
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #8

Datum: 18 November 2021

Tid: 17.30

Plats: Franklinsalen

Närvarande
Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Carl-Emil Lim
Misha Amini

Niki Khatibi
Emma Leijon
Elina Azizi
Malin Granbom Koski

Ib Green Petersson
Gonza Aguayo
Tetanuf Gereti
Irene Kessler
Iraida Suditu
Tim Lindholm
Daniel Sortbech
Ella Wallén
Anastasia Lundman
Otto eliasson
Ida Norberg
Iga Federowska
Gustav Axelsson
Dannis Bengtsson
Kiaresh Eftekharifar
Malgonata Kopaucek

Hedieh Mohammadi
Minh Mai
Kimia Dianat
Karlina Hanthe
Estrid Kjellman
Anna Johnsson
Isabell Åberg
Sharvari Seetharamen
Sara Kashkash
Astrid Östholm
Emma Sommarsby
Nabeel Aziz

Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Louisa Azizi till mötesordförande.

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.
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F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Elina Azizi och Emma Leijon till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokollet till handlingarna.

Informationsärenden

I1 Information från styrelsen

Styrelsen återkopplar till sektionen om nyheter och uppdateringar från
programmet samt från Läkarsektionens arbete.

Föredragande: Styrelsen

- Styrelsen tackar alla studentrepresentanter som närvarade på
Läkarsektionens tacksittning den 13/11 som anordnades av styrelsen.

- Första helgen i december är det OMSiS i Lund. Läkarsektionens styrelse åker
ned gemensamt för att ha en teambuilding helg samt deltagande på OMSiS.

- Elinor Kenne, Läkarsektionens nominering, vann Mäster och kommer under
Luciabalen tilldelas 50 000 kronor som pris.

- Studentfall relaterat till professionellt förhållningssätt ska förberedas. Dessa
ska tas upp på PK/PN-internatet. Malin Granbom efterfrågar idéer.

I2 Besök från MF

Alexander och Joachim informerar om Forum Karolina (FM). Joachim är biträdande
projektledare för Framtidens kårhus och Alexander är ordförande i MF.

- Syftet med FM är att skapa en social plattform för studenter.
- Partnerskapsprogrammen är AstraZeneca och Electa. Avtalen är att skapa

event.
- Tre följande grupper annonseras och deltagarna uppmanades att engagera

sig:
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- Tech - gruppen ledd av Joachim, kommer vara kopplat till forskning, AI och
hur man jobbar med data.

- Investment -  “bridging the gap between science and industry”.
- Clinical - ett sätt att utveckla sina kliniska förmågor på MF. Exempel är

workshops som kommer hållas, liknande KirA.

I3 Läkarsektionens sittning

Läkarsektionen höll i en sittning på MF för sittande studentrepresentanter.
Utvärdering av detta evenemang.

- Styrelsen ber om återkoppling på evenemangets utformning genom att be de
studentrepresentanter som deltog att svara på en utvärderingsenkät.

I4 Information om årsmötet

Läkarsektionen har årsmöte den 9e december. Styrelsen ger information om
mötet samt en genomgång av diverse uppdrag i styrelsen. Inkluderar en
frågestund.

Föredragande: Louisa Azizi

- En valberedning kommer kolla igenom ansökningarna till styrelsen.
Valberedningen kommer presentera förslag på styrelsemedlemmar. Det är på
röstning det avgörs vilka som blir styrelsemedlemmar.

- För att ha rösträtt under årsmötet måste man vara medlem i Medicinska
föreningen.

- Styrelsemedlemmarna presenterar sina uppgifter så att deltagarna på
sektionsmötet får en bild av vad man gör i styrelsen och får chans att ställa
frågor till alla.

- Frågor inhämtades via Mentimeter.

Diskussionsärenden

D1 Diskussion om vad Läkarsektionen vill ta upp i nästa OMSIS

Diskussion om det finns en fråga som sektionen vill lyfta upp till nästa OMSiS
möte som ska vara på plats i Lund.

Föredragande: Louisa Azizi

Frågor som sektionsmötet ville ha besvarade av andra lärosäten var:
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- Hur ser andra lärosätens pedagogiska utbildning ut för utbildningsansvariga?
Vad gör andra universitet för att bidra med bättre pedagogik?

- Hur ser rutinerna ut på andra lärosäten gällande att ta igen missad närvaro?
Hur mycket utrymme har studenter om de blir sjuka?

- Tas psykisk ohälsa hos studenter upp som undervisningsmoment under
programmets gång på andra universitet?

- Har lärosätena runtom i landet fortsatt med inspelade lärandematerial under
Hösten 2021?

Rapporter

R1 Rapportrunda

PK

- Elinor Kenne presenterades som vinnare av Mäster.
- Presentation kring vem som gör vad i implementeringen av 6 åriga

läkarprogrammet.
- TBL under 6 åriga läkarprogrammet diskuterades, och en diskussion om hur

SBA-frågor konstrueras.
- Presentation om examenstillstånd på läkarprogrammet.

IPL

- Disciplinärende startad pga olämpligheter som skrivits i en chatt under IPL
dagen Hösten 2021.

TK5

- Diskussion om utbyten - det har varit problematiskt få studenter lagt över
ansvaret till lärarna. Uppmaning till studenter att komma med en bättre
struktur på planeringen.

TK6

- Förslag om att studenter ska få möjlighet att åka ambulans under SVKer för
akutsjukvård.

- Uppmaning till mötesdeltagarna att svar på utvärderingsenkäterna som
kursansvariga skickar ut!

- Projektarbeten utgår ej från schema och behöver därför förbättras.

VetU

läkarsektionen
medicinska föreningen
nobels väg 10, campus solna
box 250
171 77 stockholm

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 4

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


- Möjlighet för äldrekursare att komma på MVM och berätta vad de gjort för
examensarbete. De jobbar på sina tentor då de upplevts varit för lätta.

- Kursansvariga har ändrats då den tidigare ansvarig gått bort.

PU

- För 6 åriga läkarprogrammet kommer mentorsdagen vara en heldag istället
för en halvdag.

VIL

- Antalet VFU placeringar behöver utökas.
- Vaccination - en del VFU placeringar har nekat att ta emot patienter som inte

är vaccinerade och då är det inte ki:s ansvar att tillgodogöra de studenterna
en placering.

Nästa möten

- Årsmöte 9:de december.

Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19:28.

Vid protokollet

---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare
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Justeras

---------------------------------------
Louisa Azizi, mötesordförande

--------------------------------------- ---------------------------------------
Emma Leijon, justerare Elina Azizi, justerare
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