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Formalia

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

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.

F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Gustav Axelsson och Dennis Bengtson till justerare.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg av diskussionspunkt.

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

I1 Information från styrelsen

Föredragande: Louisa Azizi

Samtliga styrelsemedlemmar presenterade sig och Louisa gav information om
Läkarsektionens arbete och roll på KI.

I2 Presentation av Läkarsektionens utskott

Föredragande: Grim, Robin och Alexandra

Grim, Robin och Alexandra presenterade Idrottsutskott, Läkarintrot och LÄSK.
Samtliga hänvisar till utskottens facebook- och instagramsidor.

I3 Information från styrelsen

Föredragande: Louisa Azizi

- Rapport skrevs då alla kurser ej erbjöd tentafacit till gamla tentor.
Programnämnden har nu tagit fram riktlinjer angående tentafacit. Dessa har
skickats ut till alla program.

- Avveckling av T4: man ska få 2 omtentamenstillfällen och har man inte blivit
behörig får man ett till tentatillfälle och tillgång att söka kursplats på det
sexåriga läkarprogrammet.

I4 Läkarsektionens arbete och datum ht 2021

Föredragande:Malin Granbom och Louisa Azizi

- Information om inventeringen under ht 2021. Inventeringen börjar den 27:e
september och ansökan för studentrepresentanter är öppen mellan 7:de och
21:e oktober.

- Under hösten kommer LS arbete med att bevaka avvecklingen av 5,5 åriga
läkarprogrammet, bevaka implementeringen av 6 åriga läkarprogrammet och
jobba med gynmomentet på NKS då det där för det mesta genomsyrats av
malign gynekologi men inte den “vanligare” gynekologin som står i kursmål.
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Diskussionsärenden

D1 Kvarstående digitalisering på läkarprogrammet

Är inspelade föreläsningar tillgängliga? Hur ser det ut över olika terminer?

Upplevelser från hybridlösningar?

Föredragande: Mötesdeltagarna fick diskutera sinsemellan och därefter dela
med sig av sina tankar.

- Inga zoom-livestreams för studenter på termin 1 och 2, men där har man
önskat en hybridisering som mötts väl av kursledningen.

- Många föredrar ändå 80% på plats och en liten del på distans
- T4 har allt på distans med frågestunder efter föreläsningarna.
- Det finns andra lärosäten har hybridlösningar, då man har föreläsningar på

plats och föreläsningar med zoom.
- Tillgång till gamla föreläsningar också är uppskattat
- överlag nöjda! Tycker det är superbra med inspelade föreläsningar, t2 har fått

tillgång till gamla inspelade föreläsningar och uppskattar det. Skönt med
flexibilitet, att få välja om man ska vara på plats eller se föreläsning via zoom.
Önskemål att det ska bli ännu mer flexibelt, t.ex. kunna vara med på
seminarium via zoom ett om man är sjuk.

- Problem med hybridlösningar är att tekniken kan strula och att uppslutningen
blir låg, dvs att inga kommer till föreläsningen, men inga av dessa är stora
problem.

- Från kursledningarnas håll har man varit orolig för att förlora campus
atmosfären och förlora student-föreläsare-interaktionen.

- Känns väldigt dåligt att säga att studenter inte kommer komma trots att man
inte ens försökt, det är bortförklaringar och KI bör jobba mer och vara mer
tillmötesgående för att implementera en hybridisering av undervisningen.

- Tankar från student från T5, via zoom: på HS och vi har haft salsföreläsningar
där föreläsarna har även streamat föreläsningarna på zoom. Vi använder en
och samma zoomlänk för samma teoriblock. Föreläsaren står nära datorn och
pratar och upprepar frågor som studenterna på plats ställer så att även de på
zoom hör. Detta är väldig flexibel och eleverna kan välja själva om de vill
stanna hemma eller vara på plats.
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D2 Introduktion till kliniska terminerna

Upplevelser från introduktionen till kliniska terminerna? Förbättringsförslag på
introduktionen?

Föredragande: Diskussionen leddes av Niki Khatibi och Isabella, samtliga
deltagare fick diskutera och framföra sina tankar.

- Termin 4 NKS: Kliniskt körkort, träffade få patienter och därför kändes det
fortfarande läskigt i början av termin 5, men bra introduktion under termin 5.

- Svårt att veta vad som förväntades av en student på Danderyd trots deras
introduktion på termin 5. Man skulle kunna låta en äldrekursare ge en
introduktion för nya studenter på termin 5.

- Ibland känns det som att man kastas in som student i sjukhusrutinerna utan
introduktion. På Huddinge upplevdes det inte vara någon tydlig introduktion,
så det skulle kunna vara bra att ha en dag av introduktion där man får berättat
för sig om hur det ser ut, förväntningar och annan information om hur det
kommer vara.

