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Lev Novikov   Ledamot  
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Madeleine Åberg Svensk   Sekreterare  
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Ärende  Föredragande 

122.  Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet, som hålls 
digitalt via Zoom.  

Ordförande presenterar 
föredragningslistan. 

PRS beslutar att fastställa 
föredragslistan enligt förslag med 
tillägg av två övriga frågor från Pia 
Hedberg och Åsa Hörnsten. 

123.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Helena 
Antonsson att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll.  

124.  Föregående mötesprotokoll Ordföranden anmäler föregående 
mötesprotokoll.   
  
PRS beslutar att lägga föregående 
mötesprotokoll, bilaga 124, till 
handlingarna.   

125.  Corona - aktuellt läge 

 

Ordföranden informerar om 
coronaläget. Maxtaket för antal personer 
i lokaler tas bort efter 30/9, men 
avstånd förordas fortfarande.  

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

3OM419 Omvårdnad med inriktning mot pediatrik  
 FS 3.1.4-2061-20 

Ordföranden föredrar avsteget 

PRS beslutar om avsteg enligt bilaga 
126 

127.  Revidering av kursplan 3OM431 Evidensbaserad vård och 
omsorg (vt23) 
Dnr FS 3.1.4-2043-18 

 

Karin Bölenius föredrar kursplanen. 
Diskussion. 

PRS bordlägger ärendet då 
kursansvarig vill beakta framkomna 
synpunkter. 

128.  PRS arbetsordning-revidering 
FS 1.1-1965-21 

Ordföranden föredrar ärendet. 

PRS beslutar om revidering av 
arbetsordningen enligt förslag, med en 
mindre justering av 
organisationskartan och tillägg av 
mandatperiod, bilaga 128 
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129.  PRS besluts- och delegationsordning-revidering 
FS 1.1-1964-21 

Ordföranden föredrar ärendet 

PRS beslutar om revidering av 
besluts- och delegationsordning, med 
justering av punkt 3.8.2. där 
föreslagen delegering till 
internationell samordnare stryks, 
bilaga 129 

130.  Pris för bästa examensarbete vt21 Ordföranden föredrar ärendet 

Programrådet beslutar att tilldela 
pris för bästa examensarbete till 
samtliga nominerade enligt bilaga 130. 

131.  Byte av examinator 
FS 1.2.3‐1176‐20 

Ordföranden föredrar ärendet. 
Programrådet beslutar enligt bilaga 
131 

132.  Kursutvärderingar 
 

Christina Juthberg informerar om 
kursutvärderingar på grundnivå och 
Helena Antonsson på avancerad nivå. 
Genomgående finns det covid-
omständigheter som påverkar och 
som förhoppningsvis är tillfälliga. 

Bilaga 132 

133.  NUSS i nära vård Ordföranden föredrar ärendet.  

Programrådet beslutar att rapporten, 
enligt bilaga 133, skickas till NUSS 

134.  Ansökan om medel Programrådet avslår ansökan om 
medel. 

Programrådets hållning är att bevilja 
medel för arbetstid och ev lokalhyra, 
men inte som i detta fall, mat och logi. 

Bilaga 134 

135.  Information FN Åsa Hörnsten lyfter främst att 
bemanningsplaneringsnämnden 
kommer att försvinna samt att 
fakultetsnämndens organisationskarta 
förändrats pga. att 
Likavillkorsgruppen och 
Internationaliseringsgruppen ska 
hamna mer centralt och arbeta på fler 
plan. 
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Bilaga 135 

136.  Information UN Kristina Lämås informerar från UN. 
Hon påminner om de medel som finns 
att söka. 

Bilaga 136 

137.  Information VårdSam Ordföranden informerar kort från 
VårdSam enligt bilaga 137 

138.  Internationalisering Pia Hedberg & Annika Bay 

Få ansökningar har hittills inkommit 
men ansökningstiden är fram till 1/10. 

Vi har inte haft möjlighet att ta emot 
barnmorskestudenter från Finland 
pga. brist på vfu-platser. 

Både Pia och Annika slutar som 
internationaliseringsansvariga till vt-
22. 

139.  Information från verksamheten Jennie Carlhed informerar att läget är 
fortsatt tufft när det gäller vårdplatser 
och personal. Nu är det dock ett fåtal 
covidpatienter inlagda. Studenterna är 
tillbaka och det fungerar väldigt bra. 

140.  Information från studenterna Punkten utgår pga. att inga studenter 
är med på mötet 

141.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut  
b) HST prognos 2021 & rev äskande 2022 
c) Anmälningsstatistik VIFY vt-22 
d) Remiss - Riktlinjer för etisk granskning av 

studentarbeten 

Ordföranden anmäler beslut enligt 
bilaga 141 a 

Programrådet beslutar att lägga 
anmälda beslut till handlingarna. 

Vidare presenterar ordföranden 
budget och äskande, 
anmälningsstatistik samt remissvar 
kring riktlinjer för etisk granskning av 
studentarbeten där Kerstin haft dialog 
med Susann Backteman och 
formulerat ett svar till fakulteten.  

Bilaga 141 b-d 

142.  PRS 2015-2021 Kerstin Viglund tar upp om den 
utveckling som varit i PRS program 

https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/utlysningar/
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under de 6,5 år som hon varit 
ordförande, bilaga 142. 

Helena avtackar Kerstin 

 Övriga frågor  Pia H: Akutprogrammen har 
diskuterat att göra förändringar i de 
två inledande programkurserna. 

Programrådet uppdrar åt 
akutprogrammen att jobba vidare med 
frågan i samråd med IMB. 

Åsa H: För fram önskemål om 
samarbete med 
specialistsjuksköterskeprogram 
hjärtsjukvård och diabetes. Teamet 
hjärtsjukvård har dialog med Åsa i 
frågan. 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet 

 

 

Kerstin Viglund     Galatia Årebrand 

 

 

Helena Antonsson 
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