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Ärende  

 

Föredragande 

143.  Fastställande av föredragningslistan  Ordföranden öppnar mötet, som hålls i konferenslokal 
Norrskenet samt digitalt via Zoom för de som inte kan 
närvara fysiskt. 

Ordförande presenterar föredragningslistan. 

PRS beslutar att fastställa föredragslistan enligt 
förslag 

 

144.  Justeringsperson PRS beslutar att utse Christina Juthberg att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 

 

145.  Introduktion Kort presentationsrunda av närvarande inleder 
introduktionen.  

Ordföranden informerar om arbetet i PRS, och lyfter 
särskilt arbets- och delegationsordningen. Vidare 
presenteras förväntningar på ledamöternas 
delaktighet och utmaningar i framtiden.  

Nya ledamöter erbjuds boken ”Rättsliga regler i 
högskolan” 

 

146.  Föregående mötesprotokoll Ordföranden anmäler föregående mötesprotokoll.   
  

PRS beslutar att lägga föregående mötesprotokoll, 
bilaga 146, till handlingarna. 
 
 

147.  Externa ledamöter PRS Ordföranden föredrar ärendet. 
 
PRS beslutar om att utse Jennie Carlhed som 
ledamot i programrådet i egenskap av representant för 
Region Västerbotten.  
 
Vidare diskuteras om PRS ser behovet av att 
kommunerna inom regionen ska ha ledamot istället 
för som tidigare en adjungerad representant. 
 
PRS beslutar att ordföranden tar frågan vidare till 
kommunerna för att få en representant föreslagen som 
ledamot i programrådet.  
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148.  Sammanträdesdatum våren 2022 

27 januari kl. 13-16,30 

24 februari kl. 13-16,30 

24 mars kl. 13-16,30 

21 april kl. 13-16,30 

2 juni kl. 10-16,30 

 

Ordföranden föreslår mötestider för våren. 
 
PRS beslutar de föreslagna mötestiderna. 
 

 
 

149.  Byte av examinator 
FS 1.2.3‐1176‐20 

Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Programrådet beslutar om examinatorer 2022 enligt 
bilaga 149.             
            

150.  Information om tematisk utvärdering 

 

Ordförande informerar om UKÄs tematiska 
utvärdering samt tidsplan för arbetet. 

 

151.  Insatser för att stärka studenters 
språkförmåga samt stöd i studenters 
akademiska skrivande 

Helena Antonsson informerar om att medel ges till 
insatser under 2022 för att stärka studenternas 
språkförmåga.  
 
Diskussion kring vilka insatser man önskar fokusera 
på för att uppnå en högre nivå på studenternas 
förmåga att läsa, förstå och kritiskt granska 
vetenskapliga texter samt att kunna uttrycka sig i 
skrift.  
 
De huvudsakliga insatserna bör rikta sig mot 
studenterna men initialt bör insatser rikta sig även 
mot lärarna. Vidare diskuterades förslag på hur dessa 
skulle kunna integreras i utbildningarna.  

 

152.  Kursutvärderingar 
 

Christina Juthberg informerar om 
kursutvärderingarna. 
PRS noterar informationen och lägger 
utvärderingarna till handlingarna. 
 
Bilaga 152 

153.  Internationalisering Pia Hedberg informerar om att sista ansökningsdag 
för utlandsstudier har passerat och att det trots 
pandemin är 12 sjuksköterskestudenter som ansökt. 
Pia och Annika ser över möjligheterna för dem att åka. 
Trots avtal finns fortfarande länder som inte släppt 
upp för inresande studenter med anledning av 
pandemin. 

Två studenter från avancerad nivå som ansökte om 
utbyte sköts upp pga pandemin till ht 22. 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/tematiska-utvarderingar/fardighet-och-formaga-i-sjukskoterskeutbildningar.html
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Pia Hedberg och Annika Bay ska båda sluta som 
internationella kontaktpersoner och ersätts from 
årsskiftet av Maria Jatko och Camilla Steinvall 
Lindberg. 

154.  Information från studenterna Utgår 

155.  Information från verksamheten Utgår 
 

156.  Information från Institutionerna Lev Novikov har med sig en fråga från IMB gällande 
hur undervisningens ska ske i kursen 3OM368 
Kroppen och omvårdnad nästkommande termin.  
 
Christina Juthberg informerar att om inga nya 
restriktioner från FHM eller Umu kommer så ska 
kursplanen följas. Hur upplägget i kursen blir bestäms 
av kursansvarig. 
  
PRS uppdrar till kursansvarig att informera 
undervisande lärare i kursen 3OM368, om hur 
upplägget gällande undervisning ser ut för vt 22. 

 
Christina Juthberg & Helena Antonsson informerar 
från institutionsrådet för omvårdnad där bla  
strategi för återkomst till campus för lärare 
diskuterats. För omvårdnads personal gäller stegvis 
återgång under hösten med planerat normalläge i 
januari. 
 
Förbättringar gällande utvärderingar kommer att ses 
över efter övergången till Canvas 

 

157.  Information från ordföranden 

a) Anmälan av beslut  
b) Antagningstal VIFYVT 22 
c) Anmälningsstatistik nationell 

antagningsomgång Vt-22 
d) FN, UN & VårdSam 

 

Ordföranden anmäler beslut enligt bilaga 157 a. 

Programrådet beslutar att lägga anmälda beslut till 
handlingarna. 

Vidare presenteras antagningstal, anmälningsstatistik 
samt information från FN, UN och VårdSam.     

Särskilt lyftes 

• Digital handledarutbildning 
• Avsättning av medel för infrastruktur 2022. 
• Möjligheten för Umu att söka medel för stöd 

till att öka kvalitén i distansutbildningarna 
• Etisk granskning av studentuppsatser. 

Arbetsutskottet i UN arbetar på ett förslag.  
• Vikten av att följa regelverket och rutiner 

kring kursutvärderingar betonas efter en nylig 
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UKÄ granskning av ett av fakultetens 
program. 

• Möjligheten att söka Punktum medel 
Bilaga 157 b-d 

 

 

158.  Övriga frågor Inga övriga frågor 

 

 

 

 

Justeras       Vid protokollet  

  

 

Kristina Lämås      Madeleine Åberg-Svensk  

 

  

 

 Christina Juthberg 

 

 

 

 