- Studenter på DS upplevde bra introduktion, men 2 saker saknades: det ena
var hur man hanterar svåra situationer som hjärtstopp. Ska man stå och titta
som student, hjälpa till eller gå därifrån? Det andra är vart man ska vända sig
om man känner sig otrygg med vad läkaren gjorde eller om man av någon
annan anledning inte känner sig trygg.

- Önskemål från studenter som ej gått klinisk introduktion: det bör vara
homogeniserat på de olika sitsen så man bör ha en likvärdig introduktion och
på alla sätt ett likvärdigt bemötande. Det skulle vara uppskattat att få  koll på
hur systemet är, när ska man ställa in, vart ska man vända sig för olika
frågor?
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Rapporter

R1 Rapportrunda
Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och
arbetsgrupper

Rapport från samtliga som haft möte sedan förra sektionsmötet.

TK1+2

- Fokus ligger nu för hur man ska implementera det nya 6-åriga
läkarprogrammet, hur lägger man upp en kurs, canvasstruktur med mera.
Studentfrågor som kommit in har ej förekommit sedan senaste mötet. Om
man har frågor om 6 åriga läkarprogrammet eller det 5,5 åriga
läkarprogrammet får uppmanas man höra av sig Jenny och Iga!

TK3

- Möte med diskussion om undervisning på olika siterna, de flesta har mycket
på plats men strävan efter hybrid föreläsning finns. Infektions och
hudmomenten försöker hållas på plats, men man strävar efter att erbjuda
deltagande via zoom om man har symptom eller så. Examinationer planeras
hållas fysiskt på plats och man jobbar även med implementering av nya 6
åriga läkarprogrammet. .

TK 4

- Diskussioner om omtentamen för äldrekursare under senaste sommaren.
Omtentan som gavs senast var eventuellt svårare än vanligt.

Tk5

- Diskussioner om undervisning fysiskt eller på distans. I slutet av mötet hade
man en entimmes kurs i digitaliseringen vid undervisning på distans och hur
man lägger upp videos och så på canvas.

Tk6

- Diskussioner om svar på deras tentor, vilket ej legat uppe innan. tydlig
konklusion finns ej i gruppen men det verkar som att de kommer följa KI:s
riktlinjer om att lägga upp tenta facit.

- Problem för gravida studenter som i senare än vecka 20 inte får vara på vfu
med risk för covid.
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Tk7

- Diskussion om att kursledningen vill ha direkt kontakt med studenterna:
önskan om studentrepresentanter från T11.

- Arbetet med det 6-åriga programmet fortsätter med fokus på TBL
- Nästa utlysning för intresseanmälningar för kursansvariga och bidragande

institution kommer senare under terminen (preliminärt november)
- Presentation om lika villkor för programrådet: bilder och förklaringar i

föreläsnings-handouts är inte alltid representativa, presentationen handlade
främst om könsskillnader och hur de skildras under föreläsningar

- HSM: alla moment förutom momentet rättsmedicin som kommer vara på
distans

- IST: all simulations-verksamhet (ex. HLR) kommer vara på plats under hösten
- Våld i nära relationer: inspelade föreläsningar med obligatoriska seminarier.

Kursledningen vill att våld hos hemlösa och migranter ska vara en del av
lärandemålen

PV

- Dålig uppslutning på deras enkäter, tyvärr är det få studenter som svarar.
- Workshop där man försökte relatera EPA till 5,5 åriga läkarprogrammet,
- PV ville verkligen framföra att det bästa sättet att göra en förändring om man

är missnöjd med sin vårdcentral är att svara på enkät  och på så sätt hjälpa
studenter som kommer efter

VEtU

- vt22 får man göra examensarbete utomlands igen.

Link

- diskussion om aktivitetsplan inför nästa år. Hur ska utbyten och
internationalisering implementeras i 6 åriga programmet?

- Än så länge är 6 åriga läkarprogrammet inte på rätt plats för att man ska
besluta om det.

- Diskussion om nya utbytesabtal: önskas engelsktalande universitet.

PK
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- Diskussion kring hur man vill vässa svenska studenter på teoretiska
kunskaper, och man har gett förslag om quizar som handledare ska använda
sig av för att quizza studenter.

PN?

- Moduler fungerar inte bra.
- Under t10 finns gynundervisning, och det har kommit upp många ggr att det ej

varit bra och att det varit rörigt. Man efterfrågar nu om nuvarande t10:or tycker
att det förbättrats?

PN

- PIL har valts att ha till vt22 men endast 25% och inte tidigare 35% ska antas
till programmet vid den terminen. Målet är dock att man i framtiden ska gå upp
i procentsats igen, den tillfälliga minskningen beror på brist på resurser nästa
termin.

Nästa möten

- 7:de oktober, 28:de oktober, 18:de november

Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19:30, och ett frivilligt quiz
erbjöds.

Vid protokollet

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

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

--------------------------------------
Gustav Axelsson, justerare

--------------------------------------
Dennis Bengtson, justerare
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