 5 
platser vardera på röntgensjuksköterskeprogrammet 
Ht22 samt sjuksköterskeprogrammet studieort Umeå 
Ht22 och Vt23 upplåts som garantiplatser.

70. Corona - aktuellt läge Ordföranden informerar om ökad smittkurva för 
Västerbotten men att ännu har inget beslut kommit 
från rektor om hur undervisningen på UmU ska 
bedrivas under ht 21. 

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

a) 3OM353 Omvårdnad med 
inriktning 
ambulanssjukvård, 
VYAMB
Dnr FS3.1.4-922-20

Ordföranden föredrar avstegen.

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 71 a.

72. VårdSam Ordföranden sammanfattar information från 
VårdSam. Protokoll finns i bilaga 72.

73. Information FN Åsa Hörnsten informerar kort från FN

74. Information UN Helena Antonsson informerar från UN

75. Information från verksamheten Lillemor informerar om att det fortfarande är 
begränsade öppettider på alla tre bibliotek på Campus. 
Resursrum finns tillgängliga för bokning. 
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Undervisning och handledning digitalt har fungerat 
bra och kommer ske terminen ut. Eventuellt kommer 
handledning digitalt erbjudas även fortsättningsvis.

Som delmål i verksamhetsplanen, i strävan mot målen 
om Lika villkor och hållbarhet, är de Canvasmoduler 
med introduktionsmaterial till biblioteket som 
kommer inom kort. De är tänkta som ett komplement 
och stöd i undervisningen.

Magnus Börlin informerar att det går trögt med 
sommarrekryteringen till kommunen. 
Sjuksköterskestudenter i T6 erbjuds bonus för varje 
vecka de jobbar under sommaren.

Frågan om en samordning avseende VFU relaterade 
frågor mellan de stora kommunerna i länet lyftes och 
Magnus Börlin tar frågan vidare.

76. Rapport från UKÄ workshop 
12/4

Ordföranden informerar från workshopen inför UKÄ 
granskningen av sjuksköterskeprogrammet samt om 
var man kan hitta information om kommande 
utvärderingar. UKÄ:s hemsida

77. Information från Clinicum 
Betula

Mitzie Nordh informerar från arbetsgruppen för CB.
Det förändrade upplägget av Läkarprogrammet är en
logistisk utmaning de första veckorna i januari men 
samarbetet fungerar bra.

Lokaler, personal, material och service fungera mycket 
bra på CB. 

78. Ny mandatperiod fr.o.m. okt 
2021

Ordföranden informerar om den nya mandatperioden 
och ber ledamöterna höra av sig inför majmötet om
önskan finns att fortsätta.

79. Information från ordföranden

a) Anmälan av beslut

b) Anmälningsstatistik 
nationell omgång

c) Antagningsstatistik 
VIFY ht 21

d) Kommittédirektiv

Ordföranden anmäler beslut enligt förteckning 79 a.

PRS beslutar att lägga anmälan av beslut bilaga 79 a 
till handlingarna

Ordföranden om anmälningsstatistik för den 
nationella omgången samt antagningsstatistik för 
antagningsomgången VIFY. Vidare informerades om 
den översyn som ska göras av kraven för 
sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen

80. Information från studenter De nytillsatta studentledamöterna Alva Hasselmark 
och Hasim Saleh arbetar med att få fler engagerade
studenter i studierådet. 
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81. Internationalisering Annika Bay informerar om att det varit få som sökt 
medel från IKOM och ber ledamöterna uppmuntra 
kollegor att söka bidrag för att utveckla en kurs på 
engelska. 

Carlos Tejera informerar om att det finns sådana 
tankar i projektet Nordradiografi.

Annika Bay och Pia Hedberg informerar om att 16 
studenter sökt om att få komma som inresande till 
UmU ht 21. Av dessa är två 
röntgensjuksköterskestudenter, resterande 
sjuksköterskestudenter. 

När det gäller utresande studenter har de flesta 
samarbetspartners sagt ja till resor i höst om UD 
tillåter.

Eventuellt är ett nytt utbytesavtal med ett lärosäte i 
Kanada aktuellt.

82. Övriga frågor Inga övriga frågor

83. Mötet avslutas

Justeras Vid protokollet

Kerstin Viglund Madeleine Åberg Svensk

Margareta Persson


